
DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

TÖB-DER'in düzenlediği, 4-11 Şubat 1978 tarihleri arasında
Ankara'da toplanan, başta DİSK olmak üzere çok sayıda demok-
ratik kuruluşun katıldığı DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYF-
mız; devrimci, demokratik öğretmen hareketinin hayatî sorunları-
nı tartışmış, eğitimin çok yönlü bir değerlendirmesini yapmış, ve
eğitimin demokratikleştirilmesi için verilmekte olan mücadelenin
anahatlarını inceleyip belirleyen gündemindeki tüm konuları çe-
şitli boyutlarıyla irdeleyerek aşağıdaki konuları saptayıp duyur-
mayı kararlaştırmıştır : :

1 — Eğitim emekçilerinin biricik mesleki, yığınsal örgütü
olan TÖB-DER; toplumun demokratikleşmesi, faşizmin geriletil-
mesi, sömürüşüz bir toplumun yaratılması; bağımsızlık, demokra-
si, barış ve özgürlük mücadelelerinin, nihaî zafere doğru geliştiril^
mesi uğraşısı veren güçler arasında önemli bir yer tutan demok-
ratik öğretmen hareketinin işçi sınıfı öncülüğünde her geçen gün

, daha da güçlenip sağlamlaştığını kıvançla belirtir.
2 — Demokratik Eğitim Kurultayı, .bugüne değin halk güç-

lerimizin kurtuluş mücadelesinde yiğitçe yer aldıkları için, faşist
ve diğer gerici güçler tarafından katledilen öğretmen kardeşlerimi-
zi ve aynı şekilde hayatlarını kaybeden diğer tüm devrimci ve yurt-
severleri saygıyla anar.

3 — Toplumumuzun demokratikleştirilmesiyle birlikte, eğiti-
min demokratikleştirilmesi amacıyla eğitimin bütün kademeleri ve
tüm yönleriyle planlanıp programlanmasına, eğitim felsefesinin
ilke ve amaçlarının belirlenmesine, öğretmenlerin demokratik ve
mesleki örgütü TÖB-DER'in katılmasının zorunluluğuna inanır.

4 — Demokratik Eğitim Kurultayı,' öğretmen hareketinin en
ivedi ekonomik ve demokratik sorunlarının başında grevli, toplu
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sözleşmeli sendikalaşma hakkının geldiğini dile getirir. Kurulta-
yımız, tüm çalışanların sendikalaşma hakkını benimser. Bu hak,
tüm ücretli emekçiler için vazgeçilmezdir ve dünyanın dört bir ya-
nında Eğitim, Bilim ve Kültür işçileri tarafından kullanılmaktadır.
Eğitimin üretimle olan bağı, öğretmenlerin yaşama ve çalışma ko-
şulları dikkate alındığında, eğitim emekçilerini tüm ücretli çalı-
şanlar gibi içşilerin dışında düşünmek olanaksızdır. Bu ana dü-
şünceden hareketle, DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI :

A — Sendikal haklarımız doğrultusunda mücadelenin, ulus-
lararası kardeş öğretmen örgütleri, demokrasiden yana sendikalar
ve diğer meslek örgütleri başta olmak üzere, emekten yana siyasi
güçlerle gençlik ve kadın kuruluşlarıyla güç ye eylembirliği içinde
sürdürülmesine,

B — Hukuki bakımdan, 274 sayılı yasada yapılacak bir deği-
şiklikle işçi tanımının genişletilerek eğitim emekçilerinin grevli-
Toplusözleşmeli sendikalaşma hakkının gerçekleştirilebileceğine,

C — Bu. düzenlemenin işçi-memur ayrımını- belirleyen ilgili
komisyon ve Bakanlar Kurulu kararı ile de yapılabileceğine,

D— Sendikal haklar kazanıldığında işkolu esasına göre Tür-
kiye Eğitim, Bilim ve Kültür İşçileri Sendikası'nm kurulmasına,
bu sendikanın DİSK'le bütünleşmesine,

E — Başta DİSK olmak üzere tüm demokratik kuruluşlarla
dayanışma içine girilmesine, şimdiye değin bu uğurda verilen mü-
cadelenin bundan sonra da daha yoğun ve kararlı bir şekilde sür-
dürülmesine ve tabanın benimseyerek getirdiği tüm demokratik
mücadele yöntemlerinin kullanılmasına karar vermiştir,

5 — Demokratik bir eğitim, ancak demokratik bir toplumda
mümkündür. Eğitim demokratikleştirilmesi uğrunda verilmekte
olan mücadele, toplumumuzun içine girdiği genel demokratikleşme
sürecinin önemli bir parçasıdır. Baskısız ve sömürüşüz bir toplum
düzenini gerçekleştirebilmek amacıyla anti-demokratik tüm engel-
lerin temizlenmesi, tarihsel bir görevdir.

Tüm emekçi sınıf ve tabakalara eğitim görme olanakları sağ-
lanmadıkça, ezilen halkın demokratik özlemleri, dili ve kültürü
üzerindeki ırkçı-şoven ve asimilasyoncu politika ve uygulamalara
son verilmedikçe, üretici güçlerin özgürce gelişmesini sağlayan,
gerçekten demokratik bir toplumdan ve eğitimden söz edilemez.

Türkiye'de yürürlükte olan ve emperyalist-kapitalist sistemce
belirlenen üretimden kopuk, anti-demokratik, idealist, ırkçı-şoven
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ve asimilasyoncu eğitim sistemi; üretici güçlerin özgürce geliş-
mesine olanak vermemekte; egemen güçlerin çıkarları ve dünya
görüşü doğrultusunda şartlandırılmış üretken ve yaratıcı olmayan
okur-yazar yetiştirmekte, ezilen ve sömürülen emekçi kitlelerin ile-
riye dönük mücadelesinde etkin görevler yüklenebilecek kendine
güvenli^ gerçekten demokrat, dirençli insanlar yetiştirmemek-
tedir.

Bu görüş ve düşüncelerle Demokratik Eğitim Kurultayımız :

A — Eğitim sisteminin, kitlelerin ilerici kültürünün öğretimi-
ni ve geliştirilmesini sağlayıcı bir niteliğe kavuşturulmasını, sınıf-
sal ve ulusal ayrıcalıklar içermeyen bir tarzda; biçimde ulusal, özde
emekçi halktan yana bir içerik ve işlerliğe kavuşturulmasını,

B — Üretim güçlerinin özgürce gelişmesine büyük katkıda
bulunan eğitimden tüm emekçi sınıf ve tabakaların eşit olarak ya-
rarlandırılmalarını,

C — Türkiye'nin de altına imza koyduğu İNSAN HAKLARI
EVRENSEL BİLDİRGESİ, Avrupa İnsan Hakları Koruma Sözleş-
mesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Belgesi ge-
reklerine uygun olarak insan hak ve özgürlükleri, halkların hakla-
rının eşitliği ve kendi geleceklerini tayin ilkesi doğrultusunda her-
kese kendi anadilinde öğrenim yapma hakkının tanınmasını,

D — İlköğretimin her alanında görüldüğü gibi, özellikle Ya-
tılı Bölge Okulları aracılığıyla sürdürülmekte olan, emekçi halk
çocuklarını, kendi ulusal ve topluuısal değerlerine yabancılaştırma-
yı ve boyun eğdirip dirençsiz bırakmayı amaçlayan eğitime son
verilmesini, tüm ilköğrenimin demokratik bir öz ve işlerliğe ka-
vuşturulmasını,

E — Başta MC'nin ders kitapları olmak üzere, süregelen fa-
şist, gerici ve bilimdışı öğretim programlarının ve ders kitaplarının
kaldırılması, bunun yerine TÖB-DER ile işbirliği halinde, demokra-
tik eğitimin gereklerine uygun olan öğretim programlarının ye
ders kitaplarının hazırlanmasını,

F — Bilim, araştırıma ve inceleme üzerindeki anti-demofcratifc
baskı ve uygulamalara son verilmesini,

G — Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yönden farklılıkla-
rm bulunduğu Türkiye'de; bu özgül durumlar veri alınarak, yeni
ve demokratik bir yaygın eğitim politikasının izlenmesini, okuma-
yazma bilmeyen emekçi kitlelerin tümüyle okur-yazar hale geti-
rilmesini,
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H — Eğitim ve üretim arasında sıkı ve sağlam ilişkilerin ku
rulmasını ve insanın çok yönlü ve bütünüyle gelişmesini sağlamayı 
öngören, «politeknik eğitim» anlayışının ülkemiz koşullarına göre 
oluşturularak yaşama geçirilmesi için gerekli her türlü çalışmaları 
yapmadaki kararlılığını önemle vurgular. 

İ — Devlet güdümündeki tüm İmam Hatip Okulları, Kuran 
Kursları gibi gerici eğitim kurumlarının sona erdirilmesi ve feodal 
eğitime karşı gerekli bütün alanlarda mücadele edilmesinin gere
ğini belirtir. 

6 — Yükseköğrenim gençliğinin akademik özgürlüğünün ve 
üniversite, yüksekokul özerkliğinin gerçek anlamda sağlanması, bu 
kurumların faşistlerden arındırılarak, can güvenliğinin ivedi bir 
zorunluluk olarak gerçekleştirilmesi, yükseköğrenim öğrencilerinin 
ekonomik ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi, eğitimde fır
sat eşitliğinin tanınması ve öğrenci gençliğin merkezi demokratik, 
yığınsal örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi zorunluluğunu belirtir. 

7 — Öğretmenliğin özel uzmanlık isteyen bir meslek olduğu 
noktasından hareketle, Kurultayımız, öğretmen yetiştiren kurum
ların tek tip öğretim programları esasına dayalı merkezileştirilm> 
si, bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması, böylelikle öğret
menlik mesleğinin heterojen unsurlardan oluşan karmaşık yapısı
nın sona erdirilmesi ve öğretmen yetiştiren kurumların özerkleşti
rilerek demokratik bir yapıya kavuşturulması zorunluluğunu dile 
getirir. 

8 — Kurultayımız, zorunlu ilköğretimde öğrenim masrafları
nın tamammın, öğretmenlerin kullandığı araç-gereçlerin giderleri
nin devlet tarafından karşılanmasını talep eder. 

9 — Demokratik Eğitim Kurultayı, eğitim emekçileri üzerin
deki gerici politik baskıların kaldırılması, iş güvenliğinin sağlana
bilmesi için öğretmenlerin, tayin, terfi ve diğer özlük işlerinin Milli 
Eğitim Bakanlığından özerkleşmiş Yüksek Öğretmenler Kurulu ad
lı bir kurul tarafından yürütülmesi ve bu alanda yargı organların
daki statünün örnek alınmasını ister. 

10 — Demokratik Eğitim Kurultayı, öğretmenlere ve memur 
statüsündeki bütün emekçilere, siyasal partilere katılma ve siyasal 
çalışma yapabilme, kendi siyasal düşünce ve kanılarını özgürce 
ifade edebilme hakkının sağlanması için bu konudaki yasal engel
lere, anti-demokratik uygulamalara karşı mücadeleyi savunur. 

11 — 141-142 ve benzeri anti-demokratik ceza ve diğer yasa 
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maddelerinin kaldırılması, düşünce, yayın ve örgütlenme üzerinde
ki tüm yasak ve kısıtlamaların kaldırılması için mücadele eder. 

12 — Kurultayımız, ezilen cins olan kadınlarımızın, eğitimde 
fırsat eşitliği talebini, Türkiye'de genel olarak eğitimin demokratik
leştirilmesi çerçevesi içinde çözümlenmesi gereğini vurgular. 

13 — Demokratik Eğitim Kurultayı, milyonlarca emekçi ço
cuğunun en ivedi gereksinimlerinden olan okul öncesi eğitim ve 
bakım olanaklarının sağlanması, işyerlerinde kreşlerin açılması, 
aynı durumdaki öğretmen çocuklarının kreş ve anaokulu sorunları
nın da bu çerçeve içinde çözümlenmesi gereğini dile getirir. 

14 — Kurultayımız; çocuk edebiyatı konusunda emperyaliz
min bu alandaki beyin yıkama faaliyetlerine karşı mücadele eder
ken, devrimci, ilerici ve halkçı bir politikanın uygulanmasını ve bu 
yayın alanında TÖB-DER'e düşen önemli görevlerin mali olanaklar 
çerçevesinde sistemli ve programlı bir şekilde yerine getirilmesi ge
reğini belirtir. 

15 — Demokratik Eğitim Kurultayı, Federal Almanya'dakiler 
başta olmak üzere yurtdışındaki emekçilerimizin yüzbinlerce ço
cuğunun kendi anadilinden eğitim ve öğretim yapabilmesi için ge
rekli ve yeterli olanakların sağlanması gereğinden hareketle, TÖB-
DER; bir yandan ilgili yabancı hükümetlere ve onların şoven, asi-
milâsyoncu siyasetlerine karşı mücadele yürütürken, öte yandan, 
Türkiye'nin gerici halk düşmanı siyasi iktidarlarının bu amaçla 
yurtdışına gönderdiği faşist öğretmenlerin geri çevrilmesini ve ora
daki eğitim kurumlarının da TÖB-DER ilkeleri çerçevesinde de
mokratikleştirilmesini savunur. 

16 — Demokratik Eğitim Kurultayı, Türkiye öğretmen hare
ketinin ve tüm eğitim kurumlarının uluslararası meslek örgütleriy
le ve öğrenim kurumlarıyla ilişki, karşılıklı işbirliği, dayanışma ve 
bilgi alış-verişini engelleyen yasa ve uygulamaların tümüyle kaldı
rılması zorunluluğunu vurgularken, uluslararası düzeyde FISE il
kelerini ve 11. Kurultay Kararlarını benimsediğini bildirir. 

17 — Demokratik Eğitim Kurultayı uluslararası platformda : 

A — Haklı savaşları destekleyen, haksız savaşlara, militariz
me ve silahlanmaya karşı çıkan barış politikasını benimser, bu doğ
rultuda Türkiye'nin; emperyalist silâh tekelleri ve yerli işbirlikçi
leri tarafından sokulduğu silâhlanma yarışını protesto eder. Farklı 
sosyal sistemlere sahip ülkelerin barış içinde birlikte yaşama ilke
sinden hareketle, sosyalist ve üçüncü dünya ülkeleriyle ekonomik, 
bilimsel, teknolojik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesini, 
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B — Yumuşama poltikasmın gereği olarak, politik detantın
askerî detantla tamamlanması yolunda öncelikle nükleer ve kim-
yasal silâhların kaldırılmasını,

C — Emperyalizmin yeni yığınsal imha silâhlarından Nötron
Bombasına karşı mücadelenin Türkiye'de de güçlendirilmesi yolun-
da çabalarmı yoğunlaştırmayı,

D — Emperyalistler tarafından tarihi bir uçak gemisi olarak
kullanılmak istenen Kıbrıs'ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne
ve egemenliğine saygı gösterilmesini, bunun için Kıbrıs'la ilgili tüm
Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasını öngörür,

18 — Demokratik Eğitim Kurultayı, öğretmen hareketinin iş-
çi sınıfımız başta olmak üzere, tüm emekçi halk güçlerimiz ve on-
ların siyasal, ekonomik, demokratik örgütleriyle işbirliği ve daya-
nışmasının güçlenmesi gerektiğini belirterek, yukarıdaki sonuç bil-
dirgesinin Türkiye kamuoyuna ve uluslararası kardeş kuruluşlara
duyurulmasını kararlaştırmıştır.

19 — Demokratik Eğitim Kurultayı, TÖB-DER'in bugüne ka-
dar sürdürdüğü bağımsızlık, demokrasi, barış ve özgürlük fcnüca-
delesinin güçlendirilmesi uğrunda örgütsel bütünlüğümüzün sağ-
lamlaştırılması yolunda çaba göstermeyi vurgularken, eğitim
emekçilerinin en ileri kolu olan TÖB-DER'in bu uğurda, her türlü
baskı ve zulme karşı bugüne değin yılmak bilmez bir mücadele ver-
diğini ve bu yolda azimle ilerleyeceğini ilân eder.
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