
Şubelerimizin Bazı Sorunları 
Bazı şubelerimizin disiplin kuralılarında, tayin nakil komis

yonlarında ve ilköğretim kurullarında temsilcilerinin bulundu
rulması gerektiği konusundaki başvurmaları bazı idare amir
leri tarafından reddedilmektedir. 

İl millî eğitim disiplin kurulunun kimlerden teşekkül edeceği 
1702 sayılı kanunun 37. maddesinde gösterilmiştir. Bu üyeler
den biri, merkez ilkokulu öğretmenlerinin kendi aralarından iki 
yıl süreyle seçecekleri bir ilkokul öğretmenidir. Bu kurulda öğ
retmen temsilcisi bulundurma hakkı yalnız il merkezi öğret
menlerine verilmiş, kanunda meslek örgütleri söz konusu edil
memiştir. Bu nedenle şubelerimizin il millî eğitim disiplin kuru
lunda temsilci bulundurması mümkün değildir. Esasen kurulu
şu bakımından görevin gereklerine uygun düşmiyen bu kurul 
yerine bağımsız idarî mahkemelerin kurulması en uygun yol 
olarak görülmektedir. Bu yol ancak bir kanunla sağlanabilir. 

Tayin - nakil komisyonlarında şubelerimizin temsilci bu
lundurması ise, 624 sayılı kanunun bir gereğidir, "ilkokul öğ
retmenlerinin atanma nakil ve yerdeğiştirme yönetmeliği", tayin 
ve nakil komisyonlarında bir dernek temsilcisinin bulunduru
lacağını hükme bağlamıştır. 624 sayılı kanunun 13. maddesi 
bu hakkı münhasıran sendikalara vermiştir. Bu durumdaki ta
yin - nakil komisyonunda dernek temsilcisi yerine, o merkez
deki en güçlü öğretmen sendikasımn temsilci bulundurması 
hukuka ve akla en uygun yoldur. 

İlköğretim kurullarına gelince, bunlardan ilçe ilköğretim ku-
rulları ile il ilköğretim kurullarında öğretmen derneklerinin tem
silci bulunduracağı 222 sayılı kanunun 29. maddesinin e fıkrası 
ile 31. maddesinin d fıkrasında yazılıdır. Ancak 624 sayılı kanun 
zımnen bu hükümleri de ilga etmiş ve bu hak sendikalara dev
redilmiştir. Bu kurullarda da il ve ilçelerde en güçlü sendika 
veya şubelerinin temsilci bulundurması gerekmektedir. Devlet 
Personel Dairesi, valiliklere bu yolda bir genelge göndermiş bu
lunmaktadır. 
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Öğretmen kıyımı karşısında öğretmenlerin yapacağı İşler: 

Son yıllar içinde bakanlığın plânlı bir öğretmen kıyımı ey
lemi içinde olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu eylemin sona 
erdiğini ve öğretmene huzur içinde çalışma olanaklarının sağ
landığım gösterir belirtiler de yoktur. Öğretmen daha bir sü
re görevini yaparken baskıya uğrayacağa ve görevini yaptığı 
için suçlanacağa benzer. Bu nedenle şubelerimiz ve üyelerimizin 
aşağıdaki hususları titizlikle incelemeleri ve gereğini yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

Şubelerimizin yapacağı işler : 

Üyelerimizin hukukî yardım dileği ile şubelere başvurması 
halinde durum en kısa zamanda incelenerek hukuk yardımı ya
pılıp yapılmaması gerektiği konusunda şube yönetim kurulu 
karan alınmalıdır. Eğer sorun Danıştay'da açılacak bir dava ile 
çözümlenecekse aşağıda yazılı belgelerin en kısa zamanda genel 
merkeze ulaştırılması gerekmektedir. 

1 — Üyeden alınacak bir hukukî yardım dilekçesi, 

2 — Üyenin şubede hangi numarada kayıtlı olduğunu gös
terir belge, 

3 — Üyeye hukukî yardım yapılması gerektiği konusunda 
şube yönetim kurulu karan, 

4 — Dava konusu yapılacak işleme ait bütün resmî belge
ler (asılları resmî veya noterce onaylı örnekleri. Okul müdür
leri ve ilköğretim müdürleri onaylıyabilirler). 

5 — Tebellüğ ilmuhaberi, (ayrı bir tebellüğ ilmuhaberi dü
zenlenmediği takdirde tebellüğ tarihinin mutlaka bildirilmesi 
gerekir). 

6 — Olayları etraflıca anlatan bir rapor (şubece düzenlene
cektir) ve davaya etkili olabilecek diğer bilgiler (üyemizce ve
rilecek). 

7 — Üyenin kısa bir biyografisi. 

8 — Varsa delil niteliğindeki diğer belgeler. 

Bu belgeler tamamlanmadıkça Danıştay'da dava açılama
maktadır. Bu nedenle yazışmalara ve zaman kaybına meydan 
vermeden istenen belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Hukuk yardım dilekçesi örneği : 

Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanlığma 

ANKARA 

makamın tarih ve 
sayılı yazısiyle hakkımda 

işlem uygulanmıştır. Danıştay'da dava açılmak suretiyle tara
fıma hukuk yardımı yapılmasını saygı ile dilerim. 

Ad, Adres 
i m z a 

Üyelik belgesi örneği : 

Tarih 

Adı ve soyadı 
Doğum yeri ve tarihi 
Görevi 
Sendika kayıt No. 

Yukarıda kısa kimliği yazılı şu
bemiz üyelerinden olup ödentilerini düzenli olarak ödemekte
dir. 

Bu belge isteği üzerine düzenlendi. 

TÖS Şubesi Bşk. 

Mühür-imza 
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Mahallî mahkemelerde üyelerimiz aleyhine veya üyelerimiz 
tarafından açılan davalarda avukat bulundurabilmemiz için 
üyenin şubelerimize başvurması halinde yapılacak işlemler şun
lardır : 

Şube yöneticileri tarafından durum incelenecek ve hukuk 
yardımı yapılması gerektiği kanısına varılırsa yönetim kurulu 
kararıyla birlikte derhal genel merkeze bildirilecektir. Duruş
ma günlerinin yazılması da gereklidir. Eğer o şubemiz bölge hu
kuk bürolarımızdan birisine bağlı ise ayrıca o bölge bürosu
nun bulunduğu yer şubesine de durumu ileteceklerdir. Mahallen 
avukat tutulması gerekiyorsa genel merkeze avukatın niçin tu
tulacağı, vekâlet ücretinin ne kadar olacağı bildirilecek, genel 
merkez onayı alındıktan sonra dava izlenecektir. 

Sendikamız olanakları üyelerimizin bütün hukukî sorunlarını 
çözümleyecek güçte olmadığı için sendikamızca izlenecek dava
lar aşağıdaki ölçülere göre saptanmaktadır : 

1 — Üyelerimizin personel hukukuna ilişkin bütün davaları, 
2 — Göreve ilişkin davalar, 
3 — Sendikalı oluşu nedeniyle veya fikir suçlarından do

ğan davalar, 
4 — Öğretmenlik sıfatından dolayı muhatap olunan davalar. 
Üyelerimizin özel hukuk ilişkilerinden doğan davalarının şim

dilik sendikamız tarafından izlenmesi olanağı yoktur. Bu çeşit 
davalardan dolayı üyelerimizin sendikaya başvurmamaları baş
vuracakları konularla da mutlaka şube kanaliyle başvurmalarını 
önemle hatırlatınz. 

Şube yöneticileri ve üyelerimizin bu sıfatla yapmış olduk
ları iş ve eylemlerden dolayı idarenin soruşturma açmak ve so
ru sormak yetkisi yoktur. Ancak mahallin en büyük mülkiye âmi
ri en çok yılda iki defa üye sayısı ve malî durum hakkında bilgi 
istiyebilir. Bunun dışında hiçbir sebeple şube yöneticileri ve üye
leri hakkında bu sıfatlardan dolayı idarî soruşturma açılamaz. 
Bu husus savcılıkların yetkisi dahilindedir. Soruşturma açıldı
ğında bu husus hatırlatılmalı ve cevap verilmemelidir. 

Sendikaya üye olmak veya üyelikten ayrılmak serbest ira
deye bağlı bir husus olduğundan bu konuda baskı yapmaya yel
tenenler hakkında 624 sayılı kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasına 
muhalefet etmekten dolayı 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince 
tecziyeleri hususunda şikayet hakkı kullanılmalıdır. 

126 


