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HALKÇI EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ’NİN
10 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN

EĞİTİM-İŞ TÜZÜK GENEL KURULUNA YÖNELİK ÖNERİLERİ

Madde 3 (i) fıkrası:
Toplumun sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşayabilmesi için çevre 
kirliliğine ve doğal yaşamın bozu-
lmasına karşı verilen mücadelel-
eri desteklemeye; tarih, kültür yer 
altı,yerüstü kaynakları ile doğal 
varlıklarının korunması için çalışma-
lar yapar.

4. maddeye (n) fıkrası olarak 
eklenecek şekilde

Mevcut Tüzüğün 4. Maddesinde 
böyle bir fıkra bulunmamaktadır.

Madde 5 (j) fıkrası:
Kitap, dergi, bülten, broşür, 

gazete, ajans, yıllık ve benzeri yayın-
lar yapar, radyo ve televizyon kanal-
ları, internet siteleri ve başka basın ve 
yayın kuruluşları kurar ve işletir.

Madde 3 (i) fıkrası: 
Toplumun sağlıklı ve denge-

li bir çevrede yaşayabilmesi için 
çevre kirliliğine ve doğal yaşamın 
bozulmasına karşı verilen mü-
cadeleleri destekler;  tarih, kültür 
yer altı, yerüstü kaynakları ile doğal 
varlıklarının ve hayvan haklarının 
korunması için çalışmalar yapar.

4. maddeye (n) fıkrası olarak 
eklenecek şekilde

Madde 4(n) fıkrası: Başta öğrenci 
hakları olmak üzere, anayasanın 
ve uluslararası sözleşmelerin temel 
ilkelerine aykırı nitelikteki eğitim 
öğretim hayatına ilişkin her türlü 
uygulama, idari işlem ve mevzuata 
yönelik hukuki girişimlerde bulunur 
ve yargısal süreçleri işletir. 

Madde 5 (j) fıkrası:
Kitap, dergi, bülten, broşür, gazete, 

ajans, yıllık ve benzeri yayınlar yapar, 
internet yayını, internet siteleri ve 
başka basın ve yayın kuruluşları 
kurar ve işletir.

Madde 3 (i) fıkrası:
İnsanıyla, hayvanıyla, bitkisiyle 

doğa ve toplum bir bütündür. Bu 
bütünün bozulmaması ve sağlıklı 
bir biçimde varlığını sürdürebilmesi 
için; çevre kirliliğine ve doğal 
yaşamın bozulmasına karşı verilen 
mücadeleleri destekler;  tarih, kültür 
yer altı, yerüstü kaynakları ile doğal 
varlıklarının ve hayvan haklarının 
korunması için çalışmalar yapar.

GEREKÇE: Yaşam; insan, 
hayvan ve bitkilerle birlikte bir 
bütün olarak varlığını sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde yürütebilir.

4. maddeye (n) fıkrası olarak 
eklenecek şekilde

Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 5 (j) fıkrası:
Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi
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İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi

Madde 5 (m) fıkrası:
Demokratik haklarını kul-

lanırken, zarara uğrayan üyelerinin 
zararlarını karşılamak amacıyla ey-
lem ve grev fonu oluşturur, ödentil-
erinin yüzde beşini (%5’ini) aşma-
mak kaydıyla, oluşturulan fona pay 
aktarır.

Madde 16 (2.) fıkrası
Merkez Genel Kurulu üç yüz 

(300) delege ile merkez yönetim ve 
denetleme kurulu asil üyelerinden 
oluşur.

Madde 5 (m) fıkrası:
Demokratik haklarını kullanırken 

zarara uğrayan veya idarenin huku-
ki bakımdan tartışmalı, keyfi, hak-
kaniyete aykırı nitelikte ve netice-
si yargılamayı gerektiren işlemleri 
nedeniyle zarara uğrayan üyeleri-
nin zararlarını karşılamak amacıy-
la “eylem, grev ve yardımlaşma” 
fonu oluşturur. Ödentilerinin yüzde 
beşini (%5’ini) aşmamak kaydıyla, 
oluşturulan fona pay aktarır. Fonun 
kullanım ve çalışma esasları Merkez 
Yönetim Kurulunca belirlenir. 

 Madde 16 (2.) fıkrası
Merkez Genel Kurulu üç yüz 

(300) delege ile merkez yönetim,  
merkez denetleme ve merkez disiplin 
Kurulu asil üyelerinden oluşur. 

Madde 5 (m) fıkrası:
Demokratik haklarını kullanırken 

zarara uğrayan veya idarenin 
hukuki bakımdan tartışmalı, keyfi, 
hakkaniyete aykırı nitelikte ve neticesi 
yargılamayı gerektiren işlemleri 
nedeniyle zarara uğrayan üyelerinin 
zararlarını karşılamak amacıyla 
“eylem, grev ve yardımlaşma” fonu 
oluşturur. Ödentilerinin yüzde  on 
beşini (%15’ini) aşmamak kaydıyla, 
oluşturulan fona pay aktarır. Fonun 
kullanım ve çalışma esasları Genel 
Merkez Genel Kurulu tarafından 
onaylanacak bir yönetmelikle 
belirlenir.

GEREKÇE: Bu fonun daha 
demokratik ve sağlıklı biçimde 
kullanılması için kullanım ve 
çalışma esaslarının Merkez yönetim 
Kurulunca değil sendikanın 
en üst ve en büyük organı olan 
Genel Merkez Genel Kurulunca 
onaylanan bir yönetmelikle 
belirlenmesi gerekmektedir.

Madde 16 (2.) fıkrası
Merkez Genel Kurulu, üye 

sayısı 1000’den az olduğu takdirde 
üyelerden, 1000’den fazla olduğu, 
takdirde delegelerden oluşur. Sendika 
üye sayısı 1000’den 20.000’e kadar 
olduğu takdirde Genel Yönetim, 
Merkez Denetim ve Merkez Disiplin 
Kurulu asil üyeleri ile Şube Kurulları 
ya da Temsilciliklerden seçilecek 200 
delegeden oluşur. Sendika üye sayısı 
20.000’den fazla ise Şube Kurulları 
ya da Temsilciliklerden seçilecek 500 
delege ile Genel Yönetim, Merkez 
Denetim ve Merkez Disiplin Kurulu 
asil üyelerinden oluşur.

GEREKÇE: Komisyonun 
Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin 
de doğal delege olması önerisine 
katılmakla birlikte; 50.000 üyeye 
ulaşmış bir sendikanın Merkez 
Genel Kurulunun daha demokratik, 
daha çok delegenin katılımının 
sağlanması için bu tür bir 
değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
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İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi

Madde 16 (3.) fıkrası
Merkez Genel Kurulu delege-

likleri, her şubeye en az bir delegelik 
hakkı ayrıldıktan sonra kalan dele-
gelikler, kesinti yapılan üye sayısına 
oranlanarak, şubelere dağıtılır.

Madde 16 (2.) fıkrası
“Merkez Genel Kurulu delege-

likleri için:
1- Şube ya da il temsilciliklerine 

ayrılacak delegelikler: a- Başka illerin 
üyeleri ile birleştirilerek oluşturulan 
şubeler (birleştirilmiş şubeler) hariç 
her şubeye, b- Üye sayısı 100 (yüz) ve 
üzeri olan her il temsilciliğine,  bir-
er delegelik ayrılır.   c- Birleştirilm-
iş şubelerde ise üyeler, birleştirilmiş 
şubeyi oluşturan şube ya da il tem-
silciliğinin üyesi kabul edilirler. Buna 
göre birleştirilmiş şubeyi oluşturan 
şube ile üye sayısı 100 ve üzeri olan 
her il temsilciliğine de birer delegelik 
ayrılır.   

2- Anahtar sayıya ve artık sayıya 
göre delegelik tespiti: Şube ve il tem-
silciliklerine birinci fıkraya göre 
dağıtım yapıldıktan sonra kalan 
delegelikler için anahtar sayı tespit 
edilir. Anahtar sayı, kesintiye esas 
üye sayısının kalan delege sayısına 
bölümünden çıkan sayıdır. Her şube 
ve il temsilciliğinin üye sayısından 
100 üye sayısı düşüldükten sonra 
kalan üye sayısı anahtar sayıya bölü-
nerek çıkan tam sayı kadar delege 
tahsis edilir. Tam sayıdan sonra ka-
lan sayı artık sayıdır. Kalan delege-
likler hiç delege tahsis edilmeyen il 
temsilciliklerinin üye sayıları da göz 
önüne alınarak artık sayı fazlalığına 
göre dağıtılır. Şube ile İl Temsilciliği 
ya da İl Temsilcilikleri arasında artık 
sayıların eşit olması halinde öncelikle 
delegelik tahsis edilmemiş olan İl 
Temsilciliğine aittir.  Ancak delege-
lik tahsis edilmiş İl Temsilcilikleri ile 
şubeler arasında eşitlik olması duru-
munda delegelik şubeye tahsis edil-
ir.  Diğer tüm durumlarda meydana 
gelecek sayısal eşitlik durumunda 
Merkez Yönetim Kurulunca çekilecek 
kuraya göre delegelik tahsisi yapılır.  
Yapılan dağıtım sonrasında delegelik 
hakkı elde eden İl Temsilciliklerinin 
İl Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeliği 
ve Genel Merkez Delegeliğine ilişkin 
seçimler yönetmeliğe uygun olarak 
şube genel kurullarındaki esaslara 
göre yapılır. İl temsilciliklerinde 
Yedek üye ve şubelerde bulunan 
diğer zorunlu organ seçimi yapıl-
maz. İl Temsilcilik Yönetim Kurulu 
üyeliğinde eksilme olması halinde 
olağanüstü genel kurul yapılmaz, 
Merkez Yönetim Kurulunca atama 
yapılır. 

Madde 16 (2.) fıkrası
16. Maddenin 2. fıkrasının 

mevcut Tüzükteki haliyle kalması 
daha uygundur. 

GEREKÇE: Komisyon önerisi 
hem biçim, hem de içerik 
bakımından doğru değildir.

Biçim bakımından; Tüzük 
maddelerinin kısa, net, en iyi 
şekilde anlaşılabilir olması 
gerekirken komisyonun önerisinde 
adeta birkaç bilinmeyenli denklem 
çözümü yapılmaya çalışılmaktadır. 

İçerik bakımındansa; 
Komisyonun önerisinin kabul 
edilmesi durumunda demokratik 
olmayan bir delege yapısı ortaya 
çıkacaktır. Bu öneri merkezi, 
otoriter bir yapının tesis edilmesini 
getirecektir. Bu durum ise 
Demokratik Merkeziyetçilik 
ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu 
sebeple ilgili maddenin, mevcut 
Tüzükteki biçimiyle kalması daha 
uygun olacaktır. 
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İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi

Madde 17 (e) fıkrası
Taşınmaz malların satın alınması, 

mevcut taşınmazların satılması-
na karar verilmesi, gerektiğinde bu 
konularla ilgili olarak Merkez Yöne-
tim kuruluna yetki verilmesi.

Madde 18 (1.) fıkrası
Sendika Olağan Genel Kurulu üç yıl-
da bir Haziran-Eylül dönemlerinde 

toplanır.

Madde 18 (2.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Mevcut Tüzüğün 18. Maddesinde 
böyle bir fıkra bulunmamaktadır.

Madde 17 (e) fıkrası
Taşınır ve taşınmaz mal; satın 

alınması, takas edilmesi, devir ve 
temlik edilmesi, ipotek edilmesi, her 
türlü sınırlı ayni hak tesisi-terkini, 
kiraya verilmesi, kiralanması veya 
ihtiyaç duyulması halinde satılması 
ile taşınır ve taşınmaz mal alımın-
da kullanılmak üzere banka kredisi 
temini  için Merkez Yönetim Kuru-
luna yetki vermek.   Bir ya da daha 
fazla taşınır-taşınmaz mal için temin 
edilecek kredilerin tamamının bir 
aylık taksit ödemesi, bir aylık send-
ika üye kesinti toplam gelirinin beşte 
birinden fazla olamaz ve kredinin to-
plam vade süresi 5 yıldan fazla olacak 
şekilde belirlenemez.     Hiçbir surette 
yukarıda belirlenen azami kredi 
borçlanma esaslarını aşacak şekilde 
kredi kullanılamaz.  Bir aylık send-
ika üye kesinti toplam gelirini aşan 
taşınmaz mal alımlarında, Merkez 
Genel Kurulunca belirlenecek 5 (beş) 
kişiden oluşan Taşınmaz Mal Alım 
Komisyonunun üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun kararı zorun-
ludur.

Madde 18 (1.) fıkrası
Sendika Olağan Genel Kurulu üç 

yılda bir toplanır

Madde 18 (2.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Merkez Denetleme Kurulu’nun 
olağanüstü genel kurul çağrısı yap-
ması halinde, olağanüstü genel kurul 
toplantısı yapılması için gerekli tüm iş 
ve işlemlerin Merkez Yönetim Kuru-
lunca yapılması zorunludur. Merkez 
Denetleme Kurulunun çağırısı üzer-
ine yapılacak olağanüstü genel kurul-
da, organ seçimi yapılabilmesi için, 
Genel Kurulun, zorunlu organ seçimi 
yapılıp yapılmayacağı yönünde karar 
alması zorunludur

Madde 17 (e) fıkrası
Prensip olarak sendikanın 

taşınır, taşınmaz mülk edinirken 
kredi kullanılmasına karşı değiliz. 
Sendikaların gelirlerini tutumlu 
kullanılması emekçi sınıfların 
mücadele, ilke ve emekçi ahlakı ile 
de ilişkilidir.

Ancak sendikamız eğer üye 
aidatının 1/5’i kadar aylık kredi 
taksidi ödeyebilecekse neden 
bunu kendi kasasında biriktirip 
mülk alımına gitmez de bankalara 
yüksek miktarda faiz ödenmesi 
önerilmektedir?

Ayrıca 3 yıllığına seçilen bir 
Merkez Yönetim Kurulu neden 
5 yıllık taahhütte bulunarak 
kendisinden sonra gelen yönetimi de 
bağlar?  Dolayısıyla ilgili maddenin 
mevcut Tüzükteki biçimiyle 
kalmasını öneriyoruz.

Madde 18 (1.) fıkrası
Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 18 (2.) fıkradan sonra
gelmek üzere

Merkez Yönetim Kurulunun veya 
Merkez Denetleme Kurulunun gerek-
li gördüğü hallerde veya Genel Kurul 
delegelerinin l/5’inin yazılı isteği üze-
rine Merkez Genel Kurulu olağanüstü 
olarak toplanır. Bu istemde toplantının 
ne için yapılmak istendiği gerekçeleriyle 
belirtilir.

Genel Yönetim Kurulu, Olağanüstü 
Genel Kurul istemini öğrendikten son-
ra iki ay içinde Genel Kurulu toplamak 
zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul-
da gündem dışı konuların görüşülmesi 
Genel Kurula katılan delege sayısının 
salt çoğunluğunun istemiyle olur.

GEREKÇE: Komisyonun önerisinin 
hukuken anlamsız olduğu görülmektedir. 
Tüzüğe böyle bir ek yapılmasına rağmen 
kötü niyetli bir MYK buna da uymayabilir. 
Dolayısıyla bu tür durumların nihai 
çözüm merkezi yargı olmak zorunda 
olacaktır.
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İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi

Madde 19 (3.) fıkrası
Genel Başkana vekâlet yetkisi 

Genel Sekretere aittir. Genel Sekret-
erin de bulunmaması durumunda 
vekâlet yetkisi, Merkez Yönetim Ku-
rulunun görevlendireceği Merkez 
Yönetim Kurulu üyesine aittir.

Madde 20 (2.) fıkrası
Ayda bir salt çoğunlukla olağan, 

Genel Başkanın ya da Merkez Yöne-
tim Kurulu üyelerinin üçte biri-
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü 
toplanır. Yönetim Kurulu, Genel 
Sekreterin hazırladığı gündemde-
ki konuları ve gerekli gördüğü öteki 
konuları görüşerek karara bağlar. Ku-
rulun toplantı yazmanlığını, Genel 
Sekreter ya da Merkez Yönetim Ku-
rulu tarafından görevlendirilen bir 
yönetim kurulu üyesi yapar.

Madde 21 (p) fıkrası
Gerekli gördüğünde çeşitli faali-

yet başlıkları altında çalışma kurul 
ve komisyonları oluşturur, bu kurul 
ve komisyonların çalışma ilkelerini 
belirler. 

Madde 19 (3.) fıkrası
Genel Başkana vekâlet yetkisi 

Genel Sekretere aittir. Genel Sekret-
erin de bulunmaması durumunda 
vekâlet yetkisi, sırası ile Genel Mali 
Sekretere ve Genel Örgütlenme 
sekreterine aittir.

Madde 20 (2.) fıkrası
Ayda bir salt çoğunlukla olağan, 

Genel Başkanın ya da Merkez Yöne-
tim Kurulu üyelerinin üçte birinin 
yazılı isteği üzerine en geç  3(üç) gün 
içinde olağanüstü toplanır. Yöne-
tim Kurulu, Genel Sekreterin, Genel 
Sekreterin bulunmaması halinde 
Merkez Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek yönetim kurulu üyesi-
nin hazırladığı gündemdeki konuları 
ve gerekli gördüğü öteki konuları 
görüşerek karara bağlar. Kurulun to-
plantı yazmanlığını, Genel Sekreter 
ya da Merkez Yönetim Kurulu 
tarafından görevlendirilen bir yöne-
tim kurulu üyesi yapar.

Madde 21 (p) fıkrası
Genel Sekreterliğe bağlı Yüksek 

Öğretim komisyonu zorunlu olmak 
üzere, gerekli görülen başkaca faa-
liyet başlıkları altında çalışma kurul 
ve komisyonları oluşturur, bu kurul 
ve komisyonların çalışma ilkelerini 
belirler. 

Madde 19 (3.) fıkrası
Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 20 (2.) fıkrası
Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 21 (p) fıkrası
A-) Sendikada işlerin düzenli 

ve işbölümü sistemi içerisinde 
yürütülebilmesi için aşağıdaki 
komisyonlar kurulur:

1) Örgütlenme Komisyonu
2) Eğitim Komisyonu
3) Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu
4) Mali Komisyon
5) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 

Komisyonu
6) Hukuk Komisyonu
7) Dış ilişkiler Komisyonu
8) Kadın Komisyonu
9) Yüksek Öğretim Komisyonu

B-) Gerektiğinde Yönetim 
Kurulu kararı ile yeni komisyonlar 
kurulabilir.

C-) Komisyonların kuruluş, 
yetki ve çalışma alanları Genel 
Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir. Komisyonlar, 
Merkez Yönetim Kuruluna bağlı 
olarak çalışırlar.
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İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi

Madde 21 (ş) fıkrası
Genel başkan; Merkez Yönetim 

Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve 
sendika içinde kurulan tüm komi-
syonlara başkanlık eder. Merkez ve 
taşra örgütünde gördüğü aksama ve 
eksiklikleri ilgili organlara ileterek 
bunların giderilmesini izler.

Madde 22 (2.) fıkrası
Merkez Denetleme Kurulu, seçimi 

tarihini takip eden hafta içinde en 
yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. 
Kurul bu toplantıda Kurul Başkanını 
seçer ve işbölümü yapar. İlk toplantı 
dahil olmak üzere, Kurul bünyesinde 
yapılacak tüm oylamalarda, eşitlik 
halinde Kurul Başkanının oy kul-
landığı taraf lehine karar verilir.

Madde 22 (5.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Mevcut Tüzüğün 22. Maddesinde 
böyle bir fıkra bulunmamaktadır.

Madde 23 (2.) fıkrası
Merkez Disiplin Kurulu, seçimi 

tarihini takip eden hafta içinde en 
yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. 
Kurul bu toplantıda Kurul Başkanını 
seçer ve işbölümü yapar. İlk toplantı 
dâhil olmak üzere, Kurul bünyesinde 
yapılacak tüm oylamalarda, eşitlik 
halinde Kurul Başkanının oy kul-
landığı taraf lehine karar verilir.

Madde 23 (13.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Mevcut Tüzüğün 23. Maddesinde 
böyle bir fıkra bulunmamaktadır.

Madde 21 (ş) fıkrası
Genel başkan; Merkez Yönetim 

Kuruluna ve Başkanlar Kurulu-
na başkanlık eder. Merkez ve taşra 
örgütünde gördüğü aksama ve eksik-
likleri ilgili organlara ileterek bun-
ların giderilmesini izler.

Madde 22 (2.) fıkrası
Merkez Denetleme Kurulu, seçimi 

tarihini takip eden hafta içinde en 
yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. 
Kurul bu toplantıda Kurul Başkanını 
seçer ve işbölümü yapar. İlk toplantı 
dâhil olmak üzere, üye tam sayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile karar 
alır.

Madde 22 (5.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri-
nin göreve başlamalarını takip eden 
30 (otuz) gün içinde mal bildirimler-
ini teslim alır. 

Madde 23 (2.) fıkrası
Merkez Disiplin Kurulu, seçimi 

tarihini takip eden hafta içinde en 
yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. 
Kurul bu toplantıda Kurul Başkanını 
seçer ve işbölümü yapar. İlk toplantı 
dahil olmak üzere, üye tam sayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile karar 
alır.

Madde 23 (13.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Disiplin cezasını gerektiren fiil 
ve hallerin işlendiği tarihten iti-
baren nihayet iki yıl içinde disiplin 
soruşturmasına başlanmaması ve 
yine fiilin işlendiği tarihten itibaren 
iki yıl içerisinde disiplin cezası ver-
ilmediği takdirde ceza verme yetkisi 
zamanaşımına uğrar.

Madde 21 (ş) fıkrası
Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 22 (2.) fıkrası
Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 22 (5.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 23 (2.) fıkrası
Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.

Madde 23 (13.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Tüzük Komisyonunun
önerisine katılıyoruz.
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Madde 23 (14.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Mevcut Tüzüğün 23. Maddesinde 
böyle bir fıkra bulunmamaktadır.

Madde 23 (14.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Merkez Disiplin Kurulu, Kadına 
yönelik şiddet, çocuk istismarı, cin-
sel taciz ve tecavüz gibi fiiller ile ilg-
ili olarak haklarında adli soruşturma 
başlatılan üyelerin, üyeliğini disiplin 
soruşturması veya ceza yargılaması 
süresince askıya alabilir.   Fıkrasının 
eklenmesi teklif edilmektedir.

Madde 23 (14.) fıkradan sonra 
gelmek üzere

Tüzük Komisyonunun
önerisine katıyoruz.

İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi

Madde 24 (2.) fıkrası
Merkez Denetleme ve Merkez Di-

siplin Kurulu asil üyeleri, oy hakkı 
olmaksızın Merkez Başkanlar Kurulu 
toplantılarını izlerler.

Madde 24 (2.) fıkrası
Merkez Denetleme ve Merkez Di-

siplin Kurulu asil üyeleri, oy hakkı 
olmaksızın Merkez Başkanlar Kurulu 
toplantılarını izlerler. Merkez Dene-
tleme Kurulu son yaptığı denetleme 
raporunu Merkez Başkanlar Kuru-
luna sunar.  Şeklinde değiştirilmesi 
önerilmektedir. 

Madde 24 (2.) fıkrası
Tüzük Komisyonunun

önerisine katıyoruz.

Madde 28 (2.) fıkrası
Şube Genel Kurulu, şube bölge-

sinde görev yapan ve sendika öden-
ti kesintisi yapılan üyelerin kendi 
aralarından seçecekleri 300 (üç yüz) 
delege ile şube yönetim ve denetleme 
kurulu asil üyelerinden oluşur.

Madde 53
Tüzük hükümleri, Merkez 

Genel Kurulunun kabulü ile birlik-
te yürürlüğe girer. Ancak 1 Tem-
muz 2012 tarihinde yapılan tüzük 
değişikliklerinin merkez ve taşra 
örgütlerindeki seçimlere ilişkin 
hükümleri izleyen olağan genel ku-
rulla birlikte, diğer hükümler genel 
kurulun kabulü ile birlikte yürürlüğe 
girer.

Madde 28 (2.) fıkrası
Şube Genel Kurulu, şube bölge-

sinde görev yapan ve sendika öden-
ti kesintisi yapılan üyelerin kendi 
aralarından seçecekleri 250(ikiyü-
zelli) delege ile şube yönetim, dene-
tleme ve disiplin kurulu asil üyelerin-
den oluşur.

Madde 53
Tüzük hükümleri, Merkez 

Genel Kurulunun kabulü ile birlik-
te yürürlüğe girer. Ancak 10 Tem-
muz 2018 tarihinde yapılan tüzük 
değişikliklerinin merkez ve taşra 
örgütlerindeki seçimlere ilişkin 
hükümleri izleyen olağan genel ku-
rulla birlikte, diğer hükümler genel 
kurulun kabulü ile birlikte yürürlüğe 
girer.

Madde 28 (2.) fıkrası
Şube Genel Kurulları delegel-

erden oluşur. 400 ila 1000 arasın-
da 250 delegeyle, bin üyeden sonra 
takip eden her on üye için bir dele-
ge artırımıyla yapılır. Şube Yürütme, 
Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuru-
lu asil üyeleri kendi genel kurulları-
na bu sıfatla delege olarak katılırlar. 
Delegelikler üyesi olan her ilçe tem-
silciliğine bir delegelik ayrıldıktan 
sonra, ödentilerini kaynaktan kes-
ilmesini sağlayan üye sayılarına göre 
belirlenir ve temsilciliklere dağıtılır.

Madde 53
Tüzük Komisyonunun

önerisine katıyoruz.
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İlgili Maddenin
Mevcut Tüzükteki Biçimi

Tüzük Komisyonunun
Önerisi

Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri’nin Önerisi

Madde 26
Şubelerin Açılması Sendika 

şubeleri; Genel Kurulun koyduğu 
esaslar doğrultusunda Merkez 
Yönetim Kurulunca üye sayıları 
400 (dört yüz) ve daha fazla olan 
il ve ilçe merkezlerinde birer tane 
açılır.  İlçe şubeleri Merkez Yönetim 
Kurulunun verdiği yetkiyle Genel 
Merkeze bağlı olarak açılır.  Merkezi 
tek ilçeden oluşan illerde, merkez 
ilçe şubesi görevi il şubelerine 
verilebilir.  Şubelerle geçici il ve ilçe 
temsilciliklerinin oluşumu, görev ve 
yetkileri Merkez Yönetim Kurulunca 
hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

Madde 26
Şubelerin Açılması Sendika 

şubeleri; Genel Kurulun koyduğu 
esaslar doğrultusunda Merkez 
Yönetim Kurulunca üye sayıları 
400 (dört yüz) ve daha fazla olan il 
merkezlerinde birer tane açılır. Bir 
yüksek öğretim kurumunda üye 
sayısının 400 (dörtyüz)’ü aşması 
halinde zamana bağlı olmaksızın şube 
açılır. Bu şekilde açılan şubeye Merkez 
Yönetim Kurulu tarafından o yüksek 
öğretim kurumunun adı verilebilir.  
Aynı ilde bulunan Yüksek Öğretim 
Kredi Yurtlar Kurumu çalışanları 
dahil yüksek öğretim üye sayısının 
400(dörtyüz)ü bulması halinde, 
il yükseköğretim şubesi zamana 
bağlı olmaksızın açılır. Bu şubenin 
adı merkez yönetim kurulunca 
belirlenir. Çevre illerde bulunan 
Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar 
Kurumu çalışanları dahil yüksek 
öğretim üye sayısının 400(dörtyüz)
ü bulması halinde Merkez Yönetim 
Kurulu kararı ile Bölge Yüksek 
Öğretim Şubesi açılır.  Yeni açılacak 
şubenin üye sayısı 750(yediyüzelli) 
nin, mevcut şubelerin üye sayısı 
1000(bin) altına düşmemek üzere 
ildeki üye sayısının 2000(ikibin)i 
aşması durumunda ikinci, sonraki 
her 2000(ikibin) üye sayısı için yeni 
şubeler; Genel Merkez Olağan Genel 
Kuruluna 4-6 ay kalan dönemde 
zorunlu olarak açılır.   Bu fıkraya 
göre açılacak şubelerde İstanbul 
İli, Avrupa ve Anadolu Yakaları ile 
yüksek öğretim şubeleri üye sayıları 
ayrı değerlendirilir. Yeni açılacak 
şubeye bağlı ilçe temsilciliklerinin 
talebi, ilgili Şube Yönetim 
Kurullarının karara bağlı teklifi ile 
Merkez Yönetim Kuruluna yaptığı 
öneri doğrultusunda ilgili şubenin 
çevresi içerisinde, yeni açılacak 
şubenin üye sayısı 400(dörtyüz)’ün 
altında olmamak üzere zamana bağlı 
olmaksızın şube açılır.  Birden fazla 
şube açılacak illerde şube açılmadan 
önce üye sayısı değişecek şubelerin 
de görüşü alınır. Şubelerle geçici il 
ve ilçe temsilciliklerinin oluşumu, 
görev ve yetkileri Merkez Yönetim 
Kurulunca hazırlanan yönetmelikle 
belirlenir.

Madde 26
Madde 26. Şubelerin Açılması
Sendika Şubeleri:
İldeki toplam sayıya 

bakılmaksızın, il ve ilçelerde 400 üye 
sayısı aşıldığında şube açılabilir. İl ve 
ilçe Şubelerinin ve temsilciliklerinin 
oluşumu, görev ve yetkileri 
hazırlanacak nesnel bir yönetmelikle 
belirlenir.

GEREKÇE: Eğitim ve Bilim 
İşgörenleri Sendikası, hizmet kol-
unda örgütlenmeyi savunmak ve 
bu anlayışın gereklerini de yerine 
getirmek durumundadır. Sınıf mü-
cadelesinin gereği olarak da tüm 
eğitim ve bilim çalışanlarının hak-
larını korumanın ve geliştirmenin 
yolu, bu birlikteliği ve dayanışmayı 
örgütsel anlamda da kuvvetlendi-
recek örgütlenme biçimleri gerek-
tirmektedir.

Okul öncesinden başlayarak, 
Yükseköğretime kadar tüm eğitim 
süreçleri bir bütündür. Birinin çık-
tıları diğerinin girdisi olmakta ve 
birbirini etkilemektedir. Bu anlam-
da tüm eğitim süreçlerindeki hem 
akademik hem de idari anlamdaki 
sorunlar birbirlerinden  bağımsız 
ele alınamaz ve çözülemezler.

Bu nedenle, yükseköğretim 
çalışanlarının sorunları ve bu so-
runların çözümleri diğer eğitim 
çalışanlarının sorunlarından ve 
çözümlerinden bağımsız düşünüle-
meyeceği için yükseköğretim 
çalışanlarının ayrı şubelerde 
örgütlenmesi doğru bir yaklaşım 
değildir.

Eğitim-Bilim emekçilerinin her 
düzeyde birbirlerinin sorunların-
dan haberdar olmaları, bu sorun-
lara sınıfsal bakış açısıyla ortak 
çözümler üreterek mücadeleyi or-
taklaştırmaları için aynı şube çatısı 
altında örgütlenmeleri hizmet kolu 
örgütlülüğünün gereğidir.
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Eğitim-İş Sendikası’nın temel amacı;
Antiemperyalizm, Antifeodalizm ve Antişovenizm 

ilkeleri doğrultusunda ve Devrimci Sınıf Sendikacılığı 
anlayışı çerçevesinde, çalışanları din, dil, mezhep, ırk, 
siyasi düşünce, tarikat ayırımı gözetmeksizin demok-
ratik bir biçimde örgütlemek, Antiemperyalist Birinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tüm kazanımlarına ya-
şamın her alanında sahip çıkmak ve geliştirmek,  Pa-
rababaları düzeni olan, içerisinde yaşadığımız işsizlik 
ve pahalılık cehennemine karşı, insanın insanı sömür-
mesini ve kula kul olmayı ortadan kaldıran işçi sınıfı 
bilinciyle davranmak, “Örgütsüz Halk Köle Halk-
tır, Örgütlü Halk Yenilmez” ilkesinden hareketle 
toplumdaki tüm çalışanları (Kamu Çalışanları, 
Askerler ve Köylü Üretmenler) sendikal örgütlülüğe 
kavuşturmak ve bunu gerçekleştirebilmek için müca-
dele yürütmektir.

Bu temel amacı gerçekleştirebilmek için,
a) Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere Kamu Emekçi-

leri dâhil tüm Halkımızın örgütlenmesinin önündeki 
her türlü engelin kaldırılması için mücadele etmeyi,

b) Grevli ve Toplusözleşmeli sendikal hakların 
kazanılması ve uygulanması için gerekli mücadeleyi 
yürütmeyi,

c) Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında 
üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, 
sosyal, siyasal, yasal, kültürel, mesleki, hukuksal, 
özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,

d)Yasalara göre sendikaların temsil edilmesi gere-
ken kurum ve kuruluşlara katılmayı,

e) Fiili ve meşru mücadele anlayışı çerçevesinde 
kendisini antidemokratik yasalarla sınırlamamayı, 

f) Ülkemizin ekonomik-toplumsal-kültürel-yeral-
tı-yerüstü tüm zenginliklerinin emperyalist talanına 
ve sömürüsüne karşı mücadele etmeyi, 

g) İşçi Sınıfıyla, diğer emekçilerle ve gençliğimiz-
le dayanışmaya girmeyi, 

h) Başta halkımızı taa can evinden vuran kanser 
illetinden beter İşsizlik-Pahalılık olmak üzere geniş 
halk yığınlarını ve gençliğimizi ilgilendiren tüm so-
runlara karşı mücadele etmeyi, 

ı) Bilimsel düşünce ve davranış kurallarını, sendi-
kal mücadelede en etkin bir araç olarak kullanmaya 
çalışmayı, 

i) İşçi Sınıfının devrimci mirasına sahip çıkarak, 
sınıf dayanışmasını güçlendirmek için ulusal ve ulus-
lararası birlikler/platformlar oluşturmayı ve ortak ey-
lemler gerçekleştirmeyi, 

j) İşçi Sınıfının kanı, canı pahasına yaratılan ve 
kazanılan günlerin kutlanmasına ve bu uğurda kay-
bettiğimiz devrim şehitlerinin, halk kahramanlarının 
anmalarına aktif olarak katılmayı, 

k) Çalışanların insanlık onuruna yaraşır çalışma 
koşullarına kavuşturulmasını,

l) AB-D Emperyalistlerinin dayattığı ve Yerli Sa-
tılmışların tezgâhladığı, çalışma koşullarımızda çok 
büyük hak gaspları getiren yeni yasal “düzenlemele-
re” ve Faşizan, Ortaçağcı Gerici uygulamalara karşı 
en geniş birlikteliği sağlamayı, tüm gücümüzü müca-
deleye seferber etmeyi,

m) İlk önce sendika üyesi kadınlardan başlamak 
üzere, diğer çalışan kadınların sendikal çalışmalara 
en etkin bir biçimde katılmalarını sağlamayı, kadının 
kendi sorununa sahip çıkmasının gerekliliğini bilince 
çıkarmasına yardımcı olacak politikalar oluşturmayı,

n) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 1 
günlük yasal izin günü olması için mücadele vermeyi,

o) Engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşul-
larda katılımını sağlamayı, engellerinden kaynakla-
nan sorunlara çözüm üretmeyi ve olanaklar sunmayı,

ö) Tüm çalışanların siyaset yapma hakkının önün-
deki engellerin kaldırılmasını,

p) İnsan hayatının sürmesinin, bitkiler ve 
hayvanlarla birlikte, doğal dengeyi hiç bozmadan 
mümkün olabileceği gerçekliğinden hareketle, doğaya 
ve diğer canlılara saygılı, onlara zarar vermeyen bir 
üretimin yapılması için ülke içinde gereken önlem-
lerin alınması mücadelesini yürütmeyi, insanlık ve 
doğa düşmanı emperyalist yaptırımlarla mücadeleyi,

r) “Sendikalar sınıfın okuludur” temel görüşün-
den hareketle, üyelerine sınıf bilinci kazandıracak ve 
niteliklerini geliştirecek her türlü eğitim, etkinlik ve 
çalışma yürütmeyi,

s) Yardımlaşma sandıkları kurmayı, paranın enf-
lasyon-devalüasyon gibi oynaklarında işgücünün de-
ğerini gözeten denetimi sağlamayı, 

ş) Her türlü ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımcılığına 
karşı mücadele etmeyi, 

t) İşsizlik sigortasını daha işlevsel kılmayı ve ben-
zeri sigortaların kurulması için mücadele etmeyi,

u) “Laiklik yoksa Bilim de, Özgürlük de, Demok-
rasi de Yoktur” şiarından hareketle, yaşamın her ala-
nında laikliğe sahip çıkmayı,

ü) İnsan soyunun en büyük düşmanı olan ABD-
AB Emperyalizmi ile mücadele etmeyi amaç edinir.

Halkçı Eğitim Ve Bilim Emekçileri’nin Eğitim-İş Tüzük Genel Kurulu Çerçevesinde
Sendika Tüzüğünün Amaç Ve İlkeler Bölümleri İçin Önerileri
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Eğitim-İş Sendikası’nın temel ilkeleri;
a) Eğitim-İş Sendikası, Devrimci Kamu Emekçi-

lerinin 100 yıllık Mücadele Tarihini, geleneklerini ve 
ilkelerini sahiplenir ve onları temsil eder.

b) Devrimci Sınıf Sendikacılığı, sınıf karşıtlığı 
ve ezen-ezilen çelişkisi devam ettiği sürece, sınıflar 
savaşının bütün olgularda temel belirleyici olduğu ve 
çağımız kapitalizminin (emperyalizmin, AB dâhil her 
türden emperyalizmin) İşçi Sınıfının ve tüm dünya 
halklarının amansız düşmanı olduğu gerçeğini temel 
alarak mücadele eden sendikal anlayıştır. Bu nedenle 
Eğitim-İş Sendikası, Devrimci Sınıf Sendikacılığı an-
layışı temelinde örgütlenir ve mücadele eder. 

c) İşyerlerinden Genel Merkeze, üyelerden Genel 
Başkana kadar tüm aşamalardaki sendikal işleyişlerde 
biricik kural en geniş demokrasidir.

d) Demokratik sendikacılığın temel ilkesi Demok-
ratik Merkeziyetçiliktir. En geniş Tam Demokrasi, 
Merkeziyetçilik ilkesi ile bütünleştirilir.

e) Kararların alınmasında tartışma, eleştiri-özeleş-
tiri ve ikna yöntemleri en demokratik biçimde yaşama 
geçirilir. Bu karşılıklı aydınlatma ve ikna yöntemi ya-
şandıktan sonra alınan kararlar mutlak uyulması ge-
reken kanun olur, alt organ üst organın kararına uyar. 

f) Eleştiri-Özeleştirinin amacı, işçi sınıfı mücade-
lesini daha iyiye, doğruya götürmektir.

g) Tüm görevlerde gönüllülük esas alınır. Üyeler, 
çıkarlarına hizmet etmediğini düşündükleri yönetici-
leri yine üyelerinin çoğunluğunun kararıyla kolayca 
değiştirebilmelidir.

h) Bütün sendikal harcamalarda tutumluluk esas 
alınır.

ı) Sendikada görev alacak yönetici ve personelin 
maaşları, hizmet kolundaki Kamu Emekçilerinin or-
talama maaşını geçemez. 

i) Bütün harcamalarda şeffaflık esas alınır. Ödenen 
aidatların nerelere harcandığının en ince ayrıntısına 
kadar görülmesini, hesap alıp vermeyi olanaklı kıla-
cak düzenekler oluşturur.

j) Aidatların kaynaktan kesilmesi yöntemi, -uy-
gulama sonuçları da göstermiştir ki- üye ile sendika 
arasındaki ilişkiyi zaafa uğratmaktadır. Bu nedenle 
Eğitim-İş Sendikası, Sendika üye aidatlarının elden 
toplanması yöntemine geri dönülmesini savunur.

k) Sendikaların gücü örgütlenme kapasiteleri ve 
üyeleriyle arasındaki bağın sağlamlığıyla ölçülür. Bu 
yüzden kitlenin günlük sorunlarıyla yakından ilgile-
nir en küçük taleplerini önemser. Sendikal politikaları 
oluştururken kitlenin somut talepleri üzerinden hare-
ket eder.

l) Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Emper-
yalizme, Feodalizme, Şovenizme karşı savaşımı de-
mokrasi güçlerinin manifestosu olarak görür.

m) “Yaşamın yarısı kadınlarsa, mücadelenin yarı-
sı da onlar olmalıdır” şiarından hareketle, kadınların 

sendikal çalışmalara en etkin biçimde katılmalarını 
sağlayacak, kadının kendi sorununa sahip çıkmasının 
gerekliliğini bilince çıkarmasına yardımcı olacak po-
litikalar oluşturur. 

n) Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere Kamu Emek-
çileri dâhil tüm halkımızın örgütlenmesinin önündeki 
her türlü engelin kaldırılması için mücadele eder. 

o) Gerçek anlamıyla Grevli ve Toplusözleşmeli 
sendika hakkını savunur.

ö) İşçi Sınıfının devrimci mirasına sahip çıkarak, 
sınıf dayanışmasını güçlendirmek için ulusal ve 
uluslararası birlikler/platformlar oluşturur ve ortak 
eylemler gerçekleştirir.

p) Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında 
üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, 
sosyal, siyasal, yasal, kültürel, mesleki, hukuksal, 
özlük haklarını ve çıkarlarını korur ve geliştirir.

r) Yasalara göre sendikaların temsil edilmesi gere-
ken kurum ve kuruluşlara katılır.

s) Ülkemizin ekonomik - toplumsal - kültürel 
- yeraltı-yerüstü tüm zenginliklerinin emperyalist 
talanına ve sömürüsüne karşı mücadele eder. 

ş) Fiili ve meşru mücadele anlayışı çerçevesinde 
mücadele eder. Kendisini antidemokratik yasalarla 
sınırlamaz.


