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KONU: OKUL MÜDÜRLERİMİZ EMİR ERİ DEĞİLDİR 

 

Sn. Kemal Dürüst 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

 

Özveri ile eğitime katkı koyan, görev ve sorumluluklarını yerine getiren ve görevi dışında bütün 

zorluklara rağmen okullarımızda eğitimin aksamaması, çocuklarımızın zarar görmemesi için canla başla 

çalışan okul müdürlerimize karşın, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının yaklaşımları kabul edilemez 

sınırları aşmıştır. 

 Okulda güvenlik görevlisi, muhasebeci, hukukçu, bütçe bulma görevleri ile uğraşan ve mesaisi belli 

olmadan, özveriyle çalışan okul müdürlerimize Bakanlık her geçen gün baskı ve tehditlerle yeni görevler ve 

sorumluluklar yüklemeye çalışmaktadır.  

 Bir süre önce Sayıştaylık müdürlerimizi hedef yapmıştır. Bütçesi olmayan okulların neredeyse her 

yük ve sorumluluğunu üzerlerine alarak çekip çeviren okul müdürleri, suçlu sandalyesine oturtulmaya 

çalışılmış, günlerce tacize varan soruşturmaya tabii tutulmuştur. 

 Özlük haklarının her geçen gün azaltıldığı, takdirinin hiç yapılmadığı öğretmenlik mesleğinin topuna 

gelen okul müdürlerimiz, değişen koşullara bağlı olarak görev yükleri çok fazla artmıştır. Bugün 24 saat 

mesai yapan ancak eğitim dışında angarya birçok görevi de yüklenmek zorunda kalan okul müdürlerimize 

yeni görevler yüklenmeye çalışılmaktadır.  

 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının KTOEÖS’le ve okul müdürleri ile hiçbir istişare etmeden 

her gün yeni genelgelerle okul müdürlerine emir-eri muamelesi yapması kabul edilemezdir. 

 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına okul müdürlerinin defalarca sorunlarını yazılı 

aktarmalarına rağmen bu sorunların çözümsüz bırakılması anlaşılmazdır.  

 Sendikamız 13/03/2012 tarihinde okul müdürlerimizle birlikte yaptığı ve birlikte aldığı kararlar 

aşağıdaki gibi olup, bu aşamadan sonra kararlı bir duruşla aşağıdaki maddelerin savunulacağını ortaya 

koymaktadır:  

1- Her okulumuza temel girdileri, çıktıları giderildikten sonra (öğrenci sayısı, okul özelliği, kapasitesi, 

farklılığı v.s) kriterlerle bir bütçenin tahsisi sağlanmalıdır. Her okulun muhasebe işlemleri 

bakanlığın istihdam edeceği teknik elemanlarca tutulmalıdır.  

2- Okullarımızın güvenliği ve sağlığı ile ilgili bir politika ortaya konulmalı, okul içi ve çevresinin 

güvenliği, kantinleri, okulların hijyen sorunu çözümlenmelidir. 

3- Son terfi sınavlarında okul müdürlerimizin yazdığı sicil yükselmelerde kaale alınmamıştır. Çağdışı 

kalan sicil formu basitleştirilip, şeffaflaştırılarak yeni şekil almalı. Yeni içerikli sicil forumları 

öğretmen atama yükselme kriterlerinde kullanılmayacaksa da okul müdürlerimiz sicil 

doldurmamalıdır.  

4- Okul taşımacılığı konusunda yasaya aykırı olarak genelge ile I. Derecede sorumlu olarak 

adlandırılan ve otobüslerin kontrolü, yolcuların güvenliğine kadar sorumlu tutulmak istenen okul 

müdürleri bu görevi kabul etmeyecektir.  

5- Okulların sorunlar yumağına dönüştüğü ve birçok soruna yaklaşım getiremeyen, cevap vermeyen 

Okul Disiplin Tüzükleri mutlaka istişare edilerek değiştirilmelidir. 

 

Okul müdürlerimiz artan görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken Bakanlığın yasadışı 

yeni görev ve sorumluluklar yüklemesine sendikasıyla birlikte seyirci kalmayacaktır.  

    
Tahir GÖKÇEBEL 

                                                                                                      Başkan 
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