
Sendikamız Tüzüğünün Maddelerinin Değiştirilmesiyle İlgili Gerekçeler 

 

Gerekçe: 1  

13. maddenin değiştirilmesinin gerekçeleri: 

 Ülkemizde siyasi parti, sendika, meslek kuruluşları ve diğer örgütlerin uzun süre başkanlığını 

yapan kişiler bir süre sonra demokrasiye ve çok sesliliğe uygun olmayan bürokratik bir anlayışa 

bürünmektedir. Böylelikle demokratik ilkelerin yerini feodal ilişkilere dayanan bir yönetim şekli, 

kendisini vazgeçilmez yapmak için sendikanın genç ve yetenekli üyelerinin yeterince faydalanmasına 

yardımcı olmama ve yönetici kadrolardan uzaklaştırmalarına sebep olma, rakip görülebilecek 

kişilerle sürekli çatışmayı benimseme ve kurumsal, kuralları yerleşen anlayışların yerine kurumları 

kendi kişilikleri ile özdeşleştirme alabilmektedir. Vazgeçilmez olmak için sürekli demokratik 

olmayan tavırlar içerisine girilmesini engellemek, sendikadaki gelişmeyi, yenilenmeyi, 

yardımlaşmayı sağlamak ve sendikamızı “BEN” kimliğinden kurtarıp “BİZ”e dönüştürmek, ayrıca bu 

ülkenin siyasi partilerine, sendikalarına, örgütlerine örnek olacak ve örgüt için demokrasinin 

gelişimini sağlayacak örnek bir adım olacağını düşündüğümüz bir yapıya adım atmak için sendika 

başkanlığının dönemsel sınırlamasını önerdik.  Amacımız 2 dönem yani 6 yıl üst üste başkanlık 

yapmaya hak kazanan bir kişinin her koşulda tekrardan başkan seçilmesini önleyerek daha 

demokratik bir sendika yaratmaktır. Bununla beraber bir kişinin 6 yılı doldurmadan istifa edip veya 

olağan üstü genel kurul kararı ile başkanlıktan çekilip süreyi tekrardan başlatmaması için de 13. 

maddede gerekli düzenleme yapılmıştır. Ancak, demokratik seçme ve seçilme hakkına da orantısız 

bir şekilde müdahalede bulunulmaması için de söz konusu kişi aradan 3 yıl geçmesi halinde 

tekrardan başkan olması mümkündür. 

 

Gerekçe: 2 

20. maddenin değiştirilmesi. 

1. Yeterince düşünülmeden önerilen ve fazla tartışılmadan tüzüğümüze 44. Olağan Genel 

Kurulunda giren bu madde, bugün sakıncaları ile kabullenilen tüm siyasi partilerin de 

kaldırmak istediği “Dar Bölge Sistemini” getirmiştir. 

2. Tüzüğümüzün diğer maddeleri ile çelişmekte ve tüzüğün tümü incelendiğinde, anlayışına ve 

hukukuna ters gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

3. Bölgeler arası rekabeti değil, çekişmeyi getirecek bölgecilik, hem şehirlik sistemini getirecek, 

demokratik seçim ve genel kurulla yönetilen sendikamızın bütünlüklü öğretmeni temsil eden 

yönetim kurulları yerine sadece bölgesinden seçilen ve sadece bölgesine karşı sorumlu olan 

anlayış öğretmenin bütünlüğü ve dayanışmasını sarsacaktır. 

4. Nakil sistemini ortadan kaldıracaktır. 

5. Tüzüğümüz gereği en yetkili organ Genel Kurul tarafından seçilen bir yönetim kurulu üyesi, 

nakil alması durumunda yönetim kurulu üyeliğini kaybedecektir, bu durum yasalara ve tüzüğe 

aykırı olacaktır. 

6. Üyesi çok olan bölgelerin tahakkümü ortadan kaldırılması ile dar bölge sistemi düşünülürken 

küçük bir bölgeden 9 yönetim kurulu üyesi seçilme imkânı veren, buna karşılık nakiller 

sonucu bir bölgede hiç yönetim kurulu üyesi kalmamasının önünü açan bir sistem böylece 

önlenecektir.  

7. Yerinden demokrasinin gelişmesi hedefleniyorsa okul ve bölgesel örgütlenme gerekmektedir. 

Bölge kontenjan yapısı ile başkanlığı dönemsel sınırlanması ile kaldırılmak istenen anlayış 

bölgelerde gelişecektir, ancak bu demokrasiyi geliştirmeyecektir.  

8. Kontenjan yapısıyla demokratik gelişim düşünülüyorsa cinsiyet, yaş, politik, farklılık vs. gibi 

kontenjanların da gündeme gelmesi gerekliliği tartışılmaya başlanacaktır. Bu ise çok ciddi bir 

tüzük çalışması gerektirir. Kontenjanlarla demokrasi geliştirilemez, bunun yerine farklı 

örgütlenme modeli geliştirilmelidir.  

9. Bu madde az oy alanın çok oy alan karşısında üstünlük da sağlayabileceği bir içerik 

taşımaktadır. Dolayısıyla vicdani bir rahatsızlık yaratma potansiyeli de taşımaktadır.  

10. Temsilciler kurulunun yetki ve görevlerini belirlemek, artırmak ve bölgesel yapılanmalara 

(kurul, sorumlu vs.) var olan tüzüğümüz olanak tanımaktadır. Değiştirilmiş haliyle bu 

maddenin yeni tartışmalar, bölünmeler, çekişme alanları, gereksiz rekabetler ve kastlaşma 

oluşturacağı öngörüsünde olan yönetim kurulumuz örgütlü gücümüzü zayıflatacağı, 

öğretmenin birlik ve bütünlüğünü sarsacağı öngörüsündedir. Yönetim kurulumuz, 

üyelerimizle birlikte, yeterli tartışmaların yapılacağı çok daha sağlıklı, bilimsel bir çalışma 

yapılmasından sonra gerek görüldüğü takdirde tüzüğümüzün değiştirilebileceği fikrindedir.  


