
Nöbet görevine ücret ödenmemesi mağduriyeti ilk kez Eğitim-iş tarafından dile 

getirilmiş öğretmenin çalışma koşullarının iyileştirmesi adına 

eylemli mücadeleye girişilmiştir.

Eğitim-İş bu mücadeleyi başlattığında bugün üye sayılarıyla önde gözüken 

sendikalar böyle bir mücadelenin destekçisi olmak şöyle dursun;

ilk başta konuya duyarsız kalmışlar; karşı çıkmışlar,

sendikal hakkını kullanarak nöbet tutmayan 

Eğitim-İş’li öğretmenleri bakanlığa şikâyet etmişler, 

cezalar vermişler ancak sonradan öğretmenler içerisinde yankı bulan ve doğal 

destek yaratan bu eylemlere ilerleyen süreçlerde 

ister istemez ortak olmak zorunda kalmışlardır. 

Sendikamız bu halden hiçbir zaman şikâyetçi olmamıştır. 

Bizzat sendikalı sendikasız tüm öğretmenlerin 

nöbet görevi ile ilgili mücadelesini ortak mücadele olarak görmüş, 

eylemlerimiz sonucunda 2015 yılı toplu sözleşme döneminde konu görüşme 

gündemine girmiştir. Her ne kadar talep ettiğimiz haftada 6 saat ek ders ücreti 

ödenmesi ve yapılan nöbet görevinin norma dâhil edilmesi kabul 

edilmemişse de nöbet görevi yapan öğretmenlerimize 

2016 yılında aylık brüt 98,00 TL, 2017 yılında ise aylık brüt 140,00 TL ücret 

ödenecek olması, kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz 

“nöbet tutmama“ eylemi sonucunda 

“Hak verilmez alınır” ilkesiyle elde edilen bir kazanım olmuştur. 

Alınan sonuç şimdilik yetersizdir ancak 

gerçekleştirilen kazanımın da küçümsenmeyecek bir başarı olduğu ortadadır. 

Bu başarı hepimizindir. 

Eğitimiş Eğitimiş
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI
ZİYA  GÖKALP CADDESİ ATAÇ 2 SOKAK 43/4 KIZILAY ANKARA



2012 2013 2013 2014

1 MART 2012
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NÖBET EYLEMİ

5 OCAK 2015
12 HAZİRAN 2015
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2. NÖBET EYLEMİ

Değerli öğretmen arkadaşlar,

Eğitim-İş, bir sendikanın nasıl mücadele etmesi gerektiğini, bir hakkın

nasıl savunulacağını, yetkili sendika olunmasa da etkili sendika

olunabileceğini herkese göstermiştir. Bundan sonra da nöbete ödenen ücretin

adaletsiz olduğu gerçeği üzerinden hukuk mücadelemiz devam edecektir. Çeşitli

okul türlerinde öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz farklı sürelerle nöbet

tutmaktadır. Ancak bakanlığın belirlediği nöbete önce iki sonra da üç saat ek ders

ödenmesi bu farklılıkları karşılamadığı gibi tutulan nöbet ücretinin saatiyle ilgili de

açık bir tutarsızlık ortaya koymaktadır.

Bazı öğretmenler 6, bazı öğretmenler 8 ve bazı öğretmenler de 10

saat nöbet tutmakta ama tamamına aynı ücret ödenmektedir. Doğal olarak nöbet

mücadelesiyle ilgili önümüzdeki yol haritasını bu adaletsizlik belirleyecektir. Bir

başka deyişle okul türlerine göre nöbet tutma süresi farklılık gösterdiğinden ücretle

ilgili eşitsizlik durumu için üyeler nezdinde pilot dava niteliğinde olmak üzere

bireysel davalar açılabilecektir.

Bakanlığın nöbete yetersiz ve adaletsiz ücret ödeme anlayışında bir

başka çelişki daha ortaya çıkmıştır. Bu çelişki, nöbet için ödenecek olan ek dersin

normda yerinin olmamasıdır. Bir başka deyişle bakanlık, bir taraftan nöbeti yetersiz

ve adaletsiz de olsa ücretlendirmektedir ama ödediği ek dersin karşılığını norm

olarak kaydetmemektedir. Eğitim-İş’in hem nöbetin ücretlendirilmesi ve hem de

norma sayılması konusundaki ısrarı hukuksal bir bütünlük ifade etmektedir. Diğer

bir hukuksal mücadele zeminini ücretin norma sayılması konusunda yürüteceğimizi

belirtmek isteriz.

Sendikamız geçmişte de olduğu gibi nöbet görevi ile ilgili mücadelede

kararlılıkla en önde yer almaya; öğretmenin haklarının savunulmasında önderlik

yapmaya devam edecektir.

Eğitim-İş’in başlattığı nöbet mücadelesine destek veren diğer sendikalara da eğitim emekçileri adına teşekkür ediyoruz.


