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EĞİTİM SEN

AKP İKTİDARINDA NELER KAYBETTİK!
2002 yılında bir ilköğretim öğrenci velisi eğitim-öğretim yılı içinde çocuğu için
720 TL eğitim harcaması yapıyorken, 2011 yılında bu rakam 4,5 kat artarak
3200 TL’ye kadar yükseldi.
2002 yılında eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2011 yılında
bu oran yüzde 5,85’e kadar geriledi.
2002 yılında Türkiye’de 2.122 özel dershane varken, 2011 yılında özel
dershane sayısı yaklaşık iki kat artarak 4.099’a yükseldi. Aynı dönemde
dershanelere giden öğrenci sayısı da iki kat artarak 606 binden 1 milyon 234
bine yükseldi.
2002 yılında özel okullara giden öğrencilerin sayısı 223 bin iken, 2011’de bu
sayı iki kattan fazla artarak 498 bine yükseldi.  
2002 yılında eğitimde sözleşmeli, ücretli, vekil vb adlar altında güvencesiz
istihdam söz konusu değilken, Bugün 60 binden fazla ücretli öğretmen, 15
bin civarında 4-c’li ve on binlerce taşeron yardımcı hizmetli okullarda görev
yapıyor.
Stajyer öğrencilere önceden brüt asgari ücretin üçte ikisi ödeniyorken, 6111
sayılı “torba yasa” düzenlemesi ile bu oran net asgari ücretin üçte birine
düşürüldü.
1986–2002 döneminde sadece 8 milyar dolarlık özelleştirme yapılabilmişken,
AKP’nin iktidarda olduğu 2002–2011 yılları arasında 42 milyar dolarlık
özelleştirme yapıldı. Yüz binlerce işçi özelleştirme mağduru oldu.
2002 yılında kısmi süreli çalışma (part time) oranı yüzde 6 iken, 2011 yılında
yüzde 25’e yükseldi. Kısmi süreli çalışanların (örneğin ücretli öğretmenler)
sigorta primleri eksik yattığı için sağlık ve sosyal güvenlik hakkından da
“kısmi” olarak yararlanıyorlar.
Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı 1 Ekim 2008’den itibaren
ilk işe girenler için geçerli olmak üzere hem kadınlar, hem de erkeklerde 65’e
çıkarıldı.  
2008 öncesinde kamu emekçileri hastaneye gittiklerinde parasız tedavi
olabiliyorken, bugün her adımda katkı ve katılım payı ödemek zorunda.
1 Ekim 2008 öncesinde aylık bağlama oranı işçilerde brüt ücretin yüzde 65’i,
memurlarda brüt maaşın yüzde 75’i iken, zaman içinde işçi ve memurlar
için kademeli olarak yüzde 50’ye düşürüldü. Alt sınır aylığının miktarı
düşürüldüğünden mevsimlik, sözleşmeli, ücretli, geçici ve kısmi süreli
çalışanlar, 2008 öncesine göre daha düşük emekli aylığı alacaklar.

1 Ocak 2012’den itibaren 1700 TL maaş alan
bir eğitim emekçisi 85 TL Genel Sağlık Sigortası
(GSS) primi ödeyecek.
Sosyal güvenlik açığı, 2002 yılında 9 milyar
TL iken, 2011 yılında 5 kat artarak 45 milyar TL’ye
yükseldi.
Engellilerin emekli olabilmeleri için gerekli 15 yıl
çalışma şartı 18 yıla çıkarıldı.
Çocuksuz dul eşin ölüm aylığı oranı yüzde 75’ten
yüzde 50’ye düşürüldü.  
Yetim kız çocuklarına sigortalıların aylıklarının 24 katı tutarında ödenen
evlilik yardımı, yarı yarıya azaltılarak 12 katına düşürüldü.  
Ocak 2011’de, 1700 TL. maaş alan bir eğitim emekçisi 14 küçük altın
alabiliyorken, Aralık 2011’de tüm maaşıyla sadece 9 adet küçük altın
alabiliyor.  
2003 yılı öncesinde memuriyet atamalarında “ilk atama yolluğu” ödeniyorken,
2003 sonrasında kaldırıldı.
AKP iktidarında ekonomik, sosyal, özlük haklarımız anlamında çok şey kaybettik.
Elimizde kalan son haklarımızı, özellikle iş güvencemizi kaybetmemek için tüm
eğitim ve bilim emekçilerini 21 Aralık Çarşamba günü yapacağımız GREVE
davet ediyoruz.
EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARINA
SALDIRILAR VE AÇTIĞIMIZ DAVALAR
2002-2011 yılları arasında yayımlanan neredeyse bütün atama ve yer değiştirme
kılavuzlarıyla, yönetici ve öğretmenlerin kazanılmış hakları ellerinden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2004-2009 yılları arasında yönetici atama yönetmeliğini en az
11 kez tamamen veya kısmen değiştirdi.
Müfettişler ile eğitim yöneticilerine zorunlu yer değiştirme (rotasyon) getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlı  eğitim  kurumlarında  usta  öğretici  görevlendirilmesindeki
yanlış uygulamalara yönelik açtığımız davaların kazanılması üzerine, Bakanlık 10
bini aşkın okul öncesi öğretmeni atamak zorunda kaldı.
30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlerin de eğitim öğretim yılına hazırlık
ödeneği alması için açtığımız davalar kazanıldı.
Açtığımız ve kazandığımız davalar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim
Okullarındaki Rehber öğretmenlerin normunu düzeltti.

76. maddeye dayalı yönetici atamaları açtığımız davalar sonucunda iptal edildi.
Servis araçlarının yaşını yükselten düzenlemenin iptali için dava açıldı. Danıştay,
okul servis araçları yönetmeliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama yoluyla öğretmen olmak
isteyenlerden istenen 40 yaş koşulu için dava açıldı.
Yönetim görevinden kaynaklı ek ders ücreti alanların izinli ve raporlu olduğu
dönemlerde ek ders ücretinin kesilmemesi için dava açıldı.
Güzel sanatlar liseleri müzik öğretmenlerinin ders saatlerine ilişkin dava açıldı.
Felsefe öğretim programının iptali istemiyle dava açıldı.
Araştırma görevlisi yerine kısmi zamanlı ve asistan öğrenci istihdam edilmesine dava
açıldı.
Yazılı ve sözlü sınavlar için ayrı ayrı ek ders ücreti ödenmesi için açtığımız davalar
kazanıldı.
Fen edebiyat ve ilahiyat mezunlarına tezsiz yüksek lisans yapmadan ortaöğretim
öğretmenliğine başvuru yolunu açan YÖK kararının iptali istemiyle dava açıldı.
4/C li personelin sendika üyesi olamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı emrine
dava açıldı ve kazanıldı.
Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmesi ve eğitimde kadrolu istihdam için
Danıştay’a dava açıldı.
Resim/Müzik/Beden eğitimi öğretmenlerinin mağduriyetinin giderilmesi için dava
açıldı.
Danıştay, YÖK’ün rotasyonu tüm üniversitelere yaymaya ve kadro dağıtımını
rotasyonu kabul etmeye bağlayan düzenlemesini iptal etti.
Seminer döneminde ek ders ücreti sorununun çözümü için dava açıldı.
Öğretmenevi aidatlarının yükseltilmesinin iptali için dava açıldı.
Disiplin cezası aldığı için ek ödemesi kesilen YURT KUR personeli için açtığımız
davaları kazandık.
YÖK Yürütme Kurulu’nun araştırma görevlilerini güvencesiz bırakacak kararına
Danıştay dur dedi.
Anadolu Liselerine sınavla atanan öğretmenlerin yer değiştirme mağduriyetinin
giderilmesi için dava açıldı.
Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerinin ek ders ücretlerini % 25 ve % 40
fazlasıyla almalarına olanak tanıyan Devlet Memurları Yasasının 176. maddesi
değiştirildi ve ek ders ücretleri düşürüldü.
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri yönetmeliklerinin “mülakat”a ilişkin hükümlerinin
yürütmesi durduruldu.

