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TOPLUSÖZLEŞMEDE  KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet 
ve Memur Sen arasında kapalı kapılar ardında imzalanarak jet 
hızıyla tamamlandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, sadece ücret 
zamları üzerinden yürütülen tartışmalarda, kamu emekçilerinin 
iş güvencesi, angarya çalışma, vergi dilimi uygulaması vb gibi 
en temel sorunları gündeme bile getirilmedi. 

Toplusözleşme, emekçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik 
hakları ve çalışma koşulları ile ilgili temel düzenlemelerin 
belirlendiği bir sistem olmasına rağmen, sadece ücret artışı ile 
sınırlı görülen bir mekanizma olarak işletildi. Özellikle eğitim 
emekçilerini angarya çalışmaya ve güvencesizliğe mahkum eden 
Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nde belirtilen esnek çalışma, 
performans değerlendirme, kariyer basamakları ve rotasyon 
uygulaması eğitim hizmet kolu görüşmelerinde gündeme bile 
alınmadı. 

Zam miktarı yetersiz, somut kazanım yok! 

Kamu emekçilerinin ücretlerine 2014 yılı için yapılan brüt 
175 TL zammın net karşılığı 123 TL. Hükümet ve Memur Sen 
tarafından “müjde” olarak sunulan bu miktar, oransal olarak 
ortalama memur maaşında yüzde 6’lık bir artışa denk geliyor. 
Zam oranları doktor, mühendis gibi bazı kamu emekçilerine ve 
10 yıldan fazla süredir çalışanlara % 6 bile yansımazken, yapılan 
artış, geçtiğimiz yıl 6’şar aylık dilimlerle yapılan zammın bile 
gerisinde kaldı. 

2014-2015 toplusözleşme sürecinde eğitim ve bilim 
emekçileri açısından Memur Sen’in iddia ettiği gibi, yeni 
kazanımlardan bahsetmek mümkün değil. Eğitim alanında 
“kazanım” olarak ifade edilenlerin büyük bölümü geçtiğimiz yıl 
karar altına alınan düzenlemeler. 



Öğretmenlerin ek ödeme mağduriyeti giderilmedi!

AKP hükümeti tarafından “eşit işe eşit ücret” iddiası ile 666 
Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi ile ilgili 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. Bu kararname ile 
kamuda yönetici ve üst düzey kamu görevlilerinin ücretlerinde 
ciddi oranlarda artışlar yapılırken, başta öğretmenler olmak 
üzere, akademisyenler, hekim dışı sağlık emekçileri gibi toplam 
sayısı 1,5 milyonu bulan kamu emekçilerine hiç bir ek ödeme 
yapılmamıştı. 

Öğretmenlerin 666 sayılı KHK ile yaşadıkları mağduriyet 
ortada dururken, 2014 yılının Ocak ve Temmuz aylarında  
sadece öğretmenlere ödenecek olan 75+75 TL’nin yaşanan 
adaletsizliği gidermesi mümkün değildir. Söz konusu artışın 
sadece öğretmenlere yapılarak, diğer eğitim emekçilerinin ve 
üniversite çalışanlarının kapsam dışı bırakılması açıkça ayrımcı 
bir uygulamadır. 

OECD’ye göre çok çalışıyor, az maaş alıyoruz!

Yıllardır Başbakan ve Milli Eğitim Bakanları aracılığıyla 
kamuoyunda bilinçli olarak yaratılmaya çalışan “öğretmenler 
az çalışıyor, çok maaş alıyor” algısının ne kadar yanlış 
olduğunu OECD verileri açıkça yalanlıyor. OECD ülkeleri 
içinde öğretmenleri en çok çalışan ülkelerin başında Türkiye’de 
çalışan eğitim emekçileri geliyor. Öğretmenlerin yıllık çalışma 
saati ortalaması OECD ülkeleri içinde 1671 saat iken, Türkiye’de 
öğretmenler yılda 1816 saat çalışıyor. 

Bazı OECD Ülkelerinde Öğretmenlerin 
Yıllık Çalışma Saatleri 

Ülkeler Yıllık Çalışma Saatleri
İskoçya 1365
İspanya 1425
Portekiz 1456

Çek Cumhuriyeti 1696
Hollanda 1659

Danimarka 1680
İsveç 1767

Avusturya 1776
Almanya 1793
Türkiye 1816

OECD ortalaması 1671

Kaynak: OECD Bir Bakışta Eğitim 2013 Raporu, sayfa: 401.



Türkiye’de öğretmenler, OECD ortalamasına göre 145 saat 
daha fazla çalışmalarına rağmen, Avrupa’daki meslektaşlarına 
göre son derece düşük maaş alıyorlar. OECD’nin bu yıl 
açıkladığı veriler 2011 yılına ait ve geçtiğimiz yıl başlayan 4+4+4 
düzenlemesi sonrasında eğitim emekçilerinin aşırı derecede 
artan iş yükünü ve angarya çalışma uygulamalarını yansıtmıyor. 

Türkiye’de eğitim emekçilerinin üçte ikisi insan onuruna 
yaraşır bir yaşam sürdürebilmek için ek işler yapmak zorunda. 
Üniversite çalışanları, memurlar, yardımcı hizmetliler, 
teknik personel gibi eğitim emekçileri her zaman üvey evlat 
muamelesi görüyor. Örneğin öğretmenlere ödenen eğitime 
hazırlık ödeneği ayrım yapmaksızın tüm eğitim emekçilerine 
ödenmeyerek resmen ayrımcılık yapılıyor.  

Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar!

2014 yılında taban aylıklara brüt 175 TL, net 123 TL zam 
yapılmasının toplam maliyeti 8,2 milyar TL. 2014 bütçesi 
yapılırken, maaş zammı ile ortaya çıkan 8,2 milyar TL’lik 
maliyetin, yeni zamlar ve vergi artışları ile finanse edilmesi 
kaçınılmaz görünüyor.  

Ekim ayında elektrik ve doğalgazda en az yüzde 15-20 
arasında zam yapılması bekleniyor. Diğer zamları da hesaba 
kattığımızda, kazanım olarak gösterilen maaş zammı daha 
cebimize bile girmeden 2013 yılı içinde buharlaşacak.  

Kamu emekçilerinin tüm ek ödemelerinin temel ücrete 
yansıtılması ve vergi dilimi uygulamasının yüzde 15 ile 
sınırlandırılması taleplerimizin hiç tartışılmaması kabul 
edilemez. Bu, geçmiş yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki yıl da 
artan vergi dilimi uygulaması nedeniyle hepimizden daha fazla 
vergi kesileceğini gösteriyor. Hükümet kaşıkla verdiklerini, yeni 
zamlar ve vergi dilimi üzerinden kepçeyle geri alacak.   



Toplusözleşmeden tek kazançlı çıkan AKP hükümetidir!

Bu yıl yapılan toplusözleşmenin tek kazananı AKP hükümeti 
olmuş, kamu emekçileri bir kez daha kaybetmiştir. 2,5 milyon 
kamu emekçisinin 1,5 milyonu için brüt 175 liralık zam, net 123 
TL olarak maaşlara yansırken, 1,5 milyon kamu emekçisi için bu 
rakamın oransal karşılığı hükümetin ilk teklif ettiği toplam yüzde 
6’lık zammın yanına bile yaklaşmamaktadır. 

  
2014 yılı maaş artışı geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyona 

endeksli olarak belirlenmediği için önümüzdeki yıl enflasyonun 
yüzde 6’dan fazla çıkması durumunda kamu emekçileri 2014’te 
reel anlamda ciddi gelir kaybı ile karşı karşıya kalacak. Türkiye’nin 
mevcut ekonomik göstergeleri, önümüzdeki yıl enflasyon 
ve faiz oranlarında belirgin bir artış olacağını gösteriyor. Bu 
durum, 2015 yılında bizleri ekonomik olarak daha zor günlerin 
beklediğini gösteriyor.    

Toplusözleşmenin önümüzdeki iki yıl için büyük ölçüde 
adaletsiz bir ücret atışı ile sınırlı olması, birkaç sosyal hak 
dışında kamu emekçilerinin acil çözüm bekleyen sorunlarının (iş 
güvencesi, kadrolu istihdam, ücret adaletsizliği, esnek, kuralsız 
ve angarya çalışma, performans değerlendirme vb) hiçbirisinin 
tartışılmaması en çok AKP hükümetinin işine gelmiş, kazanan 
yine AKP hükümeti olmuştur.  

Taleplerimiz güncelliğini koruyor! 

2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme ile kamuoyu bir 
kez daha yanıltıldı ve başta eğitim emekçileri olmak üzere, kamu 
emekçilerinin acil çözüm bekleyen talepleri bir kez daha göz 
ardı edildi. Toplusözleşme süreci teknik olarak tamamlanmış 
olmasına rağmen, eğitim emekçilerinin talepleri güncelliğini 
koruyor. 

Eğitim Sen olarak tüm eğitim ve bilim emekçilerini haklarımıza 
ve taleplerimize sahip çıkmak için birleşmeye, ortak taleplerimiz 
etrafında birleşik mücadeleye çağırıyoruz. 
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TALEPLERİMİZ:

•	 Başta	 insanca	 yaşayacak	 ücret	 talebimiz	 olmak	
üzere,	 eğitim	 emekçilerinin	 bugüne	 kadar	 yaşadığı	
ekonomik mağduriyetler giderilmeli, son 11 yıl içinde 
satın alım gücümüzdeki azalmayı telafi eden adaletli 
bir	ücret	artışı	sağlanmalıdır.	

•	 Eğitimde	 esnek,	 kuralsız	 ve	 angarya	 çalışma	
uygulamalarına son verilmeli, iş güvencemizi 
fiilen ortadan kaldırmayı hedefleyen eğitimde 
performans değerlendirme uygulamasından derhal 
vazgeçilmelidir.			

•	 Ek	 ödemelerin	 tamamı	 temel	 ücrete	 ve	 emekliliğe	
yansıtılmalı,	 vergi	 dilimi	 uygulaması	 sabitlenerek,	
ücretlerde	yaşanan	erimenin	önüne	geçilmelidir.	

•	 Ek	ders	ücretleri	günün	şartlarına	uygun	bir	şekilde	
belirlenmeli,	 ek	 dersler	 enflasyondaki	 artışlara	
paralel	olarak	arttırılmalıdır.			

•	 Eğitim-öğretim	 yılı	 başında	 öğretmenlere	 yapılan	
eğitim-öğretime	hazırlık	ödeneği,	her	dönem	başında	
ve	yılda	iki	kez	olmalı,	ayrımsız	bütün	eğitim	ve	bilim	
emekçilerine	ödenmelidir.		

•	 	 Tüm	 hizmetli	 ve	 memurlara	 özel	 hizmet	 tazminatı	
ödenmelidir.

•	 Kamu	 emekçilerinin	 grevli	 toplusözleşme	
hakkı	 önündeki	 engeller	 kaldırılmalı,	 gerçek	 bir	
toplusözleşme	düzenin	yaratılması	sağlanmalıdır.		


