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Herkes için temel bir insan hakkı olarak kabul edilen eğitimhakkı, bugünün Türkiye'sinde sadece
ekonomik gücü olanların yararlanabildiği bir fırsat haline getlrilmiştir. Eğitim Sen, eğitimin bir in-
san hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, herkese eşit ve parasız eğitim talebini ısrarla savunmak-
tadır .



Niteliidi Eğitim için Taleplerlmlz:

l

Herkes için temel bir insan hakkı olarak kabul edilen eğitim hakkı, bugünün Türkiye'sinde sadece ekonomik
gücü olanların yararlanabildiği bir fırsat haline getirilmiştir. Eğitim Sen, eğitimin bir insan hakkı olduğu ger-
çeğinden hareketle, herkese eşit, parasız ve nitelikli eğitim için taleplerimizin gerçekleşmesini istemektedir.

Eğitim ve Bilim Alanında Sözleşmeli Değil, Kadrolu çaltşma Esas Alınmelıdır
Üniversitelerdeve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışma ve istihdam politikaları kadrolu (iş Güvenceli) olmalıdır.
Açıkların kapatılması nitelikli eğitim ve bilim hizmeti üretilmesi içinkadrolu çalışma bir zorunluluktur. 2006
yılında en az 50 bin öğretmen, 20 bin diğer personel kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmelidir.

Üniversitelerin personel gereksinimi karşılamak üzere 2006 yılında personel kadrosunun en az %25'ine kar-
şılık gelecek sayıda personel kadrosu üniversitelere verilmelidir.

ikili Eğitimden Tekli Eğitime Geçilmelidir

Türkiye'de 8 bin 325 okulda ikili, 17 bin 636 okulda da birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilmektedir. Bu ra-
kamlar, yaklaşık 7.5 milyon öğrencinin bu okullarda ve olumsuz koşullar altında eğitimini sürdürmeye çalış-
tığını göstermektedir. Nitelikli eğitimin önünde ciddi bir engelolarak duran ikili eğitim sorunu çözülmeden,
ikili eğitim yapan okullarda yaşanan sıkıntıların artması kaçınılmazdır. Bu sıkıntının aşılmasının tek yolu okul
ve derslik açıklarının kapatılması ve tüm eğitim kademelerinde tekli eğitime geçilmesidir.

Sınıf Mevcutlan 60 Değil, 24 Öğrencili Olmalıdır

Kalabalık sınıflar, Türkiye'de eğitim hizmetinin yıllardan bu yana yaşadığı temel sorunların başında gelmek-
tedir. Pek çok Avrupa ülkesinde sınıf mevcutları 24 iken, ülkemizde hala 60 kişilik sınıflar bulunmaktadır. AI-
manya'da 24, Yunanistan'da 24, ispanya'da 26, itaiya'da 22, Portekiz'de 22 kişilik sınıf mevcutları varken,
Türkiye'de hala 50-60 kişilik sınıflarda eğitim verilmektedir. Kalabalık sınıflardaeğitim öğrenciler kadar öğ-
retmenleri de olumsuz etkilemekte, verilen eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir. Nitelikli eği-
tim için sınıf mevcutlannın 60 öğrencili değil, 24 öğrencili olması sağlanmalıdır.

Tüm Anaokulu ve ilköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Ücretsiz Süt Verilmelidir

Eğitimin tüm aşamalarında sağlıklı beslenme önemlidir. Ancak özellikle anaokulu ve ilköğretim birinci kademe
öğrencilerinin diğerlerine göre daha dikkatli ve sağlıklı beslenmeleri gerekmektedir. Eğitimde başarılı olabilmek
için beslenmenin ne kadar önemli olduğu bilim çevreleri ve beslenme uzmanları tarafından sık sık dile getirilmek-
tedir. Bu amaçla tüm anaokulu ve ilköğretim birinci kademe öğrencilerineücretsiz olarak günlük süt verilmelidir.

Eğitimde Kadrolaşma Değil, Demokratik Yönetim Anlayışı BenimsenmeHdir

Eğitim Sen, eğitim yöneticilerinin siyasilerin bireysel istek ve takdirlerine göre değil, önceden belirlenmiş bi-
limsel esaslara göre ve yapılacak demokratik seçimlerle belirlenmesini savunmaktadır. Okul yöneticileri ya-
pılacak seçimler sonucunda en fazla iki dönem (4+4) için seçilmelidir. Her iktidar değişikliği döneminde ya-
şanan yoğun siyasal kadrolaşmaların önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Nitelikli bir eğitim için eğitim yöne-
timinde yaşanan olumsuzluklar, ancak demokratik yönetim anlayışının benimsenmesi ile azaltılabilir.

Eğitime Hazırlık Ödeneği Tüm Eğitim ve Bilim Emekçi/erine Ödenmelidir

Her eğitim-öğretim yılı başında öğretmeni, hitmetlisi ve memuruyla tüm eğitim ve bilim çalışanları, yeni eği-
tim yılına yönelik olarak hazırlıklar yapmaktadırlar. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sadece öğretmen-
Iere "eğitime hazırlık ödeneği" ödenmektedir. Eğitim Sen, sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bilim
çalışanlarının, Yurt-Kur çalışanlarının eğitime hazırlık ödeneğinden eşit olarak yararlanmasını talep etmekte-
dir. Ödenek, 800 YTL'ye çıkarılmalı ve 2 taksitle ödenmelidir.

Hizmetli ve Memurlar için Özel Hizmet Tazminatı Ödenmelidir

Eğitim kurumlarının emektarları olan hizmetliler, sistemden kaynaklı bütün olumsuz sonuçları en çarpıcı bir
biçimde yaşarnaktadır. Kurumlarm fiziksel yetersizliği ve yönetim anlayışının yanlışlığının sonuçlarını en yo-
ğun şekilde yaşayanlar hizmetlilerdir. Hizmetli arkadaşlarımız, normal görevlerinin dışında kalorifer yakma,
şoförlük, gece bekçiliği ve yöneticilerin özel işlerini yapmakla görevlendirilmektedir. Bunun karşılığında üc-
ret, yevmiye, yolluk,yiyecek ve giyecek yardımı yapılmamalda ve fazla mesai ücretiödenmemektedir.

Eğitim sisteminin önemli yapı taşlarından birisi olan memurlar ciddi sorunlar yaşamaktadır. Diğer eğitim ça-
lışanlarıyla aynı ortamda bulunan ancak eşit haklara sahip olmayan memurlar, kendilerine yüklenen her tür-
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LO angaryayı, tartışmasız yerine getirmekle yükümlü sayılmaktadır. Hizmetli ve memurların yıllardır süren
mağduriyetlerini gidermek amacıyla yaptıkları işlerin niteliği ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak,
250 YTL ek özel hizmet tazminatı ödenmelidir.

Ek Ders Ücretleri GününŞartlanna Uygun Olarak Belirlenmelidir

Ders saati başına net 3,3 YTL olan ek ders ücretleri, ek ders ücret göstergesi %300 artırılarak ders saati ba-
şına net 10 YTL'ye çıkarılmalıdır. Üniversite akademik personeline ödenen ek ders ücretleri en az %50 art-
tırılmalı, araştırma görevlilerine de ek ders ücreti ödenmeHdir .

Tüm Eğitim ve Bilim Emekçi/erine Yakacak Parası Verilmelidir

Şu anda yakacak yardımı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Yüz binlerce eğitim emekçisi, Türkiye'nin dört bir ta-
rafında en zor şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Eğitim emekçilerinin çalıştığı kimi iller-
de kış ayları 2-3 ay sürerken, kimi illerimizde 9-10 ay boyunca ağır kış koşullarında çalışan eğitim emekçi-
lerine 450 YTL yakacak yardımı ödenmelidir. Söz konusu yardım miktarı kiş aylarının uzunluğuna göre 450
ile 800 YTL arasında belirlenebilir. Örneğin Erzurum, Van, Batman, Ağrı, Kars, Hakkari gibi illerimizde bir eği-
tim emekçisinin yıllık ortalama gelirinin %20'si yakacak harcamalarına gitmektedir.

4688 Sayilı Kamu çaltşan#ın Sendikalan Yasası Grevli ve
Toplu iş Sözleşmeli Olarak Yeniden Düzenlenmelidir

Hükümet, Anayasa'nın 90. maddesinde yapmış olduğu değişiklikle, uluslararası sözleşmelerin mevcut yasa-
lar karşısındaki üstünlüğünü kabul etmiştir. ILO'nun 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeleri ile 4688 Sayılı Yasa arasın-
daki çelişki dikkate alındığında, ILO'nun sözleşmeleri esas alınmak zorundadır.

Anayasa 90. maddesi değişikliği, toplu sözleşmeli, grevli sendikal hak ve özgürlükler haklar talebimizin huku-
ki dayanaklarını güçlendirmiştir. Sözleşmelerile 4688 Sayılı Yasa ve 657 Sayılı Yasa arasında çok sayıdaçe-
lişki vardır. Adı geçen sözleşmeler, örgütlenme, toplu sözleşme, grev hakkını güvence altına aldığı gibi serıdi-
kaların iç işleyişlerini ve tüzüklerini serbestçe belirlemeleri gerektiğini öngörmektedir. 4688 Sayılı Kamu Gö-
revlileri Sendikaları Kanunu değiştirilerek, kamu emekçilerine grev ve toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır.

Eğitim Emekçilerinin Yoksulluğu Önlenmelidir

Türkiye'de öğretmenler yıllardır, ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar ile yaşamaya çalışıyor. Aynı durum
MEB'de ve Üniversitelerde çalışan memur ve hizmetliler için de geçerlidir. Öğretrnerılerirı taksi şotörlüğü gar-
sonluk, pazarlamacllık, seyyar satıcılık yapması, artık olağan bir durum olarak görülmeye başlanmıştır. Hü-
kümetlerin her yıl daha da azaltarak yaptıkları "sefalet zamları", eğitim emekçilerinin yaşadığı yoksulluğu
azaltmamakta, aksine yaşanan setaıetin daha da artmasına neden olmaktadır.

Türkiye'de dört kişilik bir ailenin temel gıda harcamalarının yanı sıra kira, ulaşım, yakacak, elektrik, su, haberleş-
me, giyim, eğitim, sağlık, iletişim, kültür gibi temel ihtiyaçlar için yapması gereken toplam harcama tutarı Kasım
2005 itibariyle 1.800 YTl'nin üzerindedir. "Yoksulluk Sınırı" olarak tanımlanan bu tutar, insan onurunun gerek-

.tirdiği yaşama düzeyini karşılayacak asgari tutar olarak kabul edilmektedir. Yoksulluk sınırının 1.800 YTL'yi, aç-
lık sınırının ise no YTL'yi aştığı bir ülkede, eğitim emekçilerine yoksulluk ve açlık sınırının altında ücret ödenme-
si, onların insanca yaşam sürdürebilmelerini zorlaştırmaktadır. Yüz binlerce eğitim ve bilim emekçisi açhğın ve
yoksulluğun kıskacına terk edilmiştir. Öğretmenler, mesleğine küsmüşlerdir. Öğretmenlerimize, hizmetli ve me-
murlara insanca yaşayabilecekleri, niteliidi hizmet verebilecekleri çalışma ve yaşama koşulları yaratılmalı, bunun
için de başta maaşlar olmak üzere mesleki ve özlük hakları insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmelidir.

Öğretmenler;

Öğretmenlerimiz, Türkiye'nin en ücra köşelerinde, her türlü olumsuz şartlarla mücadele ederek görevlerini
yerine getirmeye çalışmaktadır. Yaşamın olduğu yerde öğretmenleri görmek mümkündür. Ancak bu ücra kö-
şelerde ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak bir alt yapı bulmak mümkün değildir. Sos-
yal ve kültürel zenginliğe sahip bölgelerde bile ekonomik nedenlerle öğretmenin yararlanması olanaksızdır.
Öğretmen görevi gereği kendini çok yönlü yetiştirmek durumundadır. Ancak ne öğretmen, ne de yaptığı işi
olan eğitim-öğretim işi gerekli desteği bulamamaktadır.



Öğretmenlerimiz, ekonomik anlamda 1920'li yıllar ile 1950'li yıllar arasında daha iyi yaşam koşullarına sa-
hipken 50'!j yıllardan 65'lere kadar büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 1965'lerde baş-
layan nisbi iyileşme dönemi 70'li yıllara kadar sürmüş, bu yıldan sonra öğretmenlerin satın alım güçleri her
geçen yıl biraz dahabozularak 90'11yıllara kadar gelinmiştir. Son on yılda ise; krizler ve enflasyon nedeni ile
tüm eğitim emekçileri açısından büyük bir yoksullaşma süreci yaşanmıştır. Özellikle son on yılı ele aldığımız-
da; eğitim emekçilerinin her geçen yıl, bir önceki yılı mumla aradığı söylenebilir.

Son 10 Yılda Ortalama Öğretmen Maaşmm 4 kişilik bir Ailenin
Ortalama Aylık Giderini Karşılama Oranları

Qrtplama Ô'ğ'retrrıen
Maaşı
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Tabloda son on yıl içinde öğretmenlerimizin aldığı maaşlar ve dört kişilik bir ailenin gıda kira, ulaşım, yaka-
cak, elektrik, su, haberleşme, giyim, eğitim, sağlık, iletişim, kültür gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması için yap-
ması gereken ortalama harcama miktarı gösterilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi, öğretmenlerimizin al-
dığı maaşlar. sadece üç yılda (1998, 1999 ve 2002) dört kişilik bir ailenin yapması gereken harcamaların ya-
rısını karşılayabilecek düzeyde olmuştur. Bunun anlamı son on yılda öğretmenlerimizin aldığı maaşların yok-
sulluk sınırının ancak yarısına ulaşabilmesidir.

"Yoksulluk Sınırı" kavramı, insan onurunun gerektirdiği yaşama düzeyini karşılayacak asgari tutar olarak ka-
bul edilmektedir. Sadece son on yıldaki öğretmen maaşlarmı ve o yıllara ait yoksulluk sınırını karşılaştırdığı-
mızda son on yılın 7 yılında maaşların yoksulluk sınırının yarısının da altında kaldığı görülmektedir.

Hükümetin 2006 yılı için vermeyi planladığı % 5 zam, öğretmenlerimizi açlığa mahkum etmek anlamına gel-
mektedir. Öğretmenlerimiz, çok kısıtlı olan özlük ve sosyal haklarını bile kullanma konusunda büyük sıkıntı-
lar yaşamaktadır. Sürgünler, keyfi atamalar, norm kadro uygulaması öğretmenleri mağdur etmektedir. Bu-
gün ortalama öğretmen maaşı 803 YTL, 4 kişilik bir ailenin zorunlu giderleri ise 1800 YTL"nin üzerindedir.
Ortalama öğretmen maaşının, yoksulluk sınırının yarısından az olması, ülkemizde eğitime veöğretmenlerimi-
zene kadar değer verildiğini açıkça göstermektedir.

Teknik Öğretmenler

Mesleki Teknik Ortaöğretim kurumları bünyesinde endüstri meslek liseleri, teknik liseler, çok programlı lise-
ler bulunmakta, ayrıca çıraklık eğitimi çıraklık merkezleri tarafından verilmektedir. Bu kurumlarda çalışan
teknik öğretmenlerin görevleri ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından belirlenmektedir.

Yüksek öğretim kurumlarının önündeki yığılmaları azaltmak, teknik alanlarda yetişmiş eleman ihtiyacını kar-
şılamak ve popüler ifadeyle gençlerin 'kısa yoldan' hayata atılmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konu-
lan Mesleki Teknikliseler, ne yazık ki sorunlar yumağı içindedir. Mevcutuygulamalar nedeniyle Mesleki Tek-
nik l.iselere yapılan dev yatırımların karşılığı alınamamıştır. Yatırımları aktif hale getirecek yönetici kadrolar
gerek bakanlık gerekse kurum düzeyinde yeterince istihdam edilmemektedir.



Teknik öğretmenler, aylık karşıliğıokutulması gereken ders sayısının 20 saat olması nedeniyle mağdur ol-
makta ve dolayısıyla norm kadro uygulamasından yoğun bir biçimde etkilenmektedir. Fiili hizmet zammının
kaldırılmasını hak gaspının en tipik örneği olarak değerlendirmek gerekmektedir. işletmelerde meslek eğiti-
mini izleme ve haftalık 6 saat egzersiz görevinin kaldırılması, koordinatörlük görevi sayısının düşürülmesi dik-
kat çeken yanlışlıklar arasında sayılmaktadır.

Döner sermaye çalışmasını yürüten öğretmenlerin, çalışmada hiçbir katkısı olmayan yöneticilerden daha az
ücret alması, sınav dönemi ödenmekte olan ücretin azaltılması, zorunlu bölge hizmetinin bir dönem öğret-
mene uygulanması, teknisyenlerin keyfi bir şekilde görevlendirilmesi adaletsizlik yaratmaktadır. Ayrıca, ders
kitaplarının çağın ve teknolojik gelişmenin gerisinde kalması; okul ve bölüm sayısının plansiz bir şekilde ar-
tırılması eğitimde kaliteyi düşürmektedir.

Teknik Öğretmenlerin Sorunlarına Yönelik Taleplerlrniz:

Aylık karşılığı okutulması gereken ders sayısı eşit ve adil olmalı, ders sayısı genel bilgi ve meslek dersleri öğ-
retmenlerinin norm kadro için belirlenen sayıya eşitlenmelidir. Meslek eğitimini izleme görevi eşit dağıtıIma-
li, keyfiliği ortadan kaldırmak için, öğretmenler kurulunda karara bağlanmandır. Atölye ve laboratuar çalış-
malarında egzersiz görev ücreti yeniden belirlenmelidir. Koordinatörlük görevi hiçbir ayrıma gidilmeksizin
eşit olarak dağıtılmalıdır. Fon paralarının amaç dışı kullanımı engellenmelidir.

Zorunlu bölge hizmeti nedeniyle mağdur olanların, bir kereye mahsus olmak üzere, istekleri doğrultusunda
yer değiştirmeleri sağlanmalıdır. Döner sermaye çalışmalarına katılmayan yöneticilere ya ücret verilmemeli
ya da makul bir seviyeye lndlrilrnelidir. Teknisyenlerin görevleri ve çalışma koşulları, kendilerinin de katıldığı
bir kurulda yeniden belirlenmelidir. Sınav ücretlerinde, yıl içinde en çok ders ücreti ödenen ayın ücreti baz
alınmalıdır. Plansız bir şekilde açılan okul ve bölümler azaltılmalı, her alanda kalite yükseltilmelidir. Atölye ve
laboratuarlardaki görevli öğretmenler fiili hizmet zammı ndan yararlandırıl malıdır.

Türkiye'de Öğretmenler Çok Çalışıp Az Ücret Almaktadır
Sendikamız tarafından, baz! Avrupa Birliği üyesi ülkelerde öğretmenlerin yıllık toplam çalışma saatleri, yıllık
ücretleri ve saat başına aldıkları ücret ile ilgili olarak bir araştırma yapiimıştır. OECD, toplam yasal çalışma
saatini hesaplarken ders saati, ders için yapılan hazırlıklar, öğrencilere danışmanlık, ev ödevlerinin
incelenmesi, sınav kağıtlarının okunrnası, mesleki gelişmeyeayrılan zaman, velilerle görüşme,
personel toplantıları, genelokul yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi faaliyetleri dikkate almış-
tır. OECD araştırmalarında tüm ülkeler yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilmekte ve Eğitim Bakan-
lıklannın verdiği resmi bilgiler kullanılmaktadır. Verileri karşılaştırmalı olarak hesaplanan ülkeler; ispanya, Da-
nimarka, Almanya, İrlanda, Portekiz, isveç, Hollanda, Yunanistan ve Türkiye'dir.

Tablo 1'de de görüleceği üzere seçilen 9 ülke arasında en yüksek çalışma saat-
lerine sahip olan ülke Türkiye'dir. irlanda'da ise öğretmenlerin bir yıllık toplam
çalışma saatleri sadece 915 saattir. irlanda'yı sırasıyla 1425 saatle ispanya,
1526 saatle Portekiz, 1659 saatle Hollanda, 1680 saatle Danimarka, 1708 sa-
atle Almanya, 1762 saatle Yunanistan, 1800 saatle isveç izlemektedir.

Ülkelere Göre
Öğretmenlerin
Yıllık Toplam

Çalişma Saatleri

Kaynak: Education at a Glance
OECD indicators 2003

Öğretmen Maaşlan (Temmuz 2005)



Tablo'da ülkelere göre ilköğretim okullarında ve devlet liselerinde göreve yeni başlamış ve 15yıl görev yap-
mış öğretmenlerin yıllık toplam maaşları karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Tabladan da anlaşıldığı gibi,
en yüksek öğretmen maaşlarının verildiği ülke Almanya iken, en düşüköğretmen maaşı veren ülke yine Tür-
kiye'dir. Buna göre Almanya'da göreve yeni başlamış bir ilkokul öğretmeni yılda toplam 38.412 dolar gelir
elde etmekte, Yunanistan'da aynı şartlarda bir öğretmen yılda toplam 20.086 dolar kazanmakta iken, bu
rakam Türkiye'de 6358 Dolar'da kalmaktadır.

Yine Almanya'da 15 yıldır ilköğretimde görev yapan bir eğitim emekçisinin yıllık toplam geliri 46.459, Yuna-
nistan'da 24.668 dolar iken, Türkiye'de bu rakam sadece 7191 dolardır. Devlet liselerinde göreve yeni baş-
lamış bir eğitim ernekçisi Almanya'da yılda toplam 43.100, Yunanistan'da 20.083, Türkiye'de ise 6537 do-
lar kazanmaktadır. 15 yıllık deneyimi olan bir devlet lisesi öğretmeninin ise Almanya'da 52.839, Yunanis-
tan'da ~4.686, Türkiye'de isesadece 7343 dolar yıllık gelir elde ettiği görülmektedir. Türkiye ile AB üyesi
çeşitli ülkelerdeki öğretmenlerin aldıkları maaşlar karşılaştırıldığında aradaki büyük maaşuçurumu rahatlık-
la görülebilir. Türkiye'de eğitim emekçilerine ödenen düşük maaş oranları, aynı zamanda ülkemizde eğitime
ve eğitim emekçilerine ne kadar önem ve değer verildiğinin göstergesi niteliğindedir.

1979-2005 Öğretmenlerin Yoksullaşma Süreci

Yukarıdaki tablo 25 yıla yakın bir süre içerisinde öğretmenlerin alım gücünde yaşanan düşüşü gözler önüne
sermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu veriler aynı zamanda, siyasi iktidarların öğretrnerıe ve genelolarak eğiti-
me yaklaşımını da gözler önüne sermektedir. Aynı zaman diliminde, genel bütçeden eğitime ayrılan payda
yüzde yüze yakın bir azalma yaşandığı görülmektedir. 1979 yılında aylığıyla 8260 tane ekmek alan bir öğret-
men, bugün ancak 3440 tane ekmek alabilmektedir. Geçen zaman içerisinde öğretmeni n alım gücünde cid-
di oranlarda gerileme olduğu görülmektedir. Ekmekle %58.5, ette %19, tüpgaz %64, ulaşımda %69, zeytin ya-
ğında %28 alım gücü kaybı vardır.
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Öğretmenlerin Yoksullaşma Tarihinden Kesitler

1/4 derecedeki bir öğretmenin aldığı maaş ile yillar içinde üründen ne kadar alabildiğini gösteren bu tablo,
öğretmenlerimizin yaşamlannı ne kadar büyük sıkıntılara göğüs gererek sürdürdüklerinin en açık ifadesidir.
Tabloyu yorumladığımızda;

Bir öğretmen aldığı maaş ile 1931 'de 170 litre zeytinyağı alabiliyorken, 2005 in Kasım ayında 101 litre ala-
bilmektedir. Aynı öğretmen aynı yıl 164 kg koyun eti alabiliyorken, 2005'in I<asım ayında 61 kg koyun eti
alabilmektedir. 1950 yılında 25 adet Reşat altını alabilen bir öğretmen, 2005'in Kasım ayında 5.2 adet Re-
şat altını alabilmektedir.

1965 yılında 29 Cumhuriyet altınıalabilen bir öğretmen, 2005'in I<asım ayında 6 adet Cumhuriyet altını ala-
bilmektedir. 1978'de 94 adet roman alabilen bir öğretmen, 2005'te 57 tane roman alabilmektedir. 1979'da
ise 340 edebiyat ders kitabıalabillrken 2005'te bu rakam sadece 107 edebiyat ders kitabı alabilmektedir.

Öğretmen Aldığı Maaşla Ancak Besleneblliyor

Bir öğretmen bir gün içinde 3600 kaleri alması gerekmektedir. Ancak bu oranda bir kalari alırsa beslenme-
den kaynaklı sağlık sorunlarıyla karşılaşmıyor. Aksi takdirde, eksik ve yanlış beslenmenin neden olduğu pek
çok hastalık öğretmenin hayatının bir parçası oluyor.
3600 kalorilik bir beslenme için hazırlanan günlük yemek listesi öğretmen maaşının traji-komik durumunu
gözler önüne seriyar. Başka yoruma gerek var mı? Alınan maaş ortada, günlük besin ihtiyacı biliniyor, bu be-

. sinieri almak için yapılması gereken harcama ise kısa ve basit bir hesaplamayla ortaya çıkıyor.
Sabah, öğle ve akşam yemekleri için 3600 kaleri üzerinden çıkartılan listede hiçbir abartı bulunmuyor. lis-
te bir öğretmenin mutfağında olabileceği tahmin edilen besin maddeleriyle oluşturuldu. Listenin tek bir bi-
rey üzerinden yapıldığına, bireyin maaşıyla bireysel besin ihtiyaçlannıngöz önünde tutulduğuna dikkat çek-
mek gerekiyor.
Yukanda belirlenen rakamlar 3600 kalerilik bir beslenme için alınması gereken gıda maddelerinin karşılığı
olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık hesapla, bir öğretmenin bir günde yalnızca beslenmesine harcayacağı para-
nın, aldığı maaşın önemli bir bölümünü oluşturduğu görülecektir.
Ana ve ara öğünlerin yaklaşık maliyeti 5 YTL'dir. Yani bir öğretmen bir günde ihtiyaçduyduğu 3600 kaloriyi. .
alabilmek için ayda yaklaşık 150 YTL civarında bir para harcamak zorundadır. 4 kişilik ailenin ise beslenebil-
mek için yaklaşık 600 YTL harcama yapması gerekiyor.
1/4'de, iki çocuklu bir öğretmenin bugün maaşı 860 YTL'dir. Beslenme için harcadığı 600 YTL'nin dışında
diğer harcamalar için ayrılabildiği para 260 YTL'dir.
Alınan maaş ile mal ve hizmetlerin fiyatı öğretmeni bir tercihle baş başa bırakmaktadır. Öğretmen ya sağlık-
Iı beslenecektir yada "boğazından kısıp" diğer ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Sefalet ücretiyle yaşamaya mah-
kum edilen emekçilerin genellikle ikinci alternatifi tercih ettikleri bir gerçektir.
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Memur ve Hlzmetf Sorunları ve Taleplerimiz

Memurlar;

Eğıtım sisteminin önemliyapı taşlarından birisi de memur personeldir. Dığer çalışanlarla aynı ortamda bulu-
nan ancak eşit haklara sahip olmayan memurlar, sanki, kendilerine yüklenen her türlü angaryayı, tartışma-
sız yerine getirmekle yükümlüdür. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan memur personelin hem yasal
düzenlemeye hem de zihinsel bir değişime ihtiyaçları vardır. Bu ifadeden kastımız, eğitim bileşenlerinin me-
mur personele bakış açısının değişmesidir.

Memur personelin görev tanımı ya yoktur ya da mevzuatla belirlenmektedir. Bu durum karışıklığa ve keyfili-
ğe yol açmaktadır. Kimi mevzuatlarda görev tanımı yapılırken, 'müdür ve müdür yardımcılarının verdiği her
türlü görevi yapar' denilmekte ve böylece keyfiliğe meydan verilmektedir. Memur personelin görevle ilgili so-
runları yanında, ekonomik, demokratik ve sosyal açıdan da iyi birdurumda olduğu söylemek mümkün değil-
dir. Görevleri çok ve tanımsızdır; okullarda çalışan ve öğrenci sayısının fazla olması büyük sıkıntılara yol aç-
makta, kurumlar arasındaki dengesiz dağılım, kütüphane, sağlık, ambar, ayrıiyat kadrolarının pek çok okul-
da boş olması ise memurları Içinden çıkılmaz bır durumda bırakmaktadır.

Memurlarm Çalışma Koşularına Yönelik Taleplerimlz;

- Yeterli kadro açılarak memur alınmalı ve kurumlar arasında adil dağılım yapılmalıdır.

- Yüksek öğrenimi bitirenlerin şeflik ve yöneticilik kadrolarına geçişleri kolaylaştırılmalıdır.

- Çalışma süreleri düzenlenmeli, sekiz saatin üzerine çıkılmamasına özen gösterilmelidir.

- Yüzdelik maaş artışlarıyla sefaletten kurtulmaları mümkün olmayan memur personelin ücreti önce in-
sanca yaşayacağı bir düzeye çıkartılmalı, artış yapılırken ise "yoksulluk sınırı" dikkate alınmalıdır.

- Memurlara ödenen yemek, yol, giyecek ve benzeri ücretler günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzen-
lenmelidir.

Memurlar lojmanlardan yararlandırılmalı, sosyal tesislerden yararlanmaları sağlanmalıdır.

Memurlar ya merdiven altlarında yada boru m katlarında iş görmeye çalışmaktadır.

- Çalışma mekanları yeniden düzenlenmeli, sağlıklı koşullarda çalışmaları sağlanmalıdır. Odaların en az
16 m2 olması sağlanmalıdır.

Teknik araç gereç eksikliği giderilrneli, işler sıkıntıya düşmeden ve hızlı yapılabilecek bir donanıma ka-
vuşturulmalıdır.

Hlzmetlller;

Hizrnetliler, eğitim kurumlarının emektarlarıdır; sistemden kaynaklı bütün olumsuz sonuçları en çarpıcı bir bi-
çimde hissedenlerin başında gelmektedir. Kurumların fiziksel yetersizliği ni ve yönetim anlayışının yanlışlığını
yoğun bir biçimde hizrnetliler yaşamaktadırlar. Hizmetli arkadaşlanmız, normal görevlerinin dışında kaleriter
yakma, şoförlük, gece bekçifiği ve yöneticilerin özel işlerini yapmakla görevlendirilmektedir. Bunun karşılığın-
da ücret, yevmiye, yolluk, yiyecek ve giyecek yardımı yapılmamakta ve fazla mesai ücreti ödenmernektedir.

Yöneticilerde ne yazık ki, 'yardımcı hizrnetli personel her Işi yapar' anlayışı hakimdir. Bir çokyönetici "ağa-biz-
metkar" bakış açısıyla hizmetlilere yaklaşmaktadır. Hizmetli personel de haklarının ve görev tanımının farkın-
da değildir. Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil edilerek daha baştan eğitim-öğretim sınıfından koparılan bu in-
sanler. böylelikle kolay yönetilebilir bir konuma getirilmişlerdir. Eğitim öğretim sistemi içinde yeri ve önemi tar-
tışılmaz olan bu kesim, öğretmen ve idarecilerden ayrılarak alt bir tabaka haline getirildiği bilinmektedir.

Yardımcı Hizmetli Sınıfındaki eğitim emekçileri neredeyse her gün 10-12 saat civarında çalıştırılırken, faz-
la çalışma karşılığında ne fazla mesai almakta, ne de izin kullanabilmektedir. Haftada 15 saatten fazla ça:-
Iışan öğretmene ek ders ücreti ödenirken, günde 10 saat çalışan memur ve hizmetlilere ücret ödenrne-
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mesi açıkça adaletsiz ve haksız bir uygulamadır. Aynı işyerinde Şef konumundaki memurlara ek ders üc-
reti ödenirken, diğer personele, üstelik daha fazla iş yapmasına karşın, hiçbir ücret ödenmemektedir. Yi-
ne her sene Eylül ayındaöğretmenlere ödenen eğitim öğretim hazırlık ödeneğinin memur ve hizmetlilere
ödenmemesi arada korkunç bir uçurum yaratmış ve öğretmeni bu sınıftaki insanlardan koparmıştır. Aynı
işyerinde birlikte çalıştığımız insanlara karşı böylesine ayırımcı bir tutum takınılması kabul edilemez. As-
lında bu ödeneği en fazla hak eden memur ve hizmetliler iken, bu kesimin her yıl es geçilmesi, Hükümet-
lerin genel bir politikası olmuş ve hizmetli arkadaşlanmızher dönem adeta sorunlarıyla baş başa bırakıl-
mıştır.

Hlzmetlilerin Çalışma Koşullatma Yönelik Taleplerlrnlz;

- Yeterli kadro açılmalı, hizrnetli açığı kapatılmalı, özellikle genç hizmetiller işe alınmalı ve kurumlar ara-
sında adil dağılım yapılmalıdır. Sobalı okullarda 3 birime 1, kalariferli okullarda 4 birime 1 hizrnetli ve-
rilmelidir.

- Hizmetlilerin gece bekçisi olarak görevlendirilmesine son verilmeli, bu iş için ayrı bir kadro istihdam
edilmelidir.

- Eğitime hazırlık ödeneği sadece öğretmenlere değil, başta memur ve hizmetliler olmak üzere tüm eği-
tim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir.

- Yüksek öğrenimi bitiren hizrnetliler memur kadrosuna geçirilmelidir. Çalışma süreleri düzenlenmeli,
sekiz saatin üstüne çıkılmamasına dikkat edilmelidir.

- Zorunlu durumlarda mesai saati ücretle değerlendirilmelidir.

- Hizmetlilerin temizliğinden sorumlu olduğu oda-derslik sayısına sınırlamagetirilmelidir. Zorunlu du-
rumlarda, standart üzerinden ücret tespiti yapılmalıdır.

- Açlık sınırında ücret alan hizmetlilerin insanca yaşayacak bir ücret alması sağlanmalı, yemek, yol, gi-
yecek ve diğer ücretler günün koşullarına uygun-hale getirilmelidir.

- Hizmetlilerin de lojman hakkı olmalı, sosyal tesislerden yararlanmaları sağlanmalıdır.

- Hizmetlilerin yemek yediği, dinlerıdiği, çay içtiği mekanlar insanayakışır bir hale getirilmeli, sağlık ko-
şulları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir.

- I<alorifercilik yapan hizmetlilerin kadrosu, teknisyen yardımcılığı unvanıyla yeniden tanımlanmalı, baş-
ka işlerde çalıştırılmalannın mutlaka önüne geçilmelidir.

- Zehirlenmelere ve vücutta oluşacak tahribata karşı her gün ücretsiz süt ve yoğurt takviyesi yapılmalıdır.

- I<urumlarda elektrik ve sıhhi resisat işleriyle ilgili olarak ya kadroaçılmalı ya da bu işlerde görevlendi-
rilen hizmetlilerin iş tanımı yeniden yapılmalıdır.

Eğitim sistemini, her kademeden öğretmenlerimiz, yine farklı statülerdeki üniversite çalışanları, memurlar ve
yardımcı hizmet personeli ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Çünkü tüm eğitim ve bilim emekçileri, ara-
larındaki statü farklılıklarına rağmen, benzer ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamakta, bu sorunların içinde
görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

VÜI<SEKÖGRETiM SiSTEMi VE ÜNivERSiTELERÇıKMAZ içiNDE!
Günümüzde Yükseköğretim, gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Ancak
konuya yıllardır ülkemizde benimsenen eğitim politikaları açısından bakıldığında, Türkiye'deki üniversite sis-
teminin azgelişmişliğin bir resmi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.

Türkiye'de yıllardır artan eğitim sorunlarına çözüm üretilmemekte, bunun yerine sorunların çözümü başka
alanlara havale edilmektedir. 1980'li yıllardan bu yana eğitimin bütünkademelerinin sorunları "serbest piya-
sa"ya havale edilmiştir. Eğitimin tüm kademelerinin "paraya dönüştürülebilir" özelliği 1970'li yılların ortala-



nnda yeniden keşfedilmiş ve tümeğitim kademelerinde yaygınlaşan paralı eğitim anlayışı, önce üniversite-
leri ve sonrasında tüm eğitim sistemini sarıp sarmalamıştır.

Son yirmi beş yılda üniversiteler, özgür düşünen, bilim toplum için üreten ve sunan bilim insanlarından bü-
yük ölçüde arındırılmıştır. Öyle ki, YÖK ile birlikte Üniversitelerimizin militarist bir anlayışın hakim olduğu kış-
lalar haline dönüştürüldüğü söylenebilir.

Toplumsal bir hak olan eğitim hakkının yine toplumsal kaynaklara dayalı olarak karşılanması gerekirken, "ka-
mu hizmetlerini özelleştirme" yönünde gelişen neoliberal süreç, AI<P Hükümetinin programına ve uygulama-
larına da aynen yansımıştır. AKP Hükümeti, eğitimin sorunlarına çözüm bulmanın piyasa ilişkileri içinde da-
ha fazla yer almakla mümkün olduğunu iddia etmektedir. Böylece, hemen her fırsatta karşılıklı açıklamalar
yapan VÖK ile AKP Hükümeti, söz konusu paralı eğitim ve üniversite sisteminin tamamen ticarileştirilmesi
olunca aynı noktada buluşmaktadır.

iktidar olduğu günden bu yana eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik çizgisi çerçevesinde şekillendirmeye
çalışan AKP Hükümeti'nin eğitimi özelleştirme çabalarından üniversiteler de nasibini almıştır. Üç yıllık AKP
iktidan döneminde, YÖI< ile üniversiteler üzerinden yapılan tartışmalara üniversitelere tamamen hakim olma
mücadelesi damgasını vu rmuştur.

Türkiye'de yükseköğretim sisteminin genel durumuna baktığımızda, yaşanan sorunların çözülmesi noktasın-
da ne VÖK'ün ne de AKP'nin herhangi bir girişimde bulunmadığı, aksine yaptıkları uygulamalar ile yeni so-
runlar yarattıkları söylenebilir.

Türkiye'de üniversitelerimizin ve üniversite çalışanlarının ciddi sorunları bulunmaktadır. Üniversiteler üzerin-
den yapılansiyasal tartışmalara artık son verilmelidir. Eğitim Sen, üniversite sisteminin yaşadığı sorunlara
yönelik kalıcı çözümler üretilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etmektedir. Bunun için;

.:. Bütçeden eğitime ve yükseköğretime ayrılan pay en az iki katına çıkarılmalı, Yüksekôğretirn kurumla-
rının içinde bulunduğu mali sıkıntılar vakit geçirilmeksizin giderilmelidir .

•:. Yükseköğretim sorunlarının yaratıcısı olan VÖKsistemi ortadan kaldırılmalıdır .

•:. Üniversiter yapının, herkesin eşit, parasız yararlanması ilkesi temelinde, insanın ve toplumun özgür-
leşmesine hizmet edecek bir anlayışla düzenlenmesi esas olmalıdır .

•:. Yükseköğretimin kamusal ve herkes için ulaşılması gereken bir hak olduğu kabulünden yola çıkarak;
harç, ikinci öğretim ücreti ve hizmetlerin taşeronlaştırılması uygulamasına son verilmelidir .

•:. VÖK Kanunu'nun 33/a maddesince atamaları yapılan Araştırma Görevlilerinin kadro durumları, aynı
kanunun 50/d maddesine çevrilmek istenmektedir. Bu düzenlemeyle Araştırma Görevlileri iş güven-
cesinden yoksun bırakılmakta ve bilimsel üniversite işini kaybetme korkusu duyan genç bilim insan-
larının gelecek kaygılarına feda edilmektedir. Yapıları işlem hukuksuzdur ve yasalara aykırıdır. Araştır-
ma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalı, tüm sosyal haklardan eksiksiz yararlanmaları sağlan-
malıdır .

•:•. Akademik yükselmelerin ve özlük haklarının önündeki engeller kaldırılmalıdır .

•:•. Türkiye'deki üniversitelerin kendini değerlendirme yetenekleri geliştirilmeli, akademik yükselmelerde
nesnellik ve kişilerin özlük haklarına saygı belirleyici olmalıdır. Akademik yükselme ve atamalarda uy-
gulanan ilke kararları ve ölçütler yasal güvenceleri ihlal eder nitelikten çıkarılmalı, özendirici çer-
çevede düzenlemelere geçilmelidir .

•:. Üniversitelerde asistanlık kurumu yeniden getirilmeli, öğretim üyeliğinin esas kaynağına dönüştürür-
melidir. Akademik unvan grupları arasında ücret makaslan daraltıımalı ve ücretler yükseltilmelidir.
Üniversite çalışanlarının tümü, üniversite ödeneğinden yararlanmalıdır .

•:. Üniversitenin tüm bileşenleri (akademik personel, idari personel ve öğrenciler) aşağıdan yukarıya doğ-
ru seçim ve sürekli katılım ilkesi çerçevesinde karar organlarına katılmalı ve demokratik bir özyönetim
güvencesi sağlanmalıdır. Kendi iç yapısında özerk olan üniversitenin topluma karşı sorumluluğunu yer-
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ine getirebilmesi için etkileşim kanalları kurulmalıdır. Her üniversite üyesi için bilgi alma hakkı saklı
kalmaküzere, ulaşılabilirlik, açıklık ve yetkili organlar eliyle hesap sorulabilir bir düzenleme sağlan-
malıdır .

•:•. Vakıf üniversitelerine yönlendirilen araştırma fonları yeniden kamu üniversitelerine yönlendirilmeli,
bilimsel araştırmalar için ayrılan fonlar arttmlman. üniversiteterin her türlü teknik araç ve gereç ihtiyacı
giderilmelidir .

•:. Üniversitelerdeki akademik ve idari personel açıkları tespit edilmeli, Üniversitelerin nitelikli eğitim hiz-
meti verebilmesi için gerekli akademik ve idari personel ihtiyacı karşılanmalıdır .

•:. Üniversite çalışanların tamamı Üniversite Personel Yasası kapsamına alınmalı, çalışanlara grevli-toplu
sözleşmeli sendika hakkı tanınmalıdır.

Üniversitelerimiz bugün birer ticarethane gibi işlemekte, içten içe eritilerek .kamusallığı yok edilmektedir.
Üniversitelerimize sahip çıkmak, onları birer bilim yuvası haline getirebilmek için atılacak ilk adım, üniver-
sitelere hakim olan YÖK düzenine ve YÖI<'ü kullanarak üniversitelere hakim olmak isteyen siyasal iktidarın
politikalarına karşı durmaktır. Bu nedenle üniversiteler öncelikle siyasal iktidarların etki alanında olmaktan
çıkarılmalı, üniversitelerin tüm kurumlardan, siyasi iktidardan, dinden ve sermayeden bağımsız olarak kendi
kararlarını almaları sağlanmalıdır. Bilimin özgürleşmesi, kamusal, özerk ve demokratik bir üniversite anlayışı
ancak bu koşullarda yaşatılabilir.

Yükseköğretirnin yaşadığı sorunlarınçözümü YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiğianlayışlar üniversitelerimiz-
den ellerini tamamen çekmesi ile mümkündür. Yükseköğretim sisteminde yaşanan sorunların çözümünde
üniversitelerin, üniversite çalışanlarının, öğrencilerin ve sendikaların görüş ve önerileri mutlaka dikkate alın-
malıdır. Özgürbilim ve sanat, demokratik-katılımcı yönetim ve özerk-bilimsel üniversite anlayışnun hayata
geçirilmesi için, sorunların odağında bulunan tüm üniversite bileşenlerinin çözüm sürecine dahil edilmesi
zorunludur.

Tabloda da görüldüğü gibi gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde toplam eğitimin Gayri Safi Yurtiçi
Hasılaya (GSYiH) oranı ile Türkiye'deki oran arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu farklar bir
anlamda, ülkemizde eğitim ve eğitimin finansmanı açısından hangi politikaların benimsendiğini göstermesi
açısından da önem taşımaktadır.

Toplam Eğitime ve Yükseköğretima Yapılan
Kamu Harcamalarımn GSYiH'ye Oranı (2005)
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Ülkelerin Öğretim Üyesi i Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayılan
• -" ?

ÖM Lis·A.NS

Yükseköğretim bütçesi, genel eğitim bütçesindeki azalmaya paralelolarak yıllar içinde sürekli azalma gös-
termiştir. Bugün artık gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilen yükseköğretimin
GSYiH içindeki payının düşüklüğü, ortaya çıkan durumun hiç de iç açıcı olmadığını ortaya koymaktadır.

Yükseköğretima Bütçeden Ayrılan Ödeneklerin Yıllara Göre Dağılımı
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Bazı Ülkelerde Yükseköğretim Kurumlarında
Öğrenci Başına Yapilan Harcama .

Sorunlarımız, Türkiye'nin Diğer Sorunlarından Bağımsız Değildir!

Eğitim Sen, eğitim işkolunda çalışan eğitim ve bilim emekçilerinin sorun-
larınınıülkenin genel sorunlarından ayrı ve bağımsız olmadığı düşünmek-
tedir. Eğitimin ve eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunların çözülebilrnesi
için gerekli olan ekonomik koşulların düzeltilmesi yanında, demokratik-
leşme yönünde de adımların atılması gerekmektedir. Sendikamız tarafın-
dan ısrarla gündeme getirilen; Örgütlü Toplum, Demokratik Türkiye
talebinin gerçekleşmesi, ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerimizin
birlikte değerlendirilmesi ile mümkündür.

Türkiye'de eğitimin ve eğitim emekçilerinin sorunları çözülemez değildir.
Eğitim sisteminin sorunlarının çözülmesi ve daha nitelikli bir eğitim için,
öncelikle somut, planlı ve radikal adımların atılması zorunludur. Eğitim iş-
kolunun yetkili sendikası olan Eğitim Sen; gerek eğitimin, gerekse eğitim
emekçilerinin sorunları ile ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini kamuoyu
ile paylaşmayı sürdürecektir.
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Eğitim Hakkı, Demokratikleşme,
Ekonomik-Sosyal ve ÖzlükHaklarımıza Yönelik

• •TALEPLERIMIZ
•..• EGiTiM HAKKı

~ Herkese nitelikli, parasız eğitim hakkı,
~ Eğitimde özelleştirme uygulamaları derhal durdurulmalıdır.
~ Tüm anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine ücretsiz süt ve beslenme hakkı ve-

rilmelidir.
~ Tüm çocukların yılda iki kez sağlık taramasından geçirilmesi sağlanmalıdır.

"DEMOKRATiKLEŞME

~ insan haklarına saygılı, özgürlükçü ve demokratik bir Anayasa
hazırlanmalıdır.

~ Kamu çalışanlarına Grev ve Toplusözleşme hakkı verilmelidir,
~ Kamu çalışanlarına yönelik siyaset yasağı kaldırılmalıdır.
~ Üniversiteler, Özerk, Bilimsel ve Demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır.
~ Siyasal Kadrolaşmaya son verilmeli, demokratik yönetim anlayışı

benimsenmelidir .

••• EKONOMiK-SOSYAl ve ÖZlÜK HAKLAR

~ Tüm eğitim ve bilim emekçilerine günün koşullarına uygun yakacak ve kira
yardımı sağlanmalıdır.

~ Hizmetli ve memurların çalışma süresi haftada 35 saat ile sınırlandırılmalıdır.
~ Öğretmenlere ve akademik personele ödenen ek ders ücretleri arttırılmalıdır.
~ Hizmetli ve memurların eğitim hizmetlerine dahil edilmeli ve özel hizmet

tazminatı ödenmelidir.
~ Araştırma görevlilerinin iş yükü azaltılmalı ve araştırma görevlilerine kadro

güvencesi sağlanmalıdır.
~ Tüm üniversite çalışanları "Üniversite Personel Yasası" kapsamına

alınmalıdır.


