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TALEPLERİMİZ
• Kamusal eğitime yeterli bütçe, okullarımıza ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalı, 

dershanelerin kapatılması tartışmalarıyla tekrar gündeme gelen, kamu kaynaklarının 
özel okullara aktarılmasına derhal son verilmelidir. 

• Eğitim ve bilim emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı ekonomik hak kayıpları 
giderilmeli, son 11 yıl içinde satın alım gücümüzdeki azalmayı telafi eden adaletli bir 
ücret artışı sağlanmalıdır. 

• Ek dersler ve tüm ek ödemeler temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı; artan 
oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmeli ve emekli olanların maaşlarına 
yansıtılmalıdır. 

• Ek ders ücretleri günün şartlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

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

• Hizmetli, memur, idari ve teknik personelin yıllardır çözüm bekleyen özlük sorunları 
ile atama ve yükselme sorunları acilen çözülmeli, tüm hizmetli, memur, idari ve 
teknik personele özel hizmet tazminatı ödenmelidir. 

• Ataması yapılmayan  öğretmenlerin en kısa süre içinde atamaları yapılmalı, öğretmen 
açıkları en kısa sürede kapatılmalıdır. 

• Eğitimde esnek, kuralsız ve angarya çalışma uygulamalarına son verilmeli, performans 
değerlendirme ve zorunlu rotasyon girişimlerinden derhal vazgeçilmelidir.   

• Okullarda ve üniversitelerde 4-C, 50-D, taşeron çalışma gibi esnek ve güvencesiz 
çalışma uygulamalarına son verilmelidir.   

• Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitimin önündeki bütün fiili ve 
yasal engeller kaldırılmalıdır.

• YÖK kaldırılmalı, üniversiteler özerk, bilimsel, demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

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

rGG



İnsanca Yaşam Talebimiz ve Eğitime Yeterli Bütçe İçin 
19 Aralık’ta GREV’deyiz!

2014 yılına ait kamu gelirleri ve harcamalarının belirlendiği 2014 Bütçesi, 10 Aralık’tan 
itibaren TBMM’de görüşülmeye başlandı. Bugüne kadar AKP tarafından yapılan bütün 
bütçeler “en iyi bütçe”, “en sosyal bütçe” ya da “eğitime ve sağlığa en çok pay ayıran 
bütçe” gibi iddialar eşliğinde kamuoyuna sunuldu. 

Son 11 yılda bütçeden eğitime ayrılan pay rakamsal olarak artmasına rağmen, eğitim 
yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17’den yüzde 9’a kadar düşürüldü. Eğitim alanında 
yaşanan yoğun ticarileşme ve piyasalaştırma uygulamalarına paralel olarak halkın 
cebinden yaptığı eğitim harcamaları son 11 yıl içinde en az 5 kat arttı. 

Eğitim ve bilim emekçileri olarak bugüne kadar sayısız hak kaybı yaşadık. Eğitim 
emekçileri gerek çalışma koşulları gerekse yaşam mücadelesi açısından her geçen 
yılda bir önceki yılı mumla arar hale getirildi. Her ağızlarını açtıklarında öğretmenleri 
“az çalışıp, çok kazanmakla” suçlayanlar, geçtiğimiz yıllar içinde eğitim ve bilim 
emekçilerinin, hizmetli ve memur arkadaşlarımızın nasıl yoksullaştığını, yaşamlarını 
sürdürmek için ek işler yapmak zorunda kaldıklarını görmek istemediler. 

2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreci, hükümetin teklifinden bile 
daha azına razı olan Memur Sen’in imzaladığı “satış sözleşmesi” ile sonuçlandı. 2014 
yılı için bütün kamu emekçilerine net 123 TL zam ve sadece öğretmenlere 75 TL + 75 
TL’lik eğitim-öğretim tazminatı ödeneceği açıklanarak, kamu emekçileri büyük hayal 
kırıklığına uğratıldı. 75’er TL’lik eğitim-öğretim tazminatı artışı sadece öğretmenlere 
yapılarak, diğer eğitim emekçilerinin ve üniversite çalışanlarının kapsam dışı bırakılması 
hükümetin ayrımcılık ve adaletsizliği temel politika haline getirdiğini bir kez daha 
gösterdi. 

2014 bütçesinin görüşüldüğü bugünlerde, ek derslerin ve tüm ek ödemelerin temel 
ücrete yansıtılması ve vergi dilimi uygulamasının yüzde 15 ile sınırlandırılması 
talepleri dikkate alınmadığı gibi, 2014 yılı için ek dersler ve aile yardımında hiçbir artış 
yapılmayacak, enflasyon farkı ödenmeyecek. 2014 yılı başında elektrik ve doğalgaza 
yapılacak zamlar ve artan oranlı vergi dilimi uygulaması dikkate alındığında, elimize 
geçecek “üç kuruşluk” artış kısa süre içinde buharlaşacak ve kaşık ile verdiklerini kepçe 
ile geri alacaklar. 

Toplu sözleşme sürecinin adaletsiz bir ücret artışı ile sınırlı olması, birkaç sosyal 
hak dışında kamu emekçilerinin acil çözüm bekleyen sorunları (iş güvencesi, 4-c, 50/d 
gibi güvencesiz istihdam uygulamaları, ücret adaletsizliği, esnek, kuralsız ve angarya 
çalışma, performans değerlendirme vb.) hiç tartışılmadı ve toplu sözleşme sürecinin 
tek kazananı AKP hükümeti oldu. 

Yıllardır çalışma ve yaşam koşullarımızı ağırlaştıran, bizlere esnek çalışmayı, 
kuralsızlığı ve angaryayı dayatanlar, şimdi de zorunlu rotasyon getirerek, bizleri 
okullarımızdan, çalışma arkadaşlarımızdan ve ailelerimizden koparmak, zorla sürgün 
etmek istiyorlar. 

Eğitim ve bilim emekçileri olarak insanca yaşam ve eğitime yeterli bütçe için toplu 
sözleşme sürecinde dile getirdiğimiz; ancak gerek hükümet gerekse Memur Sen 
tarafından dikkate alınmayan taleplerimizin yerine getirilmesi için somut adımlar 
atılmasını istiyoruz. 

Taleplerimizin karşılanmaması durumunda 19 Aralık Perşembe günü Grev’e 
çıkacağımızı ilan ediyor, siyasi iktidarın yıllardır taleplerimizi yok sayan baskıcı ve 
dayatmacı anlayışına karşı bütün eğitim ve bilim emekçilerini birleşmeye çağırıyoruz.


