
3 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2020-2021 yıllarını kapsayan beşinci dönem toplu 
sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır. Ekonomik kriz koşullarında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri, 
üyelerinin çoğunu iktidarın seçtiği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun (KGHK) kararıyla son bulmuştur.

KGHK, iktidarın son teklifini aynan kabul ederek 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 
‘artışa’ karar vermiş, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim ve öğretim hizmet kolunda da hiçbir talep kabul 
edilmemiştir. Geçmiş toplu sözleşmede karar altına alınan maddelerin büyük bölümü olduğu gibi yeni 
sözleşmeye aktarılmıştır.  Basit yasal düzenlemeler ile kalıcı hale getirilebilecek kimi maddelerin her iki 
yılda bir aynen tekrarlanması milyonlarca kamu emekçisini oyalamaktan ve kandırmaktan başka bir anlam 
taşımamaktadır. 

Kamuda 11 farklı hizmet kolunda örgütlü olan en çok üyeye sahip ‘yetkili’ sendikalar ile üç büyük 
konfederasyonun katılımıyla yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde yıllardır iktidarın ‘memur kolları’ gibi 
faaliyet yürüten yandaş sendika, görüşmelerde sadece kendisinin muhatap alınmasını istemiş ve diğer 
sendikaları dışlayan bir tutum izlemiştir. Yandaş sendika ile hükümet temsilcileri arasında kapalı kapılar 
ardında yürütülen görüşmeler ağırlıklı olarak maaş zammına indirgenmiş, diğer ekonomik, sosyal, demokratik 
ve özlük haklarla ilgili talepler geri planda kalmıştır.   

2020 ve 2021 yılları için sadece komik ücret atışı ile sınırlı olan, kamu emekçilerinin acil çözüm bekleyen 
sorunları arasında yer alan ekonomik krizden kaynaklı kayıpların karşılanması, 3600 ek gösterge, hukuksuz 
KHK ihraçlarının görevlerine iadesi, adil vergi düzenlemesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, giyecek, 
yiyecek, çocuk, doğum, kira vb. temel yardımlar, güvencesiz istihdama son verilmesi, ücretsiz kreşler açılması 
ve açılıncaya kadar kreş ücreti ödenmesi, mülakat sorunu, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması adı 
altındaki fişlemelere son verilmesi gibi temel konuların hiçbirisi yer almamıştır. 

Ekonomik kriz koşullarında satın alım gücü ciddi anlamda düşen, sadece son bir yılda reel gelirleri yüzde 20 
azalan kamu emekçilerine iktidarın yaptığı ‘trajikomik’ zam teklifinin KGHK tarafından aynen kabul edilmesi, 
önümüzdeki iki yıl içinde ekonomik krizin faturasının bitmek bilmeyen zamlar ve vergi artışları üzerinden 
‘kaşıkla verip, kepçeyle alma’ politikasına uygun olarak yine bizlere ödettirmek istendiğini göstermektedir. 

Toplusözleşme görüşmeleri sürecinde yaşananlar, sendikaların hükümetten bağımsız bir şekilde 
örgütlenmesinin ne kadar önemli ve temel bir ilke olduğunu bir kez daha göstermiştir.  Yıllarca siyasi iktidarın 
gölgesinde büyüyen, iktidarla arasındaki ilişkileri kullanarak kamuda tarihin en büyük siyasal kadrolaşma 
hareketine imza atan yandaş sendikaların, kamu emekçilerine kazandıracakları hiçbir şey yoktur. 

Bir milyonu aşkın eğitim ve bilim emekçisinin çalışma ve yaşam koşullarının bu kadar ağırlaştığı koşullarda 
hiçbir ekonomik, sosyal ve özlük haklarla ilgili talebimizin karşılanmamış olması, hangi sendikaya üye 
olursak olalım, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ortak talepler etrafında birleşmesi ve birlikte mücadele 
etmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Eğitim Sen olarak çağrımız sendikalı, sendikasız tüm eğitim ve bilim emekçilerinedir; Bugüne kadar yapılan 
tüm toplu sözleşme görüşmelerinin gösterdiği gibi; ‘Gerçek toplu sözleşmeyi gerçek sendikalar yapar!’. 
Haklarımıza, taleplerimize ve geleceğimize sahip çıkmak, taleplerimize kulaklarını tıkayarak bizimle alay 
edenlere gerekli cevabı hep birlikte vermek için sizleri ortak talepler etrafında birlikte mücadeleye davet 
ediyoruz. 
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