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Ek ödeme sorununu çözdük
Ek ödeme sorununu çözdük. Öğretmen-
lerimizin eğitim-öğretim tazminatını 
2014 yılında 150 TL (75 + 75 TL) artıra-
rak ek ödeme kaynaklı mağduriyetlerini 
giderdik.

1

4/C’li personele %50’ye yakın 
zam aldık
4/C’li personele brüt 590, net
483 TL artış sağladık.

2

Taban aylığa %17 zam aldık
Taban aylığa brüt 175 TL, net
123 TL zam aldık.

3

Hazırlık ödeneğini yükselttik
Öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2014 
yılı için %14,86 artırarak 850 TL, 2015 
yılı için %28,37 artırarak 950TL’ye yük-
selttik

5

2015 yılı için zam + enflasyon farkı 
aldık
2015 yılı için %3+3 zam +
enflasyon farkı aldık.

4

4/C’li personelin 12 ay maaş 
almasını sağladık
4/C’li personelin çalışma sürelerini 11 
ay 28 güne çıkararak 4/C’li personelin 
12 ay maaş almasını sağladık.

6
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Emekli ikramiyesini artırdık 
Emekli ikramiyesini tek seferde bütün 
kamu görevlileri için 5.250 TL artırdık.

7

Belletmenlere ilave ücret artışı 
sağladık
Yatılı ve pansiyonlu okullarda gece nöbeti 
tutan diğer okulların öğretmenlerine nöbet 
görevi için 2 saat ek ders ücreti (17,40 TL) 
ödenmesini sağladık.

10

Yöneticilerin aylık karşılığı ders 
zorunluluğunu düşürdük 
Müdür ve müdür başyardımcılarının 
aylık karşılığı ders görevini 6 saat-
ten 2 saate düşürdük. Böylece 
öğretmenlerimizin daha fazla ek ders 
ücreti alabilmelerini sağladık.

11

Toplu sözleşme ikramiyesini 60 TL’ye 
çıkarttık 
Toplu sözleşme ikramiyesini %33 zamla 45 
TL’den 60 TL’ye çıkarttık.

8

İlave eğitim-öğretim tazminatında 
mağduriyeti giderdik 
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev 
yapan meslek dersi öğretmenleri ile atölye ve 
laboratuvar öğretmenlerinin alan adlarını gün-
celleyerek ilave eğitim-öğretim tazminatından 
kaynaklanan mağduriyetlerini giderdik.

12

Emekli maaşlarında %12.46’ya
varan artış sağladık 
Emeklilere net 146 TL zam alarak emekli 
maaşlarında %12,46’ya varan oranlarda artış 
sağladık.

9
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Milli Güvenlik Dersini kaldırttık
Eğitimde askeri vesayetin simgesi “Milli 
Güvenlik Dersi”nin kaldırılmasını sağladık. 

13

Üniversitede başörtüsü yasağını 
kaldırttık 
Kararlı mücadelemizle, üniversitelerde 
başörtüsü yasağını kaldırttık.

14

Görevde yükselme sınavlarının 
yapılmasını sağladık
Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllardır 
gerçekleştirilmeyen görevde yük-
selme sınavlarının yeniden yapılmasını 
sağladık.

15

Katsayısı sorununu çözdük
Yıllarca verdiğimiz mücadele, 
yaptığımız eylem ve kampanyalar 
sonucu üniversiteye girişte uygulanan 
katsayı sorununu çözdük. 

17

Programcı/çözümleyicilerin 
ücretlerinde artış sağladık
“Programcı” ve “Çözümleyici” 
unvanlı kadroların hizmet sınıfı teknik 
hizmetler sınıfına alınması suretiyle 
tazminat ve ek ödemelerinde artış 
sağladık.

16

Sınav görev ücretleri için adım 
atılmasını sağladık
Düşük sınav ücreti ödenmesi mağduriyetini 
giderecek ilk adımın atılmasını sağladık. 
Toplu sözleşme metninde bu yöndeki hüküm 
sayesinde Bakanlıkça yapılan sınavlarda 
görev alan personele Bakanlık döner sermaye 
hesabından ücret ödenmesi kararı, Kanunda 
yer aldı.

18
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Kesintisiz eğitime son verdik
Darbeci zihniyet ürünü kesintisiz 
eğitim dayatmasının kaldırılmasını 
sağladık. 

19

28 Şubat mağdurlarının SGK primlerinin 
ödenmesini sağladık 
Vesayet mağduru kamu görevlilerinin açıkta 
geçen sürelerine ait SGK primlerinin devlet 
tarafından ödenmesini sağladık. 

22

28 Şubat mağdurlarının yeniden 
atanmasını sağladık 
Vesayet mağduru, görevine son verilen 
memurların ve aday memurların yeniden 
görevlerine atanmalarını sağladık.

23

Yeni eğitim sistemine geçilmesini 
sağladık
Milletimizin talep ve beklentiler-
ini karşılamaya yönelik 4+4+4 yeni 
eğitim sisteminin hayata geçirilmesini 
sağladık.

20

Değerler eğitimine kapı açtık
Değerler eğitimini esas alan anlayışımızla 
Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler 
derslerinin müfredata girmesini sağladık. 

24

Disiplin affı çıkarttırdık
Ara rejim dönemlerinde bedel ödeyen 
öğretmenlerin itibarlarının iade 
edilmesi amacıyla disiplin affının 
çıkarılmasını sağladık. 

21
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Disiplin kurullarında sendika tem-
silcisi bulunmasını sağladık
Keyfi cezalara son vermek için disiplin 
kurullarında sendika temsilcisi bulun-
masını sağladık

25

Refakat izninde maaş kaybına son verdik
Bakmakla yükümlü olunan aile fertleri için 
hayati risk taşıyan hastalıkları nedeniyle alınan 
refakat izinlerinde yaşanan maaş kayıplarını 
engelledik; memurlara 6 aya kadar aylıklı 
refakat izni verilebilmesini sağladık. 

26

Sicil sistemine son verdirdik
Sicil sistemini kaldırılmasını sağlayarak 
sicil notu uygulamasına son verdirdik.

27

Öğretmenevi aidatına son verdirdik
Öğretmenevlerinin eğitim çalışanlarına 
ait olduğundan hareketle öğretmenevi 
aidatının kaldırılmasını sağladık. 

29

Uyarma ve kınama cezalarına 
yargı yolunu açtık
Hak arama hürriyetini engelleyen 
düzenlemeyi değiştirterek uyarma 
ve kınama cezalarına karşı da yargı 
yoluna başvurulabilmesini sağladık. 

28

Sözleşmelilerde damga vergisini 
kaldırttık 
4/C’liler dâhil sözleşmeli personelden alınan 
damga vergisinin kaldırılmasını sağladık. 

30
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4/C’liye fazla mesai ücreti yolunu 
açtık
“Angarya yasaktır” ilkesinden hareke-
tle 4/C’lilere fazla mesai ücreti yolunu 
açtık. 

31

34

Üniversite ödeneğinde artışta uzlaştık
2013 toplu sözleşme görüşmelerinde, üniversite ödeneği 
oranlarındaki artışın belirlenmesi noktasında YÖK ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte ortak çalışma 
yapılması konusunda uzlaşı sağladık. Bu konuda YÖK 
tarafından Sendikamızla birlikte hareket edilmesi kararı alındı. 
Ücret adaletsizliğine vurgu yapan ve çözüm içeren Rapor 
yayınladık. Artık sorun değil çözüm tartışılıyor

35

32

Bir kısım üniversite çalışanlarına ek tazminat 
yolu açtık
Yükseköğretim kurumlarında arşivci, kütüphaneci, 
kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kamu görevliler-
inin ek tazminat almalarını sağladık.

36

Üniversite ve YÖK disiplin kurullarında 
sendika temsilcisi bulundurulmasını 
sağladık
Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında 
sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

33

4/C’liye aile yardımı sağladık
4/C’li personele aile yardımı ödenmesini 
sağladık

Emeklilik tazminatında artış 
sağladık 
Emeklilik nedeniyle daha önce 500 TL 
olarak ödenen tazminatın 750 TL’ye 
yükseltilmesini sağladık. 
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Engellilere yönelik merkezi sınav 
açılmasını sağladık
Objektiflik ilkesinin gereği olarak 
engelli personelin hizmete alınmasına 
ilişkin sınavın merkezi olarak 
yapılmasını sağladık

37

Mazeret izninde yeni haklar elde ettik
Mazeret izninin kapsamını genişleterek, 
kayın hısımların vefatı halinde de ma-
zeret izni kullanılmasını sağladık. 

38

Yardımcı doçentlerin “derece” so-
rununu çözdük
Yardımcı Doçentlerin “1 inci dereceye 
kadar yükselememe” sorununun  
çözülmesini sağladık.

39

Üniversite idari personelinin ek 
ödeme sorununu çözdük
Yükseköğretim kurumlarında teknik 
hizmetler, genel idare hizmetleri ve 
yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların 
ek ödemelerinde artışlar yapılmasını ve 
diğer kamu kurumlardaki emsalleriyle 
ücretlerinin eşitlenmesini sağladık.

41

İtfaiyecilerin hizmet sınıfı sorununu 
çözdük
Yükseköğretim kurumlarında yardımcı 
hizmetler sınıfında yer alan “itfaiyeci” 
kadrosunun genel idare hizmetleri sınıfı 
olarak değiştirilmesini sağladık.

40

Akademik Jüri üyeliklerine ücret 
ödenmesini sağladık
Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak 
görevlendirilenler ile yardımcı doçent, 
doçent ve profesör atama jürilerinde 
görev alan öğretim üyelerine akademik 
jüri ücreti ödenmesini sağladık.

42
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Burs alan çocuklar için de aile yardımı 
da ödenmesini sağladık 
Çocuk yardımının ödenmesindeki 
haksızlığı gidermek amacıyla, burs 
alan ya da devlet tarafından okutulan 
çocuklar için de aile yardımı ödenmesini 
sağladık. 

43

Taşınır kayıt kontrol yetkililerine mali
sorumluluk zammı ödenmesini sağladık
Kefalet sandığı aidatı mağduriyetine son vermek 
için taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlen-
dirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesini 
sağladık. 

46

İLKSAN’a zorunlu üyeliğe son verdik 
1 Haziran 2012 tarihinden sonra atanan 
öğretmenlerin İLKSAN’a zorunlu üye 
olması mecburiyetini kaldırttık.

47

İdari izinli sayılan günler için ek ders
ücreti ödenmesini sağladık
Öğretmen ve yöneticilerin genel idari izinli sayıl-
dıkları günler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf 
veya okul bütünlüğünde izinli oldukları günlerde 
fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerinin yapıl-
mış sayılarak, karşılığında ek ders ücreti ödenme-
sini sağladık. 

44

Ders dışı egzersiz çalışmalarında sınırı 
yükselttik
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatler-
ine İlişkin Karar’da yer alan ders dışı 
egzersiz saatlerine ilişkin sınırın %20 
artırılmasını sağladık.

48

Proje çalışmalarına ek ders ücreti
ödenmesini sağladık 
Nisan 2010 Kurum İdari Kurulu toplantısında aldır-
dığımız kararla Bakanlığın düzenleme yapmasını 
sağlayarak, TÜBİTAK koordinesinde yapılan proje 
çalışmaları kapsamında yapılan görevlerin “ders dışı 
eğitim çalışması”na dâhil edilerek görev alan öğret-
menlere ek ders ücreti ödenmesini sağladık. 

45
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Görevlendirmelerde ek ders ücreti miktarını 
artırdık 
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilatında geçici olarak görevlendirilen yö-
neticilere, ödenebilecek en üst miktarda ek ders 
ücreti ödenmesini sağladık. 

49

Lisansüstü mezunlarına artırımlı ek ders 
ücreti ödenmesini sağladık
Lisansüstü öğretimi tamamlayan öğretmenlerin ya-
şadığı mağduriyeti giderecek şekilde yüksek lisans 
veya doktora yapmış öğretmenlere fiilen girdikleri 
dersler için ek ders ücretlerinin sırasıyla %5 ve %15 
artırımlı ödenmesini sağladık. 

50

Sınav görevinde ek ders ücreti 
sınırlamasına son verdirdik
Sınava dayalı görevlendirmelerde 
angaryaya son vererek Sınav Komisy-
on Üyeliği ve Sınav Gözcülüğüne 
bağlı olarak ödenen ek ders ücreti 
sınırlamasını kaldırttık. 

51

İkili öğretimde görevli yöneticilere 
ilave ek ders ücreti sağladık
Zorunlu olarak fazla çalışma yapmak du-
rumunda kalan ikili öğretim yapan örgün 
eğitim kurumu yöneticilerine haftada 
2 saat ilave ek ders ücreti ödenmesini 
sağladık. 

53

Rehber öğretmenlerin ek ders 
mağduriyetine son verdik
Ders yılı sınırlılığıyla ek ders ücreti 
ödenmesi uygulamasına son vererek, 
Rehber Öğretmenlere öğretim yılı 
başında ve sonunda da ek ders ücreti 
ödenmesini sağladık. 

52

Maarif müfettişlerine avans ödenmesini 
sağladık
Avans ödemelerindeki farklı uygulamanın 
önüne geçilerek maarif müfettişlerine avans 
ödenmesini sağladık.

54
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Aile yardımında çocuk sınırlamasını 
kaldırttık 
Aile yardımında iki çocuk 
sınırlamasının kaldırılarak şartları 
taşıyan bütün çocuklar için aile yardımı 
ödenmesini sağladık.  

55

Komisyonlarda sendika temsilcisinin yer 
almasını sağladık
Katılımcı demokrasi anlayışımız çerçeves-
inde, kamu personelini ilgilendiren lojman, 
kreş ve benzeri sosyal haklarla ilgili komisy-
onlarda sendika temsilcisinin yer almasını 
sağladık.

58

4/C’li personele kesintisiz aile yardımı 
sağladık
4/C’li personelin aile yardımından sosyal gü-
venlik primi kesintisi yapılmamasını sağladık.

59

Süt izni süresini artırdık
Anne ve yeni doğan ilişkisinin öne-
minden hareketle süt izninin; annenin 
belirlediği saatlerde kullanılacak 
şekilde ilk altı ay için 3 saat, ikinci altı 
ay için 1,5 saat olarak yeniden düzen-
lenmesini sağladık. 

56

Engelli bakımı için izin verilmesini sağladık
Yüklendikleri büyük sorumlulukları dikkate 
alarak, engelli aile ferdi bulunan kamu görev-
lilerine bakım amacıyla günde bir saat izin 
verilmesini sağladık. 

60

Burs alan çocukların ebeveynlerinin 
sağlık sigortasından
faydalanmasını sağladık
Sağlık sigortası sorunlarını çözecek şe-
kilde, burs alan çocukların ebeveynleri 
üzerinden sağlık sigortası hakkından 
faydalanmasını sağladık. 

57
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Hizmet süresinin hesaplamasında
30 Eylül’ün baz alınmasını sağladık
Özür durumuna bağlı yer 
değiştirmelerde hizmet süresinin 
hesaplanmasında esas alınan 31 Ağustos 
tarihinin 30 Eylül olarak değiştirilmesini 
sağladık. 

61

Hizmetli ve memura da isteğe bağlı yer 
değiştirme hakkı  sağladık
Hizmetli, memur ve şeflerin de öğretmenler 
gibi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için 
düzenleme yapılmasını sağladık. 

62

Memurların VHKİ kadrosuna
atanmasını sağladık
Birçok bakanlıkta gerçekleştirildiği gerekçesi 
üzerinden ürettiğimiz baskıyla Milli Eğitim 
Bakanlığında 2010 yılında 9 bin memurun 
VHKİ kadrosuna atanmasını sağladık.

63

Özre bağlı atamada yeni hak sağladık 
Görev mahalli dışındaki bir ortaöğretim kuru-
munu merkezi sınavla kazanan çocuklarının 
mağduriyetini önlemek için; kamu görevlilerinin 
çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı olmayan 
yerleşim alanına özür durumuna bağlı olarak 
atanması için düzenleme yapılmasını sağladık. 

65

Hizmet süresinin belirlenmesinde 
mağduriyete son verdik 
İl içi yer değiştirmelerde bulunduğu 
eğitim kurumunda, iller arası yer 
değiştirmelerde ise bulunduğu ilde 
geçirilen hizmet süresinin belirlenmes-
inde esas alınan 31 Temmuz tarihinin 15 
Eylül olarak değiştirilmesini sağladık. 

64

Yarıyıl tatilinde yer değişikliği 
hakkını aldık
Ortaya koyduğumuz mücadeleyle il 
içi ve il dışı özür durumuna bağlı yer 
değişikliklerinin yarıyıl tatilinde de 
yapılmasını sağladık. 

66



13

K A Z A N I M

67

Sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirdik 
Sözleşmeli öğretmen uygulamasına son 
verilmesini ve 70 bin sözleşmeli öğretmenin 
kadroya geçirilmesini sağladık.

70

71

Yer değiştirmede engellilere pozitif 
ayrımcılık sağladık 
Engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak 
şekilde kamu hizmeti sunabilmeleri için, engelli 
kamu görevlilerinin engellilik durumları dikkate 
alınarak uygun hizmet alanlarına ve birimlerine 
atanması yönünde tedbir alınmasını sağladık.

68

Promosyonların tamamını çalışana 
dağıtılmasını sağladık 
Verdiğimiz mücadele sonucunda önce 
promosyonların %70’inin daha sonra ise 
tamamının çalışanlara verilmesini sağladık. 

72

Alan değişikliği mağdurlarına serti-
fika programı açılmasını sağladık
Alan değişikliği düzenlemesinin 
iptali sonrası mağdur duruma düşen 
öğretmenlerimiz için Zihin Engelliler 
Sınıf Öğretmenliği Eğitim Programı 
açılmasını sağladık.

69

Toplu sözleşme hakkını aldık
12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan 
anayasa değişikliği referandum paketine toplu 
sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete 
verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokun-
durtmadan kamu görevlilerinin toplu sözleşme 
hakkını elde etmesini sağladık.

“Eşit işe eşit ücret”i slogan olmaktan 
çıkarttık
Eşit işe eşit ücret kapsamında Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan 
hizmetli, memur, teknisyen, tekniker, şef ve 
şube müdürü gibi kadrolarda çalışanların 
ücretlerinin daha fazla ücret ödenen diğer 
kurumlardaki emsalleriyle eşitlenmesini 
sağladık.
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Kamuda başörtüsü yasağını bitirdik
Kararlı mücadelemiz sonucunda “10 
Milyon İmza” kampanyamızla, kamuda 
başörtüsü yasağının kaldırılmasını 
sağladık. 

73

YH sınıfına giyim yardımının nakden 
ödenmesini sağladık 
Kamu görevlilerinin tercihlerini hiçe sayan 
uygulamayı bitirerek Yardımcı Hizmetler 
Sınıfı çalışanları da dâhil giyim yardımının 
nakden ödenmesini sağladık.

74

İl dışına çıkış yasağına son verdik
Memurların il dışına izinsiz çıkma 
yasağına karşı mücadele verdik; bu 
yasağın kaldırılmasını sağladık. 

76

İkinci öğretimde fazla mesai 
ücretini yeniden getirttik
666 sayılı KHK ile kaldırılan üniver-
sitelerin ikinci öğretim yapan birimler-
inde görevli personele fazla çalışma 
ücreti ödenmesini yeniden getirttik.

75

28 Şubat mağduru üniversite 
öğrencilerine eğitime devam
hakkı sağladık
Vesayet mağduru üniversite 
öğrencilerinin yeniden yükseköğretime 
dönüşlerini sağladık.

77



‘KAMUSAL ALAN’ 
YALANINI BİTİRDİK

“Tarihi Yasağı Tarih Yapan, 
Tarih Yazan ve Tarihe Geçen Sendika”

ÇEŞİTLİ EYLEM 
ETKİNLİK VE 

AFİŞLEME
1992 - 2012

TBMM ÖNÜ
ÖZGÜRLÜK EYLEMİ

Kasım 2012

2013’ÜN İLK
MESAİSİNDE

SİVİL İTAATSİZLİK
Ocak 2013

...VE KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ HUKUKEN BİTİŞİ

8 EKİM 2013

DÜNYA İNSAN HAKLARI 
GÜNÜNDE TÜRKİYE 

GENELİ EYLEM
Aralık 2013

ÖZGÜRLÜK İÇİN
10 MİLYON İMZA

KAMPANYASI
Ocak - Şubat 2013

12 MİLYON 300 BİN
İMZANIN HÜKÜMETE

TAKDİMİ
Şubat 2013

6 AY 20 GÜN 
SÜREN VE YASAĞI 

FİİLEN BİTİREN 
SİVİL İTAATSİZLİK

18 Mart 2013
8 Ekim 2013



ÖRGÜTLÜ OLMAK GÜÇLÜ OLMAKTIR


