
AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ 

1- MALİ HAKLAR 

a) Tüm Kamu Çalışanları için 

Sıra 
No 

İstekler/Talepler İstek/Talebin Gerekçesi İstek/Talebin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Değişiklik 

1  
Devlet memurlarına; 
2016 yılı için %10+%10+Enflasyon farkı ve 2017 
yılı için %10+%10+Enflasyon farkı verilmelidir. 

Kamu görevlilerinin enflasyon rakamları 
altında ezilmesi engellenmeli ve sosyal 
devlet gereği çalışanların hayat standardının 
ülkenin ve çağın gereklerine uygun hale 
getirilmesi. 

Toplu sözleşme görüşmelerinde. 

2  

Doğum sonrası aylıksız izin kullanan kadın 
memurların maaşları (fiili çalışmaya bağlı her 
türlü ödemeler hariç) iki yıla kadar ½  oranında 
ödenmelidir. 

Maddi nedenlerden dolayı izin kullanmak 
istemeyen memurların mağduriyetleri 
giderilmelidir. 

657 sayılı DMK’nun 108. md. (B) fıkrasından sonra 
gelmek üzere “fiili çalışmaya bağlı her türlü 
ödemeler hariç, maaşı izin süresi boyunca ½ 
oranında ödenir.” ibaresi eklenmeli 

3  Eş ve çocuk yardımı artırılmalıdır. 
Sosyal ödemeler günün şartlarına uygun 
hale getirilmelidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. 
maddesindeki “herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500” ibaresi 
3500, “çocuklardan her biri için de 250” ibaresi de 
750 olarak değiştirilmelidir. 

4  Ölüm yardım ödeneği artırılmalıdır. 
Sosyal ödemeler günün şartlarına uygun 
hale getirilmelidir. 

657 sayılı DMK 208. maddesi "en yüksek devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 4 katı 
tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir" şeklinde 
değiştirilmelidir. 

5  
Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek 
ödeme, ek ders gibi tüm ödemelerin emekli 
keseneğine dâhil edilmelidir. 

Memurların emeklilik haklarının daha 
yaşanabilir standartlara yükseltilmesi 
gereklidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

6  
Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm 
memurlara  "Bayram İkramiyesi" ödenmelidir. 

Memur dışındaki personele verilen bayram 
ikramiyelerinden memurlar da 
yararlandırılmalıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. 
maddesine bayram tazminatı da eklenmelidir. 

 

 



7  
Memur maaşlarına uygulanan vergi dilimi 
%15’e sabitlenmelidir. 

Artan oranlı vergi dilimi uygulamasına son 
verilerek maaşların vergi dilimi artışından 
etkilenmemesi sağlanmalıdır. Verilen 
zamlar vergi dilimleriyle çalışanların elinden 
alınmamalıdır. 

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde 
düzenleme yapılmalıdır. 

8  

18 yaşını dolduran çocukları olan çalışanların, 
öğrenimlerine devam edememeleri durumunda 
ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık 
Sigortası Primi uygulamasında yaş sınırı 25 
olarak düzenlenmelidir. 

Okusun veya okumasın primleri 25 yaşına 
kadar Genel sağlık sigortası kapsamında 
devlet tarafından ödenmelidir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda gerekli düzenleme 
yapılmalıdır. 
 

9  
Sendika üyesi çalışanlara ödenen Toplu 
Sözleşme İkramiyesi artırılmalıdır. 

Sendikalılığı teşvik etmek için. 
375 sayılı KHK 31. madde eklerine “toplu sözleşme 
ikramiyesi 100 TL olarak ödenir” ibaresi 
eklenmelidir. 

10  
Doğum yapan kadın memura doğumdan önce 2 
ay, doğumdan sonra 6 ay olmak üzere 
toplamda 8 ay analık izni verilmelidir. 

Bebeğin ve annenin sağlığı için. 
657 sayılı DMK’nun 104. md. (A) fıkrasında 
düzenleme yapılmalıdır. 

11  

Bazı kamu kurumlarında var olan personel 
yemek giderlerinin bakanlık bütçesinden 
karşılanması durumunun eğitim çalışanları için 
de uygulanmalı ve görev yapılan her gün için 1 
öğün yemek gideri desteği sağlanmalıdır. 

Bazı meslek grupları için uygulanan yemek 
ve yolluk yardımının eğitim çalışanları için 
uygulanması anayasadaki sosyal devlet ve 
eşitlik ilkesine aykırıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 
tazminatlar başlığı altında düzenleme yapılmalıdır. 

 

b) Eğitim Çalışanları için 

Sıra 
No 

İstekler/Talepler İstek/Talebin Gerekçesi İstek/Talebin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Değişiklik 

12  

Eğitim kurumlarında görevli olan yönetici ve 
öğretmenlere fiili olarak nöbet tuttuğu 
günlerde ilave 6 saat ek ders ücreti 
ödenmelidir. 

Diğer kamu kuruluşlarında yapılan nöbet 
uygulaması ücretlendirilmektedir. Eşit işe 
eşit ücret ilkesine uygun olarak nöbetlerin 
isteğe bağlı ve ücretli olması nöbet 
görevinin daha etkili ve verimli yapılmasını 
sağlayacaktır. 

652 Sayılı KHK ile nöbet uygulaması yasal zemine 
alınmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Kararda değişiklik yapılmalıdır. 



13  
Alan ayrımı yapılmaksızın tüm öğretmenlerin 
aylık karşılığı girecekleri ders saati 15 saat 
olarak belirlenmelidir. 

Öğretmenler arasında eşit işe eşit ücret 
ödenerek, aylık karşılığındaki farklılıklar 
ortadan kaldırılarak iş barışının sağlanması. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "aylık 
karşılığı ders görevi" başlığı altındaki 5. maddede 
değişiklik yapılmalıdır. 

14  
Branş öğretmenleri 40 saate kadar fiilen derse 
girebilmelidir. 

Ortaokullarda haftalık ders saatinin 36 
saate çıkmasına rağmen öğretmenin fiilen 
gireceği ders 30’dur. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "aylık 
karşılığı ders görevi" başlığı altındaki 5. maddede 
değişiklik yapılmalıdır. 

15  
Eğitim kurumu yöneticilerinin, ders 
niteliğindeki yönetim görevleri karşılığında 
ödenen ek ders saatleri eşitlenmelidir. 

Aynı işi yapan okul yöneticileri arasında ek 
ders ücreti ödemesi konusunda adaletin 
sağlanması. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. 
maddesinde aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır. 
“İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 
görev yapan müdür ve müdür başyardımcılarına 
25, müdür yardımcılarına ise 20 saat ek ders ücreti 
ödenir. Ayrıca ikili öğretim yapılan kurumlarda ise 
yöneticilere buna ilaveten 5 saat ek ders ücreti 
ödenir.” 

16  Ek ders ücretleri artırılmalıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
176. maddesindeki gösterge rakamları 
yükseltilerek, ek ders ücretleri günün 
şartlarına uygun hale getirilmeli 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. 
maddesindeki gösterge rakamları gündüz için 280, 
gece ve hafta sonu için 300 olarak değiştirilmelidir.  

17  
Mesleki açık öğretim lisesinde görevli olan ve 
yüz yüze eğitim derslerine giren öğretmenlerin 
ek ders ücretleri %100 artırılmalıdır. 

Mesleki açık öğretim liselerindeki yüz yüze 
eğitimler de yetiştirme kurslarında olduğu 
gibi gece veya hafta sonları mesai saatleri 
dışında yapılmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. 
maddesinin ikinci fıkrasında düzenleme 
yapılmalıdır. 

18  
Sınav görevi karşılığı ödenen ek ders saat sayısı 
arttırılmalıdır. 

Bakanlığın yapmış olduğu merkezi 
sınavlarda görev yapan öğretmen ve 
yöneticilerin ek ders ücretinin yetersiz 
olması. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. 
maddesinde geçen 5 saat ibaresi 10 saat olarak 
değiştirilmelidir. 

19  
Öğretmenlerin okula gelmedikleri günler için 
sadece o güne ait ek ders ücretleri kesilmelidir. 

İzinli, sevkli, raporlu olunan günlerde 
yapılan kesintiler öğretmen için çok fazla 
olduğundan hakkaniyet ölçülerine uygun 
değildir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. 
maddesinde düzenleme yapılmalıdır. 



20  
Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı için ek ödeme 
oranı %100 artırılmalıdır. 

Aynı unvanda farklı kamu kurumlarında 
çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği ve 
mağduriyetler giderilerek, eşit ücret 
ödenmelidir. Ek ödeme katsayıları düşük 
olan öğretmenler, diğer memurlara yapılan 
ek ödemeden aynı oranda 
faydalandırılmalıdır. 

666 sayılı KHK ek ödeme cetvelinde eğitim öğretim 
hizmetleri sınıfı için ek ödeme oranı %100 
artırılmalıdır. 

21  

İHL meslek dersi öğretmenlerince 
gerçekleştirilen mesleki uygulamalara, ders dışı 
eğitim çalışmaları kapsamında ek ders ücreti 
tahakkuk ettirilmelidir. 

İHL meslek dersi öğretmenlerince 
gerçekleştirilen mesleki uygulamalar bir 
eğitim faaliyetidir ve karşılığında ek ders 
ücreti ödenmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17. maddesinde 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

22  

Kalkınmada öncelikli ve zorunlu hizmet 
bölgelerinde çalışan eğitim çalışanlarına ek 
ödemeler yapılmalıdır. Yapılan bu ödemeler 
damga vergisi dâhil herhangi bir vergiye tabi 
tutulmamalıdır.  

Öğretmenlerin kalkınmada öncelikli 
bölgede çalışmaları teşvik edici hale 
getirilmeli ve özendirilmelidir.  

666 sayılı KHK ek ödeme cetvelinde eğitim 
çalışanları için ek ödeme oranı, hizmet bölgeleri ve 
alanları dikkate alınarak ayrıca %100’e kadar 
artırımlı ödenir şeklinde düzenlenmelidir.  

23  

Doğal afet halinde Kalkınmada öncelikli ve 
zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan eğitim 
çalışanlarına bir defaya mahsus bir maaş 
tutarında ikramiye verilmelidir. 

Afetlerden etkilenen eğitim çalışanlarına 
moral motivasyon anlamında maddi 
destekte bulunulmalıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. 
maddesine, eğitim öğretim tazminatı afet 
bölgelerindeki eğitim çalışanlarına ayrıca bir defaya 
mahsus verilir şeklinde işlenmelidir. 

24  

Eğitim çalışanları belediye araçlarından ücretsiz 
yararlanmalı, servis tahsis edilmeyen ya da 
belediye araçlarından ücretsiz yararlanma 
olanağı sağlanmayan yerlerde yol ücreti 
ödenmelidir. 

Toplumda itibarı zedelenmiş olan eğitim 
çalışanları da bazı devlet memurlarına 
verilen bu haklardan faydalanmalıdır. 

Toplu sözleşme metninde eğitim çalışanları ile ilgili 
yol yardımı adı altında bir ücret belirlenmeli ve 
toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmaları hükmü yer 
almalıdır. 

25  

Pansiyonlu okullarda bütün personel yemekten 
faydalanmalıdır. Belleticilik görev ücretleri 6 
saat, nöbetçi belleticilik ücretleri 10 saat olarak 
değiştirilmelidir. 
 

Pansiyonlarda zaten herkes görev yapmakta 
ve çalışmaktadır. Yemeklerde personel 
ayrımına gerek yoktur. Belleticilik işleri 
zaten sorumluluğu fazladır. Özendirici 
olması açısından saatleri artırılmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin mali hükümler 
kısmına okulun bütün çalışanlarının yemekten 
faydalanabileceği hükmü konulmalıdır. MEB 
Öğretmen ve yöneticilerin ek ders saatlerine ilişkin 
kararın 13. maddesine belleticilik için 6, gece nöbet 
tutan için 10 saat ödenir ifadesi eklenmelidir. 



26  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm hizmet 
sınıflarında çalışan personeline ayrım 
yapılmaksızın her iki dönemde de en yüksek 
devlet memurunun aylığına denk gelecek 
şekilde öğrenim yılına hazırlık ödeneği 
verilmelidir. 

Kısıtlı imkânlarla eğitime başlayan eğitim 
çalışanlarının ihtiyaçları her dönem 
karşılanmalıdır. 
Sosyal ödemelerle sosyal devlet ilkesi 
gerçek anlamda hayat bulmalıdır. Sosyal 
ödemeler günün şartlarına uyumlu 
olmalıdır. 

657 Sayılı Kanununa 527 Sayılı KHK ile eklenen Ek 
32. maddesi  “(…) Milli Eğitim Bakanlığı 
kadrolarında görevli olanlara her dönem başında 
en yüksek devlet memuru maaşı kadar öğretim 
yılına hazırlık ödeneği ödenir.” şeklinde 
değiştirilmelidir. 

27  
Ek ders ücretlerinin kesilmediği hallere dini 
bayramlar, resmi ve idari tatiller de 
eklenmelidir. 

Milli bayramlarda olduğu gibi dini 
bayramlar, resmi ve idari tatiller de 
öğretmenlerin istek ve iradeleri dışında 
gerçekleşmektedir. 

MEB Öğretmen ve yöneticilerin ek ders saatlerine 
ilişkin kararın 16. maddesine “dini bayramlar ve 
resmi ve idari tatiller” ibaresi eklenmelidir. 

28  
Toplam ek dersleri için Yüksek lisans yapanlara 
%25, doktora yapanlara %40 ek dersleri zamlı 
ödenmelidir. 

Daha önceleri verilen bu hakkın yeniden 
tesis edilmesi gerekmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. 
maddesine “yüksek lisans için %25, doktora 
yapanlar için %40 artırımlı ödenir” ifadesi 
eklenmelidir. 

29  

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı üç yılı 
geçmeyecek şekilde yenilenmelidir. 
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında hizmet 
sunan yüksek lisansını tamamlamış 
öğretmenlere uzman öğretmenlik unvanı, 
doktorasını tamamlamış öğretmenlere de 
başöğretmenlik unvanı sınavsız bir şekilde 
verilmelidir. 

Öğretmenler kariyerleri için kendilerini 
geliştirebilmelidirler ve bunun sonucu 
olarak kariyer basamaklarında yerlerini 
alabilmelidirler. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. 
maddesindeki kariyer basamakları kıdem esasına 
göre bir değerlendirmeye uygun hale getirilmelidir. 

30  
Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e 
çıkarılmalıdır. 

Aynı öğrenimi görmüş diğer memurlarla 
öğretmenler arasındaki adalet 
sağlanmalıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I sayılı 
cetvelindeki Eğitim Öğretim sınıfında görev yapan 
öğretmenlerin Ek Göstergeleri 1. Derece için 
3600’e çıkarılmalıdır. 

31  
Köyde çalışıp barınma sorunu olan 
öğretmenlere yol ücreti verilmelidir. 

 

Zaten her gün geliş – gidiş yapmak zorunda 
olan öğretmenlerin bir de ekonomik 
yönden mağdur olmaması için. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki deki 
tazminatlar başlığı altında düzenleme yapılabilir. 

 


