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ürkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak, Türkiye’nin en stratejik ve 

en hassas meselesinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Demokratikleşme 

yolunda kararlı adımlarla ilerleyen, hem ekonomik hem de siyasal 

alanda küresel bir aktör olma hedefleri ile hareket eden Türkiye’nin eğitime 

daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında, son on yılda eğitim 

sistemimizde yaşanan gelişmeler, nesnel bir şekilde incelendiğinde; okullaşma 

oranlarının yükselmesi, okulların fizikî ve teknolojik kapasitesinin gelişmesi, 

öğretmen açığının her geçen gün azalması ve GSYH’den eğitime ayrılan kaynağın 

katlanarak artması hususlarında ciddi iyileşmelerin gerçekleştiğini görmek 

mümkündür. Ayrıca, eğitim sistemimizin toplumsal taleplere karşı duyarlılığı 

her geçen gün daha da artmaktadır. Diğer taraftan, eğitimin niteliğine ilişkin 

kaygılar halen mevcudiyeti korumaktadır ve eğitim sisteminin neredeyse bütün 

paydaşları tarafından ısrarla dile getirilmektedir. Dolayısıyla, bu aşamadan sonra 

odaklanmamız gereken alan, eğitimin içeriğini zenginleştirmek ve niteliğini 

artırmak olmalıdır. Üretilecek eğitim politikalarının ve izlenecek yolların bu 

amaca yönelik olması gerekmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’de eğitimin kalitesini artırmak için bize düşen en 

önemli görevlerden başlıcalarının, öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, 

eğitim çalışanlarının sesi olmak ve daha da önemlisi eğitimin mevcut durumunu 

sivil bir gözle izleyip değerlendirmek olduğunu düşünüyoruz. Buradan hareketle, 

eğitim çalışanlarının sorunları çözülmeden, eğitim alanındaki çalışmalara katkı-

ları ve destekleri sağlanmadan eğitimin niteliğinin artırılmasının mümkün olma-

dığına inanıyor; bu amaçla eğitimin ve eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen 

güncel sorun alanlarını ve bunlara ilişkin çözüm önerilerimizi aşağıda sunuyoruz. 

GİRİŞ
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Eğitimde günübirlik değil,  
kalıcı politikalar izlenmelidir 

Bakanlığınızda 2011 yılında radikal sayılabilecek bir değişiklikle 652 sayılı Milli 

Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 

ile kurumsal bir değişime gidilmiş; MEB merkez teşkilatı birimlerinin sayısı 

azaltılarak hantal yapı değiştirilmiştir. Ne yazık ki kurumsal yapıya ilişkin atılan 

bu radikal adımın devamı getirilememiştir. Bu değişiklikle hantal ve bürokratik 

yapının değiştirilmesi noktasında siyasi irade görülmüş ise de birimlerin gerekli 

yetkilerle donatılamaması, alt birimlere daha fazla yetki devredilmemesi ve 

yeterli sorumluluk verilmemesi, hızlı karar alınmasına ve alınan kararların kısa 

sürede hayata geçirilmesine engel olmaktadır. 

Aradan geçen zaman zarfında Bakanlık birimlerinin birbirleriyle çelişen kararları 

ve uygulamaları göstermektedir ki Bakanlık ve birimleri, hedef, amaç, politika ve 

eylem noktasında birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan, sebep-sonuç ilişkisini 

gözeten bütüncül bir politika oluşturma ve uygulama becerisini gösterememek-

tedir.

Bakanlık birimlerinin her konuya sadece ve sadece kendi görev alanları yönünden 

bakmaları, aldıkları her kararın kendi birimleri dışında da yansımaları olacağı 

hususunu göz ardı edip bu konuda sebep-sonuç-etki analizi yapmamaları, 

bütünün parçasını teşkil ettikleri gerçeğini unutmaları neticesi alınan kararlar ve 

gerçekleştirilen uygulamalar, Bakanlığın eğitim ve personel politikasına uygun 

olmamakta, hatta söz konusu politikaları sekteye uğratmaktadır. 
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Ortaöğreti̇m Kurumları 
Terci̇h ve Yerleşti̇rme Si̇stemi

Bu yıl ilk defa uygulanacak yerleştirme sistemi, bazı sorunları içerse de, Kılavuzun 

zaten ilan edilmiş olması ve tercihlerin 13 Temmuz’a kadar devam edecek olması, 

herhangi bir radikal iyileştirmenin yapılmasını mümkün kılmamaktadır. Ancak 

kısa vadede oluşabilecek yargı süreçlerinin önüne geçmek için şu öneriler hayata 

geçirilebilir:

• Öğrencilerin tercihlerinde herhangi bir okul türüne ilişkin kısıtlamalar 

kaldırılmalıdır. Bir başka ifadeyle, Kılavuzdaki şu kısıtlamanın 
kaldırıldığı kamuoyuna ilan edilmelidir: Yerel yerleştirme tercihlerinde 

kayıt alanı bölgesinde olmak şartıyla öğrenciler 3 okul seçilebilecek, kayıt 

alanı dışından da 2 okul seçebilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden 

(Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

en fazla 3 okul seçebilecekler. Bu kısıtlamanın kaldırılması, kamuoyunda 
oldukça olumlu karşılanacaktır.

• Şeffaflık adına ve herhangi bir yasal sıkıntının olmaması için, yerel 
yerleştirmede kullanılacak kriterlere ait puanlandırmalar kamuoyuyla 
paylaşılmalı ve bu çerçevede Kılavuz güncellenmelidir.

• İkamet tabanlı yerel yerleştirmeleri mümkün mertebe çocukların ev 

adresleri temelinde yapabilmek için talep görmesi muhtemel Anadolu 

Liselerin kontenjanları artırılmalı ve/veya talebi karşılayabilecek şekilde 

esnek olarak tanımlanmalıdır. 

• Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ebeveynleri 

çalışan çocuklar anne veya babalarının işyerlerinin bulunduğu; öğretmen 

çocukları ise öğretmenin görev yaptığı yerin kayıt bölgesindeki okullara 

kayıt olabilmektedirler. Adrese dayalı kayıt sisteminin istisnası niteliğindeki 
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bu hakkın kullanılması halinde ortaöğretim kurumlarına yerleştirme 

sürecinde bu öğrenciler, bitirdikleri ortaokullar itibariyle ikamet adresine 

göre bulunduğu “Kayıt Alanı” dışından tercih yapmış sayılmakta; bu suretle 

kendilerine tanınan bir hak, ortaöğretime geçiş sürecinde aleyhlerine 

işlemektedir.

• Diğer taraftan yerleştirmede öğrencilerin Ortaokuldaki Başarı Puanı 

değerlendirilirken başarı puanı 80 – 100 başarı diliminde olan öğrenciler, aynı 

statüde değerlendirilmekte; diğer bir ifadeyle başarı puanı 80 olan öğrenci 

ile 100 olan öğrenci eşit düzeyde değerlendirilmektedir. Değerlendirmede 

başarı puan aralığının daha dar tutularak, başarı farklılığının işlevsel 

kılınması gerekmektedir.

• Yerleştirme dönemi sonunda Kayıt Komisyonları marifetiyle ev adresi 

temelli nakiller kolaylaştırılmalıdır. 

• İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları, şimdiden kamuoyunda 

öne çıkarılmalıdır. Gerek hiçbir okula yerleşemeyecek gerekse de evine yakın 

okula yerleşemeyecek öğrencilerin evlerine yakın bir okula yerleştirilmesi 

için bu komisyonların yetkileri daha güçlü bir şekilde vurgulanmalıdır.

Mevcut sistemin sorunlarının büyüklüğü dikkate alındığında, mevcut sistemle 

devam edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak 

yeni yerleştirme sistemi için şimdiden tedrici değişikliklere başlanmalı ve 

makul bir geçiş planı yapılmalıdır. Böylece gerek öğrencileri gerekse de velileri 

telaşlandırmayan ve öğrencilerin çoğunluğu için evine en yakın okula otomatik 

kayıt seçeneğinin güçlü olduğu bir anlayış benimsenmelidir.
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Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci 
tutarlı ve sürdürülebilir olmalı 

Bir eğitim sistemindeki başarıyı artırmanın en kritik unsuru olarak “öğretmen 

kalitesi” tanımlanmaktadır. Bir eğitim sisteminin kalitesinin ancak öğretmenin 

kalitesi kadar olduğu sık tekrarlanan bir mottodur. Bu gerçeklik, öğretmenlerinin 

niteliği, meslek öncesi eğitim süreci, mesleğe başlayanların özellikleri gibi 

faktörleri öne çıkarmaktadır. Türkiye’de son yıllarda eğitim sistemini iyileştirmek 

için öğretmen sayısını artırma konusunda yoğun bir çalışma içine girmiştir. 1997 

yılında 445 bin civarında olan toplam öğretmen sayısı, 2002 yılında 500 bine 

yükselmiş, 2018 yılında ise 1 milyon sınırına dayanmıştır. Bu nicel artışın eğitime 

olumlu katkısı inkâr edilememekle birlikte beraberinde personel havuzunun 

yönetilmesinde neredeyse tıkanma noktasına gelen sorunlara neden olduğu 

açıktır. Bir tarafta öğretmen bulunamadığı için ücretli öğretmen istihdamına 

gidilmek zorunda kalınırken diğer tarafta kırk binden fazla öğretmenin norm 

kadro fazlası konumunda bulunması bunun tipik bir tezahürüdür. 

Son yıllarda öğretmen sayısı artmasına rağmen halen önemli sayıda öğretmen 

ihtiyacı da bulunmaktadır. Yapılan tahmini hesaplamaya göre, 80 bin civarında 

net öğretmen ihtiyacının olduğu görülmektedir. Norm fazlası öğretmenlerin eş 

vb. gerekçelerle ihtiyaç duyulan yerlere gidemeyeceği dikkate alındığında reel 

öğretmen ihtiyaç sayısı 120 bin civarındadır. Talim ve Terbiye Kurulunun aldığı 

kararla ilköğretim ve ortaöğretimdeki birçok dersin haftalık ders saatlerinin 

değişmesi ile beşinci sınıfların yabancı dil ağırlıklı hale getirilmesi kararları 

ile birlikte İngilizce gibi bazı branşlarda öğretmen ihtiyacının artacağı, bazı 

branşlarda ise norm fazlası öğretmen sayısının çok daha fazla büyüyeceği tahmin 

edilmektedir. Yani, Türkiye’deki kamu okullarındaki reel öğretmen ihtiyacı, 120 

binden çok daha fazladır (bkz. Eğitime Bakış 2017 İzleme ve Değerlendirme 

Raporu_Tablo C.2.1 – Eğitim-Bir-Sen). 
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Reel öğretmen ihtiyacının en az 120 bin olması ve 2018 yılında 20 bin (sözleşmeli) 

öğretmen atamasının yapılması ile öğretmen atamada ana gerekçenin emekli 

olan öğretmenlerden oluşan açığı kapatmak olması gerçeği karşısında, büyük 

sayıda öğretmen atama döneminin sonuna gelindiği görülmektedir. Bu durum 

önümüzdeki yıllarda, “atanamayan/atama bekleyen öğretmen” sorununun 

oldukça ciddi bir mesele olarak bakanlığın ve siyasi iradenin önüne geleceğini 

göstermektedir. Bakanlık bu konuda şimdiden gerekli girişimleri başlatmak ve 

önlem almak zorundadır. 

27.7.2016 tarihli 668 sayılı KHK ile birlikte sözleşmeli öğretmen uygulaması 

tekrar uygulanmaya konulmuştur. KHK’da atanan sözleşmeli öğretmenin 4 yıl 

süre ile başka yere atanamayacağı, aile birleşmesi nedeniyle yer değiştirmede 

eşin sözleşmeli öğretmene tabi olacağı, talepleri halinde dördüncü yılın sonunda 

görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacağı, kadrolu öğretmen 

olarak atandıktan sonra iki yıl daha bulundukları yerde çalışması gerektiği 

belirtilmiştir Sözleşmeli öğretmenlik uygulamaları geçmiş yıllarda uygulanmış ve 

neden olduğu birçok sorundan dolayı uygulamadan kaldırılmıştır. Diğer meslek 

gruplarında olmayan sözleşmeli çalışan öğretmenlerin diğer meslektaşları ile 

arasında bir ayrıma neden olmaktadır. Buna ilaveten, sözleşmeli öğretmenler 

eşinin öğretmen olmadığı durumda dahi eş durumu nedeniyle bir araya 

gelemeyeceği, “eş ya da iş”ten birisini seçmesi gerektiği belirtilmiştir. Açıkçası, 

bu durum aile birlikteliğini esas alan Anayasanın ilgili hükümleri ile de 

çelişmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kapsamında 2016 ila 2018 

yılları arasında yaklaşık 65 bin öğretmen istihdamı yapılmıştır. 2017 ve 2018 

yıllarında atanan sözleşmeli öğretmenlerin %90’ından fazlası Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine atanmışlardır. Genel olarak, sözleşmeli 

öğretmen atamalarının öğretmen ihtiyacının (öğretmen açığının) yüksek olduğu 

illere yapıldığı görülmektedir. Ancak, öğretmenler arasında statü farkı oluşturan 

ve öğretmenlerin özlük haklarında sorunlara neden olan sözleşmeli öğretmenlik 

uygulaması yerine, dezavantajlı bölgelerde çalışacak öğretmenleri teşvik edecek 

mekanizmalar geliştirilmelidir. 
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Kadrolu ya da sözleşmeli ayrımı yapılmaksızın öğretmenlerin yer değişikliği 

taleplerinin karşılanması ile öğretmen açığının kapatılması ve bölgesel farklılıkların 

giderilmesi hedeflerinin bir arada yürütülmesinin zorluğu açıktır. Ancak Bakanlık 

anayasal hak olan mazerete bağlı yer değişiklikleri ve isteğe bağlı yer değişikliği 

ile yaşa ve tecrübeye dayalı bölgeler arası adil bir öğretmen istihdamını bir 

arada yürütmek zorundadır. Zorunlu hizmet, sözleşmeli öğretmenlik vb cebri 

uygulamalardan istenilen sonucun alınamadığı ve bunların yeni sorun alanları 

haline geldiği bilinmektedir. Bu itibarla Bakanlık maddi ve gayri maddi teşvikler 

ile norm kadro esaslarının bölge/okul bazlı esnek hale getirilmesi, kariyer 

basamaklarında pozitif ayrımcılık gibi uygulamaları bir arada yürütmek suretiyle 

esnek çözümler geliştirmelidir. 

Sözleşmeli öğretmenlik son bulmalı;
farklı istihdam modellerinden vazgeçilmelidir 

632 sayılı KHK ile kadroya geçirilmeden evvel var olan sözleşmeli öğretmen 

sorunlarının şimdi yeniden ortaya çıktığı görülmektedir. Eğitim kurumlarında 

öğretmenler arasında kadrolu/sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayrım kurum 

içi çalışma barışını bozmaktadır. Bu durum öğretmenlerin verimliliğini 

düşürmüş; aynı niteliklere sahip ve aynı görevi ifa eden insanlar arasında bir 

nevi kast sistemi oluşturmuştur. Sözleşmeli olarak istihdam edilenler kadrolu 

olanların sahip olduğu özlük haklarına sahip olmadıklarından hak kayıpları 

ve mağduriyetler pek çok davaya neden olmasının yanında Bakanlığa olan 

güveni azaltmıştır. Sözleşmeli öğretmenlerin statüleri nedeniyle eğitim kurumu 

içinde öğrencilere karşı otoriteleri dahi sarsılarak eğitim-öğretim ortamını 

olumsuz etkilediği görülmektedir. Yer değişikliği başta olmak üzere kadrolu 

öğretmenlerin sahip oldukları hakların tanınmaması, Bakanlığı yoğun bir dava 

sürecinin içine çekmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından bir an 

önce vazgeçilmelidir. 
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Öğretmenlerimizin motivasyonunu artıran    
bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır 

Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme uygula-

masına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kuru-

lunun mahkeme kararıyla kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği nokta-

sındaki içtihadı sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal belirliliğe kavuş-

turulmaması, adeta unutulmaya terk edilmesi, pek çok hak kaybına sebebiyet 

vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararından bu yana öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin 

herhangi bir uygulanma yapılmamıştır. Öğretmenler haklı bir beklenti içerisinde-

dir. Bu çerçevede paydaşların görüşleri ve talepleri doğrultusunda herkesin ya-

rarlanmasına açık, özgün, maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi 

ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

Öğretmenlerin niteliğinin artırılması bağlamında gerçekleştirilecek politika sü-

reçlerinde kariyer basamakları sistemine yeniden işlerlik kazandırılması gerek-

mektedir. Nitekim Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda “Kariyer basamak-

larında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler 

göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatın-

da gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatı-

larak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı alınmıştır. 

Öğretmenlik mesleğinin toplumsal itibarı
güçlendirilmelidir

Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için ‘iyi insanın’, ‘güzel ahlakın’ 

canlı fotoğrafı olmak durumundadır. Sadece öğreten değil, değerleri yaşayan 

ve yaşatan bir kimlik olarak öğrencilerinin karşısına çıkmalıdır. Öğrencisi, insan 
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olmanın değerini öncelikle öğretmenlerimiz üzerinden yaşamalıdır. Adil olmayı, 

işinin hakkını vermeyi, iş ahlakını, hakça paylaşmayı, birlikte yaşamayı ve huzuru 

birlikte oluşturmayı, sınıfta ve okulda öğretmenimizden görmelidir. Böylesi 

bir öğretmen profili için öncelikle öğretmenimizin toplumdaki saygınlığının ve 

itibarının, bu hedef doğrultusunda oluşması ve korunması gerekiyor. 

Bir mesleğin toplumsal saygınlığı hususunda toplumumuzda akla gelen ilk şey 

mesleğin ekonomik getirisidir. Öğretmenlik, ülkemizde alt gelir gurubu insanlar 

için yüksek statülü, üst gelir grubu insanlar içinse düşük statülü bir meslek olarak 

algılanmaktadır. “Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu”, “Temel Eğitim Kanunu” gibi 

yasal düzenlemelerde her ne kadar öğretmenlik bir uzmanlık mesleği olarak 

tanımlansa da, öğretmenlerin istihdamı noktasında günümüze kadar izlenen 

politikalar öğretmenliği toplumun nazarında “herkesin kolaylıkla yapabileceği bir 

iş” olarak yansıtmıştır. 

Öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi ve saygınlığının korunması en 

başta Bakanlığın sorumluluğunda olup maalesef bu konuda Bakanlığın iyi bir 

sınav verdiğini ileri sürmek mümkün değildir. Ne acıdır ki, öğretmenlerin özellikle 

veli ve öğrenci nezdinde yıpranmasına sebebiyet veren söylem ve uygulamalar 

bizzat Bakanlığın içinden çıkmış olup öğretmenliğin itibarının zedelenmesindeki 

en büyük etkenlerden birisi olmuştur. 

Nitelikli öğretmen yetiştirmek için atılacak en esaslı adım öğretmenlik mesleğinin 

saygınlığının artırılmasıdır. Bu sadece öğretmenlerin maaşlarının ve özlük 

haklarının iyileştirilmesi olarak algılanmamalıdır. Aynı zamanda öğretmenliği 

herkesin yapabileceği bir meslek olarak kurgulayan istikrarsız istihdam politikaları 

yerine mesleğin esaslarına uygun olarak belirlenmiş, mesleki yeterliliği esas alan, 

ekonomik getirisi kamu özelinde ayrıksı olarak düzenlenmiş ve öğretmenlerin 

moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefleyen ilkeli ve istikrarlı politikalar 

izlenmelidir.
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Öğretmen şikâyet hattına dönüşen     
Alo 147 sorununa çözüm üretilmelidir

1 Mart 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) adı altında 

“Alo 147” çağrı merkezi açıldı. Bu merkeze vatandaşlardan gelecek her türlü talep, 

şikâyet, görüş, öneri, ihbar ve sorunların etkin, hızlı bir çözüme kavuşturulması, 

süratle cevaplandırılması için ülke genelinde yapılacak müracaatların bakanlık 

tarafından izlenebilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlanmıştı. 

Ancak bazı olumlu sonuçları ile birlikte zamanla öğretmeni şikâyet etme hattına 

dönüşmüş durumdadır. Dilekçe ve şikâyet hakkının kullanılmasına ilişkin mevzuat 

hükümleri dikkate alınmaksızın isimsiz, kimlik bilgisiz, belgesiz, gerekçesiz ve 

delilsiz bir biçimde her türlü şikâyet, öğretmen ve okul yöneticileri hakkında 

disiplin soruşturması başlatılmasına vesile olmaktadır. Disiplin makamları kadar 

öğretmen ve yöneticilerinin de zaman ve emeklerinin israfına, eğitim-öğretimin 

yersiz yere aksamasına neden olan bu uygulama, vatandaşın bilgi edinme ve 

şikâyet etme hakkı gibi anayasal haklarının özüne dokunulmaksızın gerekli 

düzenlemeler yapılarak yeniden ele alınmalıdır. 

Eğitimcilere yönelik şiddete Bakanlık   
seyirci kalmamalıdır

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, 

yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş ve ülkemizin geleceği açısından vazge-

çilmez olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak dereceye 

varmış bulunmaktadır. Bu şiddet eylemlerinde, mevcut yasal düzenlemelerin bu 

fiillere karşı caydırıcı nitelikte ceza öngörmemesi ile şiddet uygulayan kişilerin bu 

eylemlerinin adli ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptı-

rımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır.
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Bu itibarla eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim hizmetinin sunumundan kay-

naklı şiddet eylemlerine yönelik önleyici ve koruyucu nitelikte cezai ve hukuki 

tedbirlerin alınması elzemdir. Bu doğrultuda Eğitim-Bir-Sen olarak Nisan 2018 

tarihinde başlatılan eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen 

eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı 

cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi;  eğitim 

kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri do-

layısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlar-

dan sayılması ve eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görev-

lerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiy-

le ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin 

talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında yasal düzenleme 

talepli imza kampanyası düzenlenmiştir. 

Eğitim çalışanları kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık, şiddete 

uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir.

Mülakatla öğretmen atama yöntemi kamu vicdanını  
yaralıyor 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile birlikte Türkiye’deki öğretmen istihdamı 

süreçlerine sözlü sınav aşaması da ilk kez dâhil edilmiştir. Uygulamanın başladığı 

ilk günden itibaren sözlü sınav kamuoyunda tartışılmaktadır. Özellikle, çok sayı-

da sözlü sınav komisyonu olması, sınav komisyonunda bulunanların yeterlikleri, 

sınavlarda sorulan sorular, vb. konular kamuoyunda sıklıkla gündeme gelmek-

tedir. Genel olarak, binlerce adayın çok sayıda farklı komisyon tarafından kısa 

süreli bir sözlü sınava tabi tutulmasının hem nitelikli öğretmen seçimine hizmet 

etmediği hem de adalet duygusunu zedelediği şeklinde genel bir kanı bulunmak-

tadır. 
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Tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir problem iken, ata-

nacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, yapılan mülakatlar çerçevesinde 

adayların kazanma ya da kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah edileme-

mesi, yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen 

adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duy-

gusunun zedelenmesine neden olmaktadır. Kamuya az sayıda personel alımında 

uygulanan mülakat ve üç katı kuralının, Milli Eğitim gibi, bir alımda onbinlerce 

personel alımı yapan bir kuruma uygulanması mümkün değildir. Nitekim bugü-

ne kadar ki uygulama, atanan öğretmen sayısının iki katı tutarında devlete ve 

Bakanlığa küskün ve toplumdan dışlanma tehlikesi yaşayan bir mağdur kitlesi 

oluşturmuştur. Yeni personel alımı tercihinde, mülakat uygulaması yerine daha 

adil, önce hakkaniyet, sonra ehliyet ve liyakat ölçülerine göre istihdamın toplum 

vicdanında karşılığı olan KPSS puan üstünlüğüne dayalı olarak kadrolu memur 

istihdamı geri getirilmelidir. 

Öğretmen Strateji Belgesi masada yazılmamalı,  
sahadan alınan verilerle yeniden yapılmalıdır 

Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nin ne yazık ki 

beklentileri karşılamayan ve sorun çözmektense yeni bir sorun haline geldiğini 

görmekteyiz. Gerçek bir strateji belgesinden beklenen, öncelikle eğitim sisteminin 

ve bu kapsamda öğretmen istihdamı, çalışma koşulları, yeterlilikleri ve eğitim 

sisteminin mevcut durumu ve sorunlu alanları tespit etmek; devamında ise 

bunlara yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri içeren planlamanın 

yapılmasıdır. Ancak maalesef söz konusu belgede bu türden bir stratejik yaklaşım 

söz konusu değildir. Sorunun doğru ve net bir şekilde ortaya konulmadığı bir 

vasattan sağlıklı bir çözüm yaklaşımı çıkması tabii ki mümkün değildir. 

Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan eylem adımlarının birçoğu Millî Eğitim 

Bakanlığı dışında başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere pek çok kurum 

ile işbirliğini ve ortak hukuki ve fiili düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu 
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ortak eylem birlikteliğinin politika belirleme ve karar alma boyutu itibariyle 

nasıl yürütüleceği koca bir soru işareti olarak durmaktadır. Salt bu durum bile 

Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan eylem adımlarının hayata geçmeden kâğıt 

üzerinden kalmaya mahkûm olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim politikalarının 

belirlenmesi özen ve dikkat isteyen çok ciddi bir iştir. Siyasi kaygılarla günübirlik 

ve istikrarsız bir şekilde politikaların belirlenmesine son verilmelidir. Öğretmene 

güvenmeyen ve öğretmen emeğine saygı duymayan yaklaşımların eğitim 

sisteminde kalıcı iyileştirmeler yapması mümkün değildir. 

Belge’nin içeriği incelendiğinde gerçeklikten uzak, uygulanabilirliği bulunmayan, 

çalışma barışını ve kamu hizmetinin işbirliği içinde yürütülmesi ilkesini bozacak, 

kurumsal kargaşaya sebebiyet verecek eylemlerin belirlendiği görülmektedir. 

Strateji Belgesinde yer akan performans değerlendirmesi, hizmet süresine bağlı 

zorunlu yer değişikliği (rotasyon), öğretmenlerin her dört yılda bir yazılı yeterlik 

sınavına girme zorunluluğu ve ana istihdam şekli olarak sözleşmeli öğretmenliğin 

öngörülmesi gibi mesleğin itibarını zedeleyen, çalışma barışını bozan, iş tatminini 

ve çalışma verimini ortadan kaldıran türden uygulamaların kabul edilebilirliği de 

uygulanabilirliği de bulunmamaktadır. Eğitim sistemindeki sorunların yegane 

sebebi olarak öğretmeni gören ve öğretmen niteliğinin artışını öğretmene zorla 

dayatılan cebri tedbirlerle gerçekleştirme zehabına kapılan bir zihniyetin ürünü 

olan Öğretmen Strateji Belgesinin ivedilikle yeniden ele alınması gerekmektedir.

Öğretmeni aktör olarak görmeyen performans  
değerlendirmesi kabul edilemez 

Öğretmen Strateji Belgesi, taraflarca istişare edilip revize edilmeye muhtaç, 

yürütülebilirliği tartışmalı bir belgeyken, bu belgede toplumsal mutabakatla 

eleştiri konusu edilen performans değerlendirmesinin alelacele uygulamaya 

konulmak istenilmesi telafisi zor zararlara sebep olacaktır. 
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Sağlıklı, güvenilir ve nesnel bir değerlendirme için gerekli ortak bir zemin, öğ-

retmenler ve eğitim hizmeti sunumu özelinde bulunmamaktadır. Eğitim kurum-

larının konumu, bulunduğu bölge, il, ilçe, coğrafi konum ve çevre şartları, fiziki 

donanım ve altyapı, öğrenci kitlesi ve ebeveynlerin sosyal, kültürel ve ekonomik 

konumları, eğitim yönetimi ve diğer kurumlarla ilişkiler gibi eğitime doğrudan 

etki eden faktörler, ülkenin tamamında eşit bir şekilde dağılmadığından ortak bir 

değerlendirme kriterleri setinin ortaya konulması mümkün görünmemektedir. 

Tasarlandığı haliyle öğretmen performans değerlendirmesi, eğitim sisteminin 

mevcut durumu ve ortaya koyduğu sonuçlar açısından öğretmenin görevini ifa-

sının tek başına belirleyici bir ölçüt olmadığı bir sistemde, politika üreticilerin 

ve karar alıcılarının hatalarının sonuçlarının faturasını öğretmene çıkarmak an-

lamını taşıyacaktır. Öğretmenlere mesleklerini ifada neredeyse hiçbir özerkliğin 

tanınmadığı, eğitim hizmetinin sunumunda öğretmenin karar alma mekanizma-

sından dışlandığı, sadece verili görevleri ifasının istenildiği bir ortamda öğret-

menlerin, kendilerine sorulmaksızın alınan kararların öngörülebilir sonuçların-

dan dahi sorumlu tutularak değerlendirilmeleri kabul edilemez.

Eğitim sistemine ilişkin temel politika belgeleri, mevzuat, müfredat üst düzey 

eğitim yöneticilerinin yetkinlikleri gibi bileşenlerin eğitimin niteliğinde belirleyici 

rolü göz ardı edilerek öğretmen odaklı bir performans ölçme sistemi, sorunların 

tespitine de çözümüne de katkı sunmaktan uzak olacaktır.

Öğretmene not vererek değerlendirme çabası, daha önce farklı bir şekilde de-

nenmiş ve okullarda huzurun kaçtığı, motivasyonun bozulduğu, iş barışının 

sarsıldığı çok net bir şekilde görülmüştür. Sicil notu uygulamasında verilen sicil 

notlarına ilişkin mahkeme içtihatları, bu türden değerlendirme süreçlerinin yürü-

tülebilir olmadığını ortaya koymuştur.

Motivasyon üretmek yerine motivasyonu bitirmek anlamı taşıyan bir içerikle per-

formans sistemi kurulacağını düşünmek hem yorucu hem de yıpratıcı süreçlere 
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kapı aralayacaktır.  Sınıfta ter akıtan bir öğretmeni çalışmadığı iddiasıyla yaftala-

mak yerine fedakârlığı ve başarısı görülmeyen bir öğretmeni bulup ödüllendir-

mek daha iyi bir kamu hizmetinin anahtarıdır. Bu itibarla performans değerlen-

dirme uygulaması Bakanlık gündeminden kaldırılmalıdır.

İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cebrî değil  
cezbedici yöntemler uygulanmalıdır 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en büyük eğitim sorunu kalıcı 
öğretmen istihdamının sağlanamamış olmasıdır. Bugün bu bölgede bir 
öğretmenin ortalama görevde kalma süresi 1,5 yıldır. Bu durum ilkokul dönemi 
başta olmak üzere eğitim ve öğretimde ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir. 
Sorunun diğer boyutu öğretmen açığının en çok bu bölgede bulunmasına rağmen 
tecrübeli ve bilgi birikimine sahip öğretmenlerin bölgede çalışmak yerine bir an 
önce batı bölgelerine gitmesidir. 

Bu açığı kapatmak amacıyla zorunlu hizmet yükümlülüğü getirilmiş olsa da 
bunun soruna kalıcı bir çözüm getirmediği görülmektedir. Eğitim çalışanlarına 
yönelik zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları halinde illerin mahrumiyet 
durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi, bu durum hem bölgenin 
eğitim çalışanı açığının kapatılması bakımından hem de bölgenin zorluğuna göre 
eğitim çalışanın yaşamış olduğu mağduriyeti gidermesi bakımından zaruret arz 
etmektedir. Nitekim 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan “…ayrıca zorunlu hizmet 
bölgelerinde çalışanlara  ‘zorunlu bölge hizmet tazminatı’ ödenmelidir…” kararı 
ile Sayın Cumhurbaşkanının başbakanlık döneminde bu yöndeki açıklamaları 
gereği; öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, zorunlu hizmet bölgelerinde 
istihdam edilen öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, 
kültürel ve ulaşım imkânları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı 
verilmesi amacıyla ilgili mevzuatlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu tür 
uygulamalar, hem bölgenin eğitim çalışanı açığının kapatılması hem de bölgenin 
zorluğuna göre eğitim çalışanının yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesi 

bakımından elzemdir. 
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Hâlihazırda Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfı dâhil olanlardan 

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer alan 

kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen 

çalıştıkları sürece görev yaptıkları yere göre %10’dan %90’a kadar değişen 

oranlarda ek tazminat ödenmektedir. Aynı ödemenin aynı usul ve esaslar 

dâhilinde Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı da ödenmesi önemli bir teşvik 

olacaktır. Toplu Sözleşme taleplerimiz arasında da yer alan bu teklifin hayata 

geçirilmesi öğretmen açığı sorununu büyük oranda çözecektir. 

Eğitim kurumları yöneticiliği ikincil bir görev olarak  
ele alınmamalı; eğitim yöneticileri işveren muamelesi 
görmemelidir 

Eğitim kurumları yöneticilerinin görev ve sorumlulukları sadece eğitim ekseninde 

sınırlı kalmamakta, okul servislerinin takibinden trafik güvenliğine, sosyal 

güvenlik işlemlerinden iş güvenliği uygulamalarına kadar çok farklı alanlarda 

görev ve yükümlülük altında tutulmaktadırlar. Ancak nimet-külfet dengesi sürekli 

olarak külfet lehine değişmekte, yöneticilerin mali ve sosyal hakları ile yetkileri 

yerinde saymaktadır. Halen ikincil görev kapsamında yürütülen eğitim kurumu 

yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir 

meslek olarak ele alınarak “ikincil görev” ve “görevlendirme” kapsamından 

çıkartılarak kadro unvanlı bir uzmanlık mesleği haline dönüştürülmesiyle 

mümkündür.

Eğitim kurumu yöneticiliği ikinci görev kapsamından çıkarılarak, bu görevler için 

kadro öngörülmesi, eğitim kurumlarının yöneticilerinin; eğitim yöneticiliğinde 

geçirilen süreler diğer yöneticilik görevlerine atanmada dikkate alınabilmelidir. 

Şartların bu şekilde olumsuz devam etmesi halinde, yöneticilik pozisyonları 

için Millî Eğitim Bakanlığı’nın yönetici adayı bulmakta zorlanacağı kuvvetle 

muhtemeldir.
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Sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde mesleki ve 

teknik eğitim veren kurumlar başta olmak üzere eğitim kurumlarının müdürleri, 

işveren/işveren vekili sayılmakta; bu durumda (işletmelerde mesleki eğitimi 

bırakan öğrencinin/işletme sahibinin zamanında bilgi vermemesi gibi) kendi 

kusurlarından kaynaklanmayan haller nedeniyle yüklü miktarda idari para 

cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğitim kurumları müdürlerinin kasten 

işlenenler hariç olmak üzere bireysel sorumluluklarını gideren bir düzenleme 

konusunda SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde adım 

atılmalıdır. 

Diplomaya dayalı alan değişikliği bir hak olarak
görülmeli hak sahiplerinden esirgenmemelidir 

Alan değişikliğini sadece 540 saatlik Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 
Eğitim Programını tamamlayanlar ve kapatılan alanlarda görev yapanlar 
ile sınırlı tutulması, eğitim çalışanları arasında büyük bir hüsran ve hayal 
kırıklığı oluşturmuştur. Bilinmesi gerekir ki alan değişikliği konusunda 
öğretmenler arasında yüksek bir beklenti oluşturan bizatihi bakanlığın hatalı 
iletişim politikalarıdır. Alan değişikliğinin kapsamına girilmeksizin bakanlık 
faaliyet takvimine alınması ve en yüksek mertebeden alan değişikliğinin 
gerçekleştirileceği açıklamaları, öğretmen kitlesi arasında normalin üzerinde bir 
beklenti oluşturmuştur. 

Bakanlığın alan değişikliğinin kapsamının dar tutulmasının gerekçesi olarak 
potansiyel öğretmen adaylarının mağdur edilmemeleri göstermesi ise başlı 
başına hatalı bir söylemdir. Bununla bir taraftan bütün öğretmen adaylarına 
ilerleyen zamanlarda bakanlık kadrolarına atanabilecekleri yönünde hatalı bir 
mesaj verilirken diğer yandan mesleki iç çatışma algısı oluşturulmak suretiyle 
mesleğin itibarı zedelenmektedir. Özellikle sık sık sistem değişikliğinden 
kaynaklanan sebeplerle belli bazı branşların norm kadro fazlası kalmamak adına 
yapmış oldukları alan değişiklikleri sonrasında bu kişilere yeniden eski alanlarına 
dönmesi talebi de haklı bir beklenti olarak karşılanmalıdır.
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Bakanlık tarafından alan değişikliği taleplerini net bir şekilde ortaya koyacak bir 
projeksiyon çalışması yapılmalı, alanlar itibariyle arz ve talep ortaya konulmalı ve 
ilk atama/alan değişikliği arasında bir orantı kurularak alan değişikliği talepleri 

bu şekilde karşılanmalıdır. 

Temel liseler ortaöğretimin temeli haline  
gelmemelidir 

2015 yılında temel liselerin kurum sayısı olarak tüm özel ortaöğretim kurumları 

içindeki oranı %41 iken 2016 yılında kurum sayısının azalmasına bağlı olarak 

bu oran yüzde 39’a düşmüştür. Diğer taraftan temel liselere giden öğrencilerin 

özel ortaöğretim kurumlarına giden tüm öğrenciler içindeki payı ise 2015 yılında 

yüzde 39 iken 2016 yılına gelindiğinde yüzde 41’e yükselmiştir. Temel liselerde 

kurum sayısının azalmasına rağmen öğrenci sayısında gözlenen bu artış, özel 

okul arayışı içinde olan aileler için temel liselerin hâlâ önemli bir cazibe merkezi 

olduğunu göstermektedir. 

Temel liselerdeki öğrencilerin yüzde 21’i 11. sınıf öğrencileri iken 12. sınıfa 

devam eden öğrencilerin oranı yüzde 45’e düşmüştür. Temel liselerdeki öğrenci 

sayısında en dikkat çekici husus 12. sınıfa giden öğrenci oranının yüksekliğidir. 

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin 51. maddesinde her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısının 

toplam kontenjanın yüzde 40’ını geçemeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, 

12. sınıf öğrencilerinin oranı 2015 yılında yüzde 58, 2016 yılında ise yüzde 

45 oranındadır. Bu durumun, yükseköğretime geçişte temel liselerin diğer 

liselerden daha avantajlı olduğu yönündeki algı nedeniyle son sınıf düzeyindeki 

devlet okullarından temel liselere geçiş yapıldığını göstermektedir. Dahası, temel 

liselerin 2018-2019 yılında kapanacağı ilgili kanunda belirtilmesine rağmen 9. 

sınıfa öğrenci alınmaya devam edildiği görülmüştür.
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Temel liselerin hem okul hem de dershane işlevini bir arada götürmesi, gelecek 

dönemlerde de benzer bir yönelimin olacağını göstermektedir. Mevzuata göre, 

temel liseler 2018-2019 öğretim yılının sonunda kapatılacaktır. Ancak, temel 

liselere yönelik toplumsal talebin arttığı ve bu liselerin kurumsallaşmasının 

geliştiği bir süreçte, özellikle yükseköğretime geçiş sınavları için bir avantaj 

sağlayan bu liselerin kapatılma sürecinde bir direnç görülebilir. 

Eğitimde belli bir kaliteyi yakalayana kadar birer okul dışı destek hizmeti sunan 

yardımcı kurumların oluşturulması eğitimde oluşan boşluğu gidermek için bir 

gerekliliktir. Bu kapsamda dershanelerin ortadan kaldırılmasının yolu, takviye 

kurslarının niteliğinin artırılarak ders dışı destek hizmeti sunucuları olarak 

dönüştürülmeleri, ortaöğretim ve yükseköğretime girişte sunulacak rehberlik 

servislerini de kapsayacak şekilde içeriğinin çeşitlendirilmesi, okulda verilen 

eğitimle yakın bağlantı içinde yürütülmesi sağlanarak dershanelere olan talebin 

takviye kursları ekseninde okula yönlendirilmesi hedeflenmelidir. Diğer taraftan 

dershanelerin, özel okullara dönüşmeleri için öngörülen teşvik mekanizmaları 

genişletilerek devam ettirilerek takviye kurslarına olan talep artırılmalıdır. 

Teftiş sistemi rehberliği de içine alacak şekilde   
adil ve şeffaf olmalıdır 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Teftiş Kurulu Başkanlığının gö-

revleri arasında değişik alanlarda teşkilata ve personele “rehberlik etmek” görevi 

yer aldığı halde, 2016 yılındaki yasal düzenleme sonrası “teftiş” boyutunun tekrar 

öne çıkması, Başkanlığın isim değişikliği yanında rehberlik faaliyetlerinin askıda 

kalması, fiilen yerine getirilememesi riski ortaya çıkmaktadır. 

6764 sayılı Kanunla gerçekleştirilen değişiklik ve akabinde yürürlüğe giren yönet-

melik sonrası, bakanlık merkez ve taşra teşkilatına yönelik rehberlik faaliyetleri 

belirsiz bir duruma sürüklenmiştir. Eğitimin denetimi ve eğitim çalışanlarına yö-

nelik rehberlik faaliyetlerinin teftiş sürecinden bağımsız olarak münhasıran dü-
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zenleme konusu edilmesi gerekmektedir. Eğitim faaliyetlerine ilişkin rehberliği 

kimin nasıl yapacağı, rehberliğin kapsamı ve usulü hususu düzenlemeye muhtaç 

bir durumda ortadadır. 

Nitekim Eğitim-Bir-Sen tarafından 2004 yılında gerçekleştirilen toplam 9.790 

öğretmen üzerinde yüz yüze anket tekniği uygulanarak tüm Türkiye’de yapılan 

Öğretmen Sorunları Araştırmasına göre; öğretmenlerin %91,7’si teftiş sisteminin 

rehberlik esasına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini, %84,5’i teftiş sistemi-

nin doğru işlemediğini düşünmektedirler. (Eğitim-Bir-Sen. Öğretmen Sorunları 

Araştırması, Ankara, 2004). 

Bu durum teftiş odaklı bir sistemin kabullenilmediği gibi somut bir faydasının 

ve mesleki katkısının da olmadığını ortaya koymaktadır. Bu itibarla 652 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 17’nci maddesinde rehberlik hizmetlerinin 

öne çıkarıldığı; inceleme ve soruşturma görevlerinin muhakkik görevlendirmesi 

suretiyle tecrübesi ve bilgi birikimi olan eğitim uzmanları –kadrolarına atanan 

maarif müfettişleri− ve/veya okul müdürleri aracılığıyla yürütülmesini sağlayan; 

diğer taraftan eğitim uzmanları –kadrolarına atanan maarif müfettişleri−, 

başöğretmen, uzman öğretmen ve meslekte uzun yıllar tecrübe birikimi elde etmiş 

öğretmenler arasından hizmet içi eğitim programları yoluyla meslektaşlarına 

rehberlik edecek uzmanlar yetiştirerek rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini 

sağlayacak bir düzenleme gereklidir. 

Diğer taraftan teftiş sürecine ilişkin olarak inceleme ve soruşturmanın ne 

şekilde gerçekleştirildiği müfettiş/muhakkikin yetkileri, yetkilerinin sınırları, 

soruşturulanın hak ve yetkileri, inceleme ve soruşturma prosedürleri, usuli 

işlemler vb. konularda açık bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Son yasal düzenlemelerle özellikle kadro boyutuyla yapılan değişiklikler, teftiş 

sorununa çözüm üretmediği gibi atama sürecinde alınan hatalı kararlar ve yapılan 

yanlış uygulamalar sonucunda atama süreci yargı kararlarıyla durdurulmuş, 
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yapılan atamalar bireysel mahkeme kararlarıyla iptal edilmiş, atama süreci 

yürütülemez hale gelmiştir. İllerde atıl durumda bekleyen çok sayıda müfettişin 

yanında bakanlık merkez teşkilatı ağır iş yükü altında bulunmaktadır. Bu itibarla 

teftiş mekanizmasının denetim ve rehberlik boyutu yanında kadro boyutuyla da 

yeniden ele alınması gereklidir.

Rehberlik hizmeti öğretmenlik üzerine değil  
psikolojik danışmanlık üzerine kurgulanmalıdır 

Rehberlik hizmetleri yeni yönetmeliğe rağmen hala bir sorun alanı olmaya 

devam etmektedir. Sorunun temelinde eğitim kurumlarındaki psikolojik 

danışmanlık ve destek olgusuna olan hatalı yaklaşım yatmaktadır. “Rehberlik 

ve psikolojik danışmanlık hizmetleri” eğitim kurumlarının eğitim-öğretim 

etkinlikleri bütünlüğü içinde konumlandırılmıştır. Bu anlayışın doğal sonucu 

olarak da psikolojik danışmanlar, kendi asli mesleklerinden ve mezun oldukları 

yükseköğretim programlarından kopartılarak “rehber öğretmen” adı altında 

kurgulanmışlardır. Oysaki sundukları hizmetlerin, öğretmenlik mesleğinin asli 

fonksiyonlarından tamamen farklı olduğu açıktır. 

Psikolojik danışma, eğitim-öğretim alanından bütünüyle farklı olarak psikolojik 

danışman(lar) ile danışan(lar)dan meydana gelen bir sosyal ortamda, danışanın 

büyüyüp gelişerek kendini gerçekleştirmesine ve problemlerini kendi başına 

çözebilecek bir olgunluk ve bağımsızlık seviyesine erişmesine yardım için, 

psikolojik yaklaşımlarla girişilen sistemli ve planlı bir öğrenme ve etkileşim 

sürecidir. Bu sürecim eğitim-öğretim sürecinden bütünüyle farklı olduğu gayet 

açıktır. Buna rağmen asli işi psikolojik danışmanlık olan rehber ‘öğretmen’lerin, 

öğretmen olarak tanımlanmaları, rehber öğretmenlik adı altında bir öğretmenlik 

alanı oluşturulması, rehber ‘öğretmen’lerin öğretmenler gibi norm kadro 

esaslarına, haftalık ders yükü planlamasına, ders saati sayısına, ek ders usul 

ve esaslarına, mesai saatlerine tabi kılınması, baştaki tanımlama ve kurgulama 

hatalarının olumsuz sonuçlarını bugün de yaşamamıza neden olmaktadır. Daha 
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vahimi bu tanımlama hatası kurum içi çalışma barışını da tehdit eder hale gelmiş/

getirilmiştir. 

“Okul psikolojik danışmanı” veya benzer bir ad altında bir kadro unvanı bulun-

madığından, istihdamın ancak “öğretmen” kadrosu altında gerçekleştirilebileceği 

malumdur. Ancak bu sorun hukuki düzenlemeyle aşılabilecek niteliktedir. Reh-

berlik ve psikolojik danışma hizmetleri, niteliği gereği sürekli gözlem ve süreç 

takibi esasına dayanan, dolayısıyla yer ve zamana bağlı kılınması, belli bir za-

man diliminde ifa edilerek tamamlanması mümkün olmayan faaliyetlerdir. Bu 

itibarla rehber öğretmenliğin diğer branşlarla arasında nitelik, içerik ve yöntem 

yönleri başta olmak üzere çok sayıda farklılık olup sunulan hizmetin gereği ola-

rak bunlar doğal farklılıklardır. Bu farklılıklardan hareketle rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleri ve/veya rehber öğretmenlik branşının farklı düzenlemelere 

tabi tutulması gerekmektedir. Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından düzenlenen 

“okul psikolojik danışmanlığı” yeterlikleri gözetilerek, mesleki yeterlikler ile görev 

tanımlarının ve çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi yerinde olacaktır. 

Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı; 
okul esaslı bütçeleme uygulaması getirilmelidir

Türkiye’de ilköğretimin mali yönetim sistemi oldukça merkeziyetçi bir 

biçimde kurgulanmış olup kamu kurumlarının ilköğretime ayırdığı gelirler 

genellikle merkezi yönetim ya da merkezi yönetime yakın birimler tarafından 

harcanmaktadır. Okulların personel dışı cari harcamaları (gerekli ders araç-

gereçlerinin alımı, ders dışı etkinlikler için mal ve hizmetler, küçük bakım onarım, 

temizlik, elektrik, su, yakıt, iletişim giderleri) için ödenekler Bakanlık tarafından il 

özel idarelerine gönderilmektedir. İl özel idareleri ise bu ödenekleri, il milli eğitim 

müdürlüğünün talepleri doğrultusunda harcamaktadır. Okulların faturalarının 

ödenmesi ve sınıfiçi zorunlu demirbaşların temininde büyük sorunlar 

bulunmazken, özellikle küçük bakım-onarım ve ders dışı etkinliklere yönelik 

mal ve hizmet alımları için bu mekanizmanın çalışmadığı gözlemlenmektedir. 
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İlköğretim kurumları, Bakanlık’tan ya da yerel yönetimlerden doğrudan ödenek 

alamamaktadır. 

Kamu kaynakları ve bu kaynakları harekete geçirme mekanizmaları yetersiz kaldığı 

için okul yönetimleri okul-aile birlikleri yoluyla velilerden gelir sağlama yoluna 

gitmektedir. Yardımların toplanma süreci, özellikle elverişsiz sosyoekonomik 

koşullara sahip öğrencileri olan okullarda güçlükler ortaya çıkarmaktadır. 

Toplanan bağış miktarları ve işletme gelirleri, alt ve üst sosyoekonomik 

bölgelerdeki okullarda önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu farkın sonucunda, 

özellikle öğrenme ortamlarının niteliği açısından okullar arasında çarpıcı 

farklılıklar oluşmaktadır.

Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı 

dikkate alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne şekilde 

karşılanacağı sorunu halen izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. Bu nedenle 

okul bazlı ödenek tahsisi yapılarak personel dışı cari harcamaların yönetilmesi 

için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır.

İLKSAN zorunlu üyelik dayatmasına son verilmelidir

1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanuna göre ilkokul öğretmenleri, özel eğitim 

öğretmenleri, maarif müfettişleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri çalışanları 

ve sandık çalışanları İLKSAN’a zorunlu olarak üyedirler. Kurulduğu yıl itibariyle 

gelişmemiş bir ülkenin öğretmenleri açısından bir yardım ve dayanışma sandığı 

misyonu üstlenen, sosyal güvenlik hakkının ve tasarruf/kredi imkânlarının 

olmadığı Türkiye şartlarında kurulmuş olan sandığın bugün öğretmenlerin hiçbir 

sosyal ihtiyacını karşılamadığı, zorunlu üyeliği dayatan kanun ve anastatünün 

etkin bir denetim mekanizması kurmaması nedeniyle hiçbir getirisinin olmadığı, 

öte yandan her ay maaşlarının %2’sini ellerinden alan köhne bir yapıya dönüştüğü 

bilinen bir gerçektir.
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Toplu sözleşmelerde, İLKSAN’a üye olma zorunluluğu öğretmenin tercihine 

bırakılmasına rağmen, İLKSAN’ın konuyu mahkemeye taşıması sonrasında 

Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararı alması nedeniyle bir netice elde 

edilemedi. Öyle ki, yeni toplu sözleşme hükmüyle ilgili olarak bir iptal kararı 

alınamamış olmasına rağmen, İLKSAN tüm milli eğitim müdürlüklerine resmi 

yazı yazılarak, üye olma zorunluluğu olan herkesten kesinti yapılması talimatı 

verme cüretini dahi gösterebilmektedir. 

Özgür bir toplumda “örgütlenme özgürlüğü”ne paralel olarak var olan bir 

diğer özgürlük, bireylerin resmî veya gayri resmî üyesi oldukları örgütlerden, 

birlikteliklerden “çıkma özgürlüğü”nün bulunmasıdır. Bireyler, nasıl hukuka uygun 

amaçlarını gerçekleştirmek için diğer bireylerle bir araya gelme özgürlüğüne 

sahipse, kendilerine uygun olmadığını düşündüğü birlikteliklerden ayrılıp başka 

bir birliğe dâhil olma veya hiçbir birlikteliğe katılmama hakkına da sahiptir. 

Ancak İLKSAN söz konusu olduğunda isteklerine rağmen kanunun öngördüğü 

kadroların dışındaki bakanlık çalışanları üye olamadıkları gibi mevcut üyeler de 

üyeliklerini sonlandıramamaktadırlar. 

Sağlıklı bir yönetim ve denetim yapısı bulunmayan, siyasilerin vakti zamanında 

“verdimse ben verdim” diyerek siyasetin finansmanında kullandıkları, ama 

sandık üyelerinin haklarını arayamadıkları bir yapıya sahip İLKSAN’da üyeliğin 

zorunlu olmaktan çıkarıldığı bir düzenlemeye ihtiyaç elzemdir.

Proje okulları yeniden ele alınarak 
amaç ve hedef bütünlüğüne kavuşturulmalıdır

Proje okullarına neden ihtiyaç duyulduğu, neyin hedeflendiği, proje okullarında 

ne türden eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülerek buralardaki eğitimin 

nesnel ölçütlerinin neler olacağı gibi hususlar, bir eğitim politikası dâhilinde 

açıklanmadığından, haliyle bu okulların neyi hedeflediği ve neye hizmet edeceği 

hala bir bilinmeyen olarak durmaktadır. Proje okulları uygulaması devam 
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edecekse bu okulların amaç ve hedefleri net olarak tanımlanmalı, bu okullar bu 

amaç ve hedef doğrultusunda yapılandırılmalıdır.

Öte taraftan proje okullarına görevlendirilecek yönetici ve atanacak öğretmenleri 

belirlemek adına görevlendirme ve atama kriterleri konulmuş olsa da herhangi 

bir eleme/başarı kriteri konulmamıştır. Diğer bir ifadeyle belirli şartları taşıyanlar 

arasından Bakanlık mutlak atama/görevlendirme yetkisini kullanmaktadır. Proje 

okulları yönetici/öğretmen adayları için herhangi bir görevlendirme/atama 

başvuru yolu öngörülmemiş, hiçbir değerlendirme kriterine yer verilmemiş, 

herhangi bir objektif görevlendirme/atama kıstası ortaya konulmamış olması, 

bu okullarda verilen eğitimin niteliğine olumsuz yansıyacağı gibi sürdürülebilir 

bir kurumsal kimliğin oluşumuna da engel olmaktadır. Bu okullar yönünden 

de sınavla öğrenci alan okullar açısından bir dönem uygulandığı gibi sınavla 

görevlendirme/atama usulü gibi objektif seçme/eleme kriterleri getirilmelidir.

5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim heveslere değil 
gerçeklere dayanmalıdır 

Pilot uygulamanın yapılacağı bazı okulların eğitim-öğretimin başlamasından bir 
gün önce belirlenmesinden anlaşılacağı üzere, hazırlığa ilişkin uygulanabilir bir 
takvim söz konusu olmamıştır. Yabancı dil öğretimiyle ilgili yeni modelin farklı 
şartlarda sağlıklı olarak işleyip işlemediğini test etme imkânı vermesi beklenen 
pilot uygulama için seçilen okulların yerleşim yeri, fiziki şartları, insan kaynağı, 
öğrenci sayısı ve profili göz önüne alındığında, doğru analiz yapmak ve sağlıklı 
karar almaya imkân veren yeterli veri toplamak da mümkün görünmemektedir. 

Yabancı dil öğrenme ve kullanma becerisinin yanında diğer dersler ve öğrencinin 
gelişimi açısından nasıl bir etki meydana getirdiğini analiz etmeye imkân verecek 
değişkenlerin öngörülmemesi de pilot uygulamanın değerini azaltmaktadır. 

Pilot uygulamada önemli bir rol üstlenen öğretmenler ve eğitim yöneticileri, uy-
gulama hakkında yeterince bilgilendirilmediği, pilot uygulamaya ilişkin herhangi 
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bir hizmet içi eğitim almadıkları gibi, uygulamada karşılaşılan güçlükler konusun-

da da adeta kaderleri ile baş başa bırakılmışlardır. Pilot uygulama kapsamındaki 

iş ve işlemlerde yetkileriyle orantısız bir sorumlulukla baş başa bırakılan yöneti-

cilere ve öğretmenlere, medya üzerinden verilen bilgi dışında herhangi bir bilgi-

lendirme yapılmamış ve lojistik destek verilmemiştir. Söz konusu uygulama için 

ders kitabı bulunmamakta; okullar fotokopiler üzerinden ders işlemekte ya da 

veliler fiyatı 100 ila 1000 TL arasında değişen ders kitaplarını piyasadan almak 

zorunda kalmaktadırlar. İngilizce öğretmeni yeterli sayıda olmadığı için çoğu okul 

ücretli öğretmen istihdam etmektedir. 40 üniteden müteşekkil yoğun program, 

öğretmen ve okul kapasitelerini zorlamaktadır. 

Pilot uygulamanın mantığına uygun olarak belirlenmiş standartlar, sistematik 

bilgilendirme ve dönüt alma, sorunlara yerinde ve zamanında müdahale gibi 

koordinasyon gerektiren bir mekanizma olmadığı için, birlik sağlanamamış, adeta 

pilot uygulama olma özelliğini kaybetmiş durumdadır. Örneğin, kimi pilot okulda 

yabancı dil dersinin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin tümü tek 

öğretmen tarafından verilirken, kimi okulda aynı sınıfın yabancı dil dersinin her 

bir becerisine birden fazla öğretmen girmektedir. Yine pilot uygulama için seçilen 

okulların bir kısmında 5. sınıfların tüm şubeleri uygulama kapsamına alınırken, 

bazı şubelerin farklı gerekçelerle pilot uygulama kapsamı dışında bırakıldığı 

görülmüştür. Görevlendirilen öğretmenlerin mezun oldukları alan ve istihdam 

türü ile ilgili birçok farklı uygulamaya da rastlanan pilot okullarda, bir taraftan 

branşı İngilizce olmayan ücretli öğretmen bulunurken, diğer taraftan yabancı 

uyruklu öğretmenlerin istihdam edildiği okullar bulunmaktadır. 

Akademik becerilerinin yanı sıra kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile öğrencilerin 

doğal yeteneklerini geliştirme imkânı vermesi beklenen okullardan bu 

disiplinlerle ilişkili derslerin kaldırılması, çocuk gelişimi açısından önemli riskler 

içermektedir. Çocuk gelişimi açısından kritik bir dönem olan 10 ve 11 yaşlara 

denk gelen beşinci sınıfta; çocuğun bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi açısından 

önemli bir yere sahip olan Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Müzik derslerinin 
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programdan çıkarılması; öğrenci, öğretmen, yönetici ve öğrenci velilerinin haklı 

tepkisine neden olmuştur. 

Yeni uygulamayla, diğer derslerin saatlerinde meydana gelen azalmaya bağlı 

olarak tüm müfredatta yeniden değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 

Bu da beşinci sınıf başta olmak üzere, tüm sınıflarda öğrenciye aktarılması 

planlanan kazanımların verilememesi veya azaltılması anlamına gelmektedir. 

Birbirinin devamı niteliğindeki ders ve sınıflara ilişkin öğretim programlarında 

herhangi bir değişiklik yapmadan sadece 5. sınıfın yabancı dil müfredatının 

değiştirilmesi, program geliştirme süreçlerini, uygulamanın etkilerini ve 

sonuçlarını ölçmek gibi ciddi sorunlar barındırmaktadır. 

Haftada 15 saatlik yabancı dil öğretim programı, uygulamada karşılaşılabilecek 

sorunlar göz ardı edilerek hazırlanmıştır. Öğrencilerin yaş grubu özellikleri ve 

hazır bulunuşluk düzeyi de dikkate alındığında, 40 üniteden oluşan programın 

36 haftalık eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrencilere aktarılması mümkün 

değildir. 

Öğretim programı ve öğretmen gibi temel bileşenler konusunda kapsamlı 

bir analiz yapılmadan atılan adımın ardından, ders materyalleriyle ilgili de 

hazırlık yapılmaması, öğretmen ve öğrencileri çözümsüz bir durumla baş başa 

bırakmıştır. Bakanlık, bir taraftan müfredatla uyumsuz (3 saate göre hazırlanmış) 

bir ders kitabının okutulması gibi pedagojik açıdan kabulü mümkün olmayan 

bir talimat verirken, diğer taraftan öğrencilerin materyal almalarını engelleme 

sorumluluğunu da okul yönetimlerine yüklemiştir. Dil öğrenmeyi kolaylaştıran 

ve destekleyen fiziki ortamların hazırlanmaması nedeniyle dört duvardan ibaret 

sınıflarda; diyalog, dinleme ve konuşma becerileriyle ilgili pratik yapma imkânı 

bulunmamaktadır. Okullarda öğrencilerin EBA ve DynEd için yararlanabilecekleri 

bilişim teknolojileri sınıfı, dil laboratuvarı ile görsel ve işitsel materyallerden 

yararlanabilecekleri çok amaçlı salon gibi donanım ve fiziki ortamı oluşturmaya 

yönelik herhangi bir destek verilmediği ve kaynak ayrılmadığı görülmüştür. 
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Sürecin bu şekilde bir pilot uygulama dâhilinde dahi yürütülmesi mümkün 

görünmemekte olup öğretim programı yeniden elen alınmalı, acilen ders 

materyali üretilip dağıtılmalı, bütün 5. sınıflar yerine öğrenci farklılığını gözeten 

kısmi bir uygulama düşünülmelidir. 

Bakanlık eğitimin paydaşlarına kulak vermeli,  
birlikte çalışmayı öncelemelidir 

Ülkemizde yıllardır uygulanan devletçi anlayış “kutsal devlet” kavramını 
doğurmuş, toplumun isteklerine kapalı bir idarenin yerleşmesine sebebiyet 
vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’ da yıllardır bu tutumu en sert şekilde uygulamıştır. 
Geldiğimiz noktada toplumla uyuşamayan, toplumun taleplerine yüzünü dönen, 
sendikalarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmaktan imtina eden bir 
yapı karşımıza çıkmıştır. Yıllardır uygulanan devletçi anlayış yanlış uygulamalara, 
mağduriyetlere sebep olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu kapsamda, 
Bakanlığın bütün birimlerinin ve özelliklede siyasi ve idari liderlerinin, sendikalar 
ve diğer sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere eğitim alanındaki diğer 
paydaşlarla daha etkin bir iletişim ve işbirliği içerisinde olması yönünde irade 
kullanmaları uygun olacaktır. 

Devletçi eğitim anlayışının hâkim olduğu eğitim sisteminden kurtulmak 
için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapılarını sivil alana daha çok açması 
gerekmektedir. Ne yazık ki, sivil toplum alanıyla ilişkiler bir Bakanlık stratejisi olarak 
değil Bakanlık yetkililerinin bireysel tercihleri çerçevesinde yürütülmektedir. 
Bakanlığın mevcut bürokratik yapısı; Bakanlığın sendikalarla ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla iletişim kurmasına engel oluşturmuştur. 

Bakanlığın önemli addedilen projeleriyle ilgili olarak görüş alışverişi sürecinin dahi 
işletilmesine yanaşmayan bu bürokratik tutum, mutlak suretle değiştirilmelidir. 
Bu kapsamda, Milli Eğitim Şura’sıyla sınırlı nitelikteki periyodik bir araya geliş 
sürecinin, oluşturulacak yeni kanallarla daha kısa süreli ve daha belirgin içerikle 

zenginleştirilmesi uygun olacaktır. 
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MEB’in yükseköğretim kurumlarıyla, akademik çevrelerle ve sendikalarla sık 

aralıklarla bir araya gelmesi eğitimin diğer paydaşlarının da doğal olarak ve 

daha sık aralıklarla bir araya gelmesini sağlayacaktır. Özellikle, daha önce 

eğitim sistemi gibi konularda olduğu gibi eğitim sistemini, eğitim mevzuatını ve 

personeli ilgilendiren düzenleme ve uygulamalar, müfredat değişiklikleri gibi 

başat konularla ilgili çalışmaların ve alınacak kararların bu işbirliği ve paydaş 

sıfatı üzerinden istişare edilerek üzerinde uzlaşılan konular üzerinde politika 

geliştirilmesi, sürdürülebilir kararlar alınmasını sağlayacağı gibi demokratik 

toplumlara özgü birlikteliği de beraberinde getirecektir.




