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TAKDİM 

 

 
“Bir neslin kurtuluşunu ancak maarifinin yükselmesinde aramak lazımdır.” 

Nurettin Topçu 

 

Ülkemizde eğitim denince akla köklü ve süreğen sorunlar yumağı gelmektedir. 

Geçmişten günümüze bu sorunların birçoğu eğitim paydaşlarının fikirleri alınmadan,          

"Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu." diyen ve gücü elinde bulunduran zümrelere ait 

sistemlerin, modellerin ve önerilerin doğrudan uygulamaya konulmasından 

kaynaklanmaktadır. Eğitim paydaşlarının mutabakatı ile uygulamaya konulmayan bu 

uygulamalar da çözümden çok sorunun konuşulmasına neden olmakta, yeni sorunları 

beraberinde getirmekte ve başarısızlık kaçınılmazken okların yönü, uygulayıcı olan 

öğretmenlere çevrilmektedir. Sistem kurgulanırken ve uygulamaya konulurken fikri 

alınmayan öğretmenler, sistemin günah keçisi seçilmekte ve itibarsızlaştırılmaktadır. 

  

Bir ülkenin eğitim sisteminin niteliğinin temel belirleyicisi, sistemin uygulayıcıları olan 

öğretmenlerdir. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek insan kaynağından bağımsız 

düşünülemez.  Sistemde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz, ama sonuçta bütün bu değişim 

sürecinin en önemli paydaşı ve uygulayıcısı, öğretmenlerdir.   

   

Eğitimi öğretmensiz kurgulamaya çalışmak, sorunlarını çözmeye çalışmak, eğitim 

sistemine hiçbir zaman fayda getirmeyecektir. Öğretmen sadece bir nakledici değildir. 

Öğretmen tatilci ya da tüccar değildir. Bu kimlikler öğretmeni, mesleğinin hakikatinden 

uzaklaştırdığı gibi sahip olduğu mesleki itibarı da erozyona uğratmaktadır. Öğretmen her 

şeyden önce kendine teslim edilen tertemiz ruhlara, dimağlara şekil veren bir sanatkârdır. O 

yetiştirdiği öğrencileri ile kendi yaşadığı dönemi, hatta çağını aşan bir gelecek mimarıdır.  

  

Tasavvur ettiğimiz güçlü ve müreffeh Türkiye için, Türkiye'nin Maarif Davasını 

eğitimin bütün paydaşlarıyla özellikle sayısı bir milyonu aşan maarif ordusuyla yeniden ele 

alıp mutabakatla yeniden kurgulamak, bu ülkeyi yeniden düşünmek gerekmektedir.   

 

İyi niyetleri iyi sonuçlara çevirmenin yolu eğitim, rehberi ise öğretmendir! 

 

 

 Mustafa DAĞAŞAN 

 Genel Başkan
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ÖNSÖZ 

 

 

Herakleitos; “Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.” der. Oysaki sınıf öğretmenliği 

branşında görev yapan öğretmenlere göre; “Değişmeyen tek şey, ısrarla çözüm üretilmeyen 

temel sorunları”. Nice bakanlar geldi geçti, nice yetkili sendikalar, yüzyıllar değişti, hatta 

yeni bir milenyuma girdik. Ancak sınıf öğretmenliği gibi eğitim öğretim sürecinin temelini 

inşa eden bir zümrenin sorunlarına çözüm üretilmedi.  

Bu çalışmamızda sözü sınıf öğretmenlerimize bıraktık. İşin mutfağında çalışan, sınıfın 

kapısını kapattığında içeride bir ulusun geleceğini inşa eden sınıf öğretmenlerimize mesleki 

anlamda yaşadıkları sorunlar ve çözüme dair beklentilerini paylaşmalarını istedik.  

Maarif-Sen olarak; sessizlerin sesi olmaya, konuşulmayanı konuşmaya, çözüm odaklı 

sendikacılık yapmaya, her zaman eğitim çalışanlarından yana olmaya ve maarif çalışanlarının 

sorunlarını yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğiz.  

Saygılarımızla… 

 

 

 

Serkan KARA 

AR-GE Birim Başkanı 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği eğitimi programlarına Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı lisans yerleştirme sınavıyla gelen öğrenciler; 

öğrenim sürecinde genel kültür bilgisi, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisini içeren 

dersler almaktadırlar. Öğrencilerden aldıkları dersler ile öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 

yeterlikleri kazanmış olmaları ve mesleki yaşamlarında karşılaştıkları sorunları etkin bir 

biçimde çözebilmelerinin beklendiği, katıldıkları okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması 

dersleriyle de öğretmenlik mesleğine alışmaları ve mesleğe ilişkin farkındalık ve deneyim 

kazanmalarının istendiği söylenebilir (Aktaş, 2016). 

Eğitim fakültelerinde sunulan eğitimle öğretmen adayları her ne kadar mesleğe 

hazırlansalar da yapılan birçok araştırma sınıf öğretmenlerinin farklı sorunlarla 

karşılaştıklarını göstermektedir. Bu çalışmada yaklaşık 75 sınıf öğretmeninin görüşleri 

alınmış ve mesleğin icrasında karşılaştıkları sorunlar ile talepleri 10 başlıkta ifade edilmeye 

çalışılmıştır. Bu başlıklar; Mesleki Saygınlık, Ekonomik Darboğaz, Öğretmene Şiddet, Ücret 

Adaletsizliği, Angarya İşler, İmkân ve Fırsat Eşitliği, Hakların İyileştirilmesi, Mesleki 

Yıpranma, Karar Alma Süreçlerine Katılım ve Örgütlenmenin Önündeki Engeller olarak 

sıralanmıştır. 
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1.Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Saygınlığı Azalmıştır. 

Türkiye’de öğretmenlere gerekli olan yaşam standardı ve mesleki gelişme olanakları 

sağlanamamıştır. Öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirilmesine yönelik olarak yapılan 

çalışmalar yetersizdir. Öğretmenlerin yükselme, yöneticiliğe atanma ya da kariyer 

planlamasına yönelik yapılan düzenlemelerde hala sorunlar yaşanmaktadır. Bir mesleğin 

özlük haklarının iyi olması mesleğin devlet ve toplum nezdinde değer verildiğinin bir 

göstergesidir. Bu duruma bağlı olarak da mesleği tercih eden kişiler nitelikli bireyler olacak 

ve bunlar mesleğin gerektirdiği hal ve davranışları sergileyecektir. 

Bir mesleğe atfedilen statü ile o mesleğin maddi getirileri, meslekte çalışanların 

maaşları, sosyal imkânları arasında çok yakından bir ilişki vardır. Ekonomik yetersizliğin 

olumsuz yansımalarından biri ruhsal gerilimdir, strestir. Öğretmenlerin içinde bulundukları 

ekonomik sıkıntılarının artması ve buna bağlı olarak mesleğin toplumsal statüsünün giderek 

düştüğü bilinen bir gerçektir. Türkiye’de öğretmenlik, düzenli geliri olan memurluk olarak 

algılanmaktadır. Mesleğin özlük haklarının iyi olmaması durumunda mesleği icra eden kişi 

kendini değersiz hissedebilir ve buna bağlı olarak mesleğin gerektirdiği hal ve davranışları 

yerine getirmeyebilir (Sağlam, 2005). 

Bürokrat ve siyasetçilerin olumsuz davranış ve söylemleri ile medyanın mesleği 

olumsuz etkileyen yayınlar yapması da öğretmenlik mesleğinin statüsünü olumsuz şekilde 

etkilemektedir. Medyanın öğretmenlerin ve eğitimin kamu imajlarını şekillendirmesinde ve 

etkilemesindeki rolü yadsınamaz. Medyada yer verilen olumsuz öğretmen davranışları veya 

öğretmenlik mesleğini olumsuz etkileyen olaylara yer verilmesi öğretmenlik mesleğini 

olumsuz etkilemektedir. Bir anda hissedilmese de bu durumun uzun vadede olumsuz 

sonuçları ortaya çıkmaktadır.  

Öğretmenlik mesleğinin statüsünü artırmak ve mesleğe yönelik olumlu tutumların 

gerçekleşmesini sağlamak amacıyla öğretmenlik mesleğini ekonomik ve sosyal açıdan 

geliştirecek çalışmalara yer verilmelidir. Eğitim reformu çalışmalarında, öğretmenlerin söz 

hakları, karar alma güçleri ve hareket alanları genişletilmeli ve güçlendirilmelidir.  
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2.Sınıf Öğretmenleri Ekonomik Darboğaz İçerisindedir. 

Öğretmenlerin işlerini hakkıyla yapabilmesi ve onlardan daha çok verim alınabilmesi 

için aldıkları ücretlerin tatminkâr düzeyde olması gerekmektedir. Ev kirası, doğalgaz-elektrik-

su faturası gibi giderler düştükten sonra elinde kalan para ile bir ay nasıl hayatını idame 

ettireceğini düşünen bir öğretmenin mesleğine istenilen düzeyde güdülenmesi, kişisel ve 

mesleki olarak kendini geliştirmesi kolay olmayacaktır. Bir meslekte çalışanların 

performanslarına paralel olarak ücret aldıklarını algılamaları, düşünmeleri iş doyumu, 

mesleğe bağlılık ve kendini mesleğe adama açısından oldukça önemlidir.  

Öğretmenlerin aldığı maaş; eğitim düzeyi, risk, yaptığı hizmetin niteliği ve güçlüğü, 

hizmetin topluma ve ekonomiye katkısı gibi ölçütler göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. 

Ülkemizde görev yapan öğretmenlerin maaşı, yukarıda sözü edilen ölçütler göz önüne 

alındığında emsali diğer meslek gruplarına göre daha azdır. Türkiye ile Avrupa ülkelerinde 

görev yapan öğretmenleri saat başı aldıkları ücret bazında karşılaştırdığımızda, aradaki fark 

daha net görülmektedir. Türkiye, OECD'nin satın alma gücüne göre hesaplanan öğretmen 

maaşları listesinde 33 ülke arasında 27. sırada yer almaktadır. Öğretmen maaşlarının 

Ekonomik İş Birliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) ortalamasını yakalaması konusunda genel 

bütçeden daha fazla pay ayrılması için daha etkili çaba gösterilmelidir. 

Son yıllarda derinden hissettiğimiz yüksek enflasyon, hayatın tüm alanlarında olduğu 

gibi eğitim kurumlarını, velileri, öğrencileri ve başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim 

çalışanlarını düşündürmekte, etkilemekte ve kıskacına almaktadır.  

Öğretmenler; alım güçlerinin azaldığını, bunun sonucu olarak günlük yaşam 

standartlarını asgari düzeyde tutmak zorunda kaldıklarını, kendilerini mesleki olarak 

geliştirmeye yönelik sosyal faaliyetlere ekonomik yetersizlikten dolayı katılamadıklarını, 

kanun gereği uzmanlık mesleği olarak tanımlanan bir görevi yürütenlerin alım güçlüğü 

çekmelerinin kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. Öğretmenliğin yüksek statüde bir meslek 

haline getirilmesi için maaş ve çalışma koşullarının acil olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. 
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3.Sınıf Öğretmenleri Şiddete Maruz Kalmaktadır. 

Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada sıkça karşılaşılan öğretmenlere yönelik 

fiziksel, psikolojik ya da sözel saldırılar dikkat çekici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Bu 

vakalar, eğitim öğretim hayatında ciddi bir problemin varlığını teşhis etmemizi 

gerektirmektedir. Okulun toplumsal bir kurum olması, doğrudan insan-insan ilişkileri üzerine 

kurulu olması beraberinde birtakım sorunları ve şiddete dönüşebilecek durumları da 

getirmektedir. Okullarda öğretmenlere dönük saldırılar fiziksel şiddet, sözel ve cinsel taciz, 

küfür, hakaret, tehdit, terörle korkutma, psikolojik baskı, mobbing, kesici, delici ve ateşli 

silahla ya da başka bir enstrümanla zarar verme vb. şeklinde gerçekleşmektedir (Cemaloğlu, 

2007). 

Şiddete maruz kalan öğretmenlerin yaşadıkları travma, fizyolojik rahatsızlıklar, 

psikolojik ve psikosomatik bozukluklar doğrudan ya da dolaylı yoldan eğitim öğretim 

faaliyetlerini etkilemektedir. Öğretme ve eğitme işinin yüksek moral ve motivasyonla doğru 

orantılı olduğu göz önüne getirilirse fiziksel ya da psikolojik şiddetin mağduru bir öğretmenin 

kaybedeceği mesleki motivasyon ve güven kaybı sınıf ve okul yönetimini negatif yönde 

etkileyecektir. Okulda yaşanan şiddet olayları öğretmenlerde korku, panik hali, stres 

oluşturmakta, öğretim kalitesini düşürmekte, öğretmenlerin örgütsel bağlılığını aşağı 

çekmektedir. Şiddetin nesnesi durumunda olan öğretmenlerin itibar kaybettiği, öğrenci 

nezdinde küçük düşme hissi yaşadığı görülmektedir. Öğrencilerine davranış konusunda rol 

model olan öğretmenin özellikle öğrencinin gözü önünde bir şiddet olayına maruz kalması 

öğretmenin konumunu sarsmaktadır. 

Öğretmenlerin şiddete maruz kalması veya meslektaşlarına uygulanan şiddete tanık 

olması; kurumları ve eğitim sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Şiddetten arındırılmış 

güvenli yerler olmak, toplumun aynası kabul edilen okulların var olma sebepleri açısından 

önemlidir. Öğretmenlere yönelik şiddet her geçen gün artış göstermeye devam etmektedir. 

Öğretmenlere yönelik şiddettin önlenmesi ve cezasız kalmaması için beklediğimiz yasal 

düzenleme halen çıkarılmamıştır. Eğitimde şiddetin önlenmesi için acil olarak mevzuat 

düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.  

  



7 
 

4.Sınıf Öğretmenleri Ek Ders Ücreti Adaletsizliği Yaşamaktadır. 

Mevcut mevzuat hükümlerine göre okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı 

ders görevi karşılığı 18 saat iken; atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin haftada 20 saat, genel 

bilgi ve meslek dersleri (branş) öğretmenlerinin ise 15 saattir. Yani haftada toplam 30 saat 

ders okutan öğretmenlerden; branş öğretmenleri 15 saat ek ders ücreti alırken, okul öncesi ve 

sınıf öğretmenleri 12 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Bu durum okul öncesi ve sınıf 

öğretmenlerinin haftalık üç saat, aylık 12 saat ek ders ücreti kaybı yaşamasına sebep 

olmaktadır.  

19. Milli Eğitim Şurasında; “Branş ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı girmek 

zorunda oldukları haftalık ders saati sayısının 15 ders saati olarak eşitlenmesi için yasal 

düzenleme yapılması.” yönünde alınan karar halen hayata geçirilmemiştir. Aynı işi yapan 

kadrolu öğretmenler arasındaki bu eşitsiz ve haksız uygulama, defalarca bakan değişikliği 

yaşanmasına ve toplu sözleşme taleplerinde yer almasına rağmen ısrarla görmezden 

gelinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yıllar önce bu sorunun çözüleceklerini beyan 

etmelerine rağmen geçen süre zarfında herhangi bir adım atmamış ve öğretmenler arasındaki 

ek ders adaletsizliği sorununu çözüme kavuşturmamışlardır.  

Sınıf öğretmenlerine uygulanan ek ders ücreti adaletsizliği bununla da kalmıyor. Yine 

bilindiği üzere ortaokul ve liselerde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan 

öğretmenlere ek dersleri %100 artırımlı ödenmektedir. İlkokullarda ise; İlkokullarda 

Yetiştirme Programı (İYEP) adıyla uygulanan kurslarda ve egzersiz kurslarında görev alan 

sınıf öğretmenlerine destekleme ve yetiştirme kurslarında olduğu gibi iki kat artırımlı değil 

normal ek ders ücreti ödenmektedir.  

Aynı ders saati görev yapan öğretmenlerimiz arasında ücret ayrımının olması kabul 

edilemez. Öğretmenlerimiz arasında gelir adaletsizliğine sebep olan bu ayrımlar ortadan 

kaldırmalı; bütün öğretmenlerimizin aylık karşılığı 15 saat olarak belirlenmesi, destekleme ve 

yetiştirme kursları dışındaki kurslarda görev alan öğretmenlerimize de %100 artırımlı ek ders 

ücreti ödenmesi için mevzuat değişlikleri acil olarak yapılmalıdır. Ayrıca yüksek lisans ve 

doktora yapmaya teşvik etmek için akademik kariyer yapan öğretmenlerin ek dersine verilen 

destek arttırılmalıdır.  
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5.Sınıf Öğretmenlerine Angarya İşler Verilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. Maddesinde; 

“Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek 

üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde 

vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen 

vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.” hükmü 

yer almaktadır.  

Türk Dil Kurumu ise angaryayı; “Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden 

yaptırılan iş, bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş” olarak tanımlanmaktadır. Anayasa 

Mahkemesi, kararlarında; hizmetlerinin karşılığında kendilerine ücret ödenen kişilerin bu 

yükümlülük kapsamındaki çalışmalarının angarya olarak nitelendirilmesinin mümkün 

olmadığı belirtilmiştir. Buna göre angarya, zorla çalıştırmanın bedel ödenmeksizin yaptırılan 

şekli olarak kabul edilebilir. 

Öğretmenlerimize mesai saatleri dışında; seminer-kurs ve toplantılara katılım, proje 

çalışmalarına katılım, ev ziyaretleri, servis denetimi vb. gönüllülük esasına dayanmayan ve 

ücreti ödenmeyen görevler verildiği kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca mesai saatleri içinde; 

mevzuat gereği haftada birden fazla nöbet ücreti ödenmediği halde haftada birden fazla nöbet 

görevi verildiği, öğretmenlik mesleğinin görev tanımında olmayan ve öğretmenlik mesleği ile 

ilgisi olmayan görevlerin verildiği yine kamuoyunun malumudur.  

Somut örnek vermek gerekirse; sınıf öğretmenlerine toplu sözleşme hükmü gereği 

haftada 3 saati geçmemek üzere nöbet ücreti ödenmektedir. Ancak okul idaresi tarafından 

belirlenen nöbet çizelgesi doğrultusunda haftada iki veya üç gün nöbet görevi yürütülmekte 

bunun karşılığında ise sadece 1 günlük nöbet ücreti karşılığı olan 3 saat ücret ödenmektedir. 

Fazladan tutulan nöbetin sorumluluğu öğretmene verilirken, fiilen yerine getirilmesine karşın 

ücreti ödenmemektedir. Bu durumda Anayasamıza göre zorla çalıştırma yasağı ihlal 

edilmektedir.  

Yine bu yıl alınan bir kararla BİLSEM özel yetenek sınavlarının 1. aşamasını sınıf 

öğretmenlerinin uygulanması istenmiştir. BİLSEM konusunda uzmanlaşmamış bir sınıf 

öğretmenlerine bu görevin herhangi bir ön eğitim verilmeden ve ücret ödemesi yapılmadan 

verilmesi anlamsız ve angarya bir iş olmuştur. Başta nöbet görevi olmak üzere gönüllük 

esasına dayanmayan, mevzuatta yeri olmayan uygulamalara, angarya işlere ivedi son 

verilmelidir.  
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6.Sınıf Öğretmenlerine İmkân ve Fırsat Eşitliği Sağlanmalıdır. 

 

Öğrenme ortam ve olanaklarının okullar ve öğrenciler arasında eşit paylaşımının 

sağlanması eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kamu politikalarının temelini 

oluşturmaktadır.  Ancak Türkiye’de hem iller arasında hem de il içerisinde okul kaynaklarının 

dağılımı açısından bir takım eşitsizliklerin var olduğu söylenebilir (Tabak, 2019). Ayrıca, 

sınıf mevcutları ve öğretmen başına düşen öğrenci oranları illere ve okullara göre önemli 

ölçüde farklılaşmaktadır. Okulların teknoloji altyapısı arasında da önemli farklılaşmaların 

olduğu söylenebilir.  

 Fatih projesinin başlamasıyla birlikte okullarda yaygınlaştırılmaya başlanan akıllı tahta ve 

tablet teknolojisi; ülkemizde bulunan birçok ilkokulda hala mevcut olmayıp eski yöntem ve 

tekniklerin kullanılması eğitim anlayışını ve sınıf öğretmenini yıpratmakta ve fırsat eşitsizliği 

doğurmaktadır. İlkokul öğrencilerinin görsel algı ile ve somut öğrenme yaşında olmalarından 

dolayı fiziksel olarak bu donanımların acilen tamamlanması şarttır. Halen Başkent Ankara’da 

bile akıllı tahta ihtiyacı karşılanmamış birçok okulumuz bulunmaktadır. 

 

 Sınıf Öğretmenliği branşı nedeniyle ülkenin en ücra köşelerinde sınır boylarında, köylerde ve 

kasabalarda görev yapmaktadırlar. Şehirden uzakta görevlerini yerine getirirken hem maddi 

hem manevi desteğe ihtiyaçları bulunan bu öğretmenlerimizi teşvik etmek için maaşlarına 

fazladan artırım ve lojman desteği verilmelidir. Köy okullarının araç - gereç yetersizlikleri 

giderilmeli, lojman ve okulların bakım ve onarım çalışmaları yapılarak öğretmenlerin 

üzerindeki ek yük kaldırılmalıdır. 

 

 Birçok sınıfımızda bulunan kaynaştırma öğrencilerine yönelik BEP raporları doğrultusunda 

kullanılması gereken araç gereç ve eğitim materyalleri bulunamamakta ve bu durum hem sınıf 

öğretmenini hem de öğrenci ailesini zora sokmaktadır. Öğrenci seviyelerine uygun eğitim 

materyallerinin ulaşılması ve kullanılması çoğu kez yazıda kalmakta ve uygulanamamaktadır. 

Okullarımızın acilen BEP raporlarında ulaşılması gereken hedefler doğrultusunda belirtilen 

fiziksel şartlara göre düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

 Ders kitabı basım ve dağıtım konusunda daha hassas davranılmalı ve zamanında öğrencinin 

elinde olmalıdır. Geç gelen ders kitapları eğitim ve öğretimin aksamasına neden olmaktadır. 

Bakanlığımızın son yıllarda kaynak kitap basımı ve gönderimi olumlu olmuştur. Ancak 

kaynak kitapların yine zamanında dağıtımlarının yapılmaması ve içeriklerinin yetersiz olması 

uygulamada güçlükler çıkarmaktadır. Sınıf Öğretmenlerince okullarımızda müfredata uygun 

olarak okutulan ders kitaplarının içeriği yetersiz görülmekte olup içerik açısından bol 

etkinlikli yeni kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. Ders kitaplarının nitelikleri arttırılmalıdır. 

 

 Ne yazık ki ülkemizde öğrencilerin değişik okul kademelerine geçişte sürekli sınava tabii 

tutulması nedeniyle velilerinde öğretmenlerden sürekli test ve deneme odaklı bir eğitim 

beklentileri doğurmaktadır. Kaldı ki ilkokul ilk üç sınıfta sınav da yoktur. Ancak kaynak kitap 

alımı ve deneme yapmak devlet okullarında yasak olmasından dolayı (Özel okullarda 

serbestçe kullanılmaktadır. Bu durum fırsat eşitliğine alenen aykırıdır.) bu konudaki veli 

beklentileri sınıf öğretmenlerini yormaktadır. Sınava odaklı bir anlayış ve beklenti; eğitim 

konusunda eksik kalan öğrenciler ortaya çıkarmakta ve sadece öğretim odağında 

yetiştirilmeleri gelecek yıllarda daha büyük sorunları doğurmaktadır.  
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7.Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki, Mali, Korunma ve Sosyal Haklarını İyileştirilmelidir. 

Eğitim sistemlerinin en önemli ve vazgeçilmez unsuru olan öğretmenlerin mesleki, 

mali, korunma ve sosyal haklarının iyileştirilmesi; bir ülkenin geleceğini belirleyen 

öğretmenlerin toplum içindeki statüsü, öğretmenliği tercih edecek kişiler ve mesleği icra eden 

kişiler üzerinde olumlu bir etki oluşturacak, eğitim sistemimizi de olumlu yönde 

etkileyecektir. Bu bağlamda; aşağıda sınıf öğretmenlerimizin mesleki, mali, korunma ve 

sosyal haklarına ilişkin taleplerine yer verilmiştir. 

 Eğitim öğretime hazırlık ödeneği günümüz ekonomik şartları da göz önünde bulundurularak 

öğretmenlerimize bir maaş tutarında ödenmelidir. Söz konusu ödenek, eğitim öğretime 

hazırlık ödeneği olduğundan öğretmenlere gerekli hazırlık ve harcamalarını yapmak üzere 

eğitim öğretim başlamadan ödenmelidir.  

 

 Eşi çalışmayan öğretmen için ödenen aile yardımı ödeneği, komik ve sembolik olmaktan 

çıkarılarak; sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en az asgari ücretin yarısı kadar 

ödenmelidir. 

 

 Kadın; maarifin ocağı, toplumun mimarıdır. (21 ülke arasında yapılan araştırmalara göre; 

İsveç ve Almanya 47 hafta, Norveç 44, Yunanistan 34, Finlandiya 32, Kanada ise 29 hafta 

ücretli doğum izni kullanırken ülkemizde izin süresi 16 haftadır.) Bu sebeple, doğum sonrası 

ücretli analık izni süresi 8 haftadan 24 haftaya çıkarılmalı, doğum yapan anneye 2 yıla kadar 

yarı zamanlı ve esnek çalışma imkânı verilmelidir.  

 

 Çocuk yardımı trajikomik olmaktan çıkarılmalı, yaş ve çocuk sayısı sınırlaması olmaksızın her 

çocuk için, çocuk yardımı katsayısı 500’den 2500’e çıkarılmalıdır. 

 

 Bayram ikramiyesi öğretmenin de hakkıdır. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesi, 

emeklilere ve kamu işçilerine verilen bayram ikramiyelerinin kapsamının, öğretmenleri de 

içine alacak şekilde genişletilmelidir. 

 

 Sınıf öğretmenlerinin ikamet adresi ve çalıştıkları okul arası mesafe fazla olabilmektedir. 

Diğer devlet kurumlarda olduğu gibi öğretmenlere de servis imkânı sağlanması 

gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mesai günlerinde toplu ulaşımı ücretsiz 

kullanım imkânı sağlanmalı ya da ulaşım bedeli yardımı yapılmalıdır. 

 

 Mesleki gelişimimize yönelik düzenlenen yüz yüze seminer veya kurs gibi programlarda; 

büyük kısmı anne olan sınıf öğretmenlerinin çocukları mağdur olmaktadır. Her okulda 

öğretmen çocukları için vakit geçirebileceği fiziksel bir ortam ya da kurs benzeri faaliyetler 

düzenlenmelidir. 

 

 Son yıllarda öğretmenlere karşı asılsız, mesnetsiz iddialarla ve uydurma bir suç isnadı ile 

MEBİM ve CİMER üzerinden yapılan başvurularda artış yaşanmaktadır. Bu başvurulara karşı 

DMK’nın “İsnat ve İftiralara Karşı Koruma” başlığını taşıyan 25. maddesi uyarınca 

başvurucular hakkında yasal işlem başlatılması mesleki statümüzün ve mesleki onurumuzun 

korunması için elzemdir.  
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8.Sınıf Öğretmenleri Fiziksel ve Psikolojik Olarak Yıpranmaktadır. 

 

Gelecek nesilleri yetiştiren, çocuklarımızı yarına hazırlayan öğretmenlerimiz 

mesleklerinin ifası sırasında ağır çalışma koşulu, ekonomik sıkıntı ve sağlık sorunlarıyla karşı 

karşıya kalmaktadır. Uzun yıllardır yapılan çalışmalar; gün içinde çok fazla insanla yüz yüze 

gelen ve onlarla doğrudan iletişim kuran bireylerin tükenmişlik yaşama riskinin daha fazla 

olduğunu göstermektedir (Demirel, 2012). 

Öğretmenler sürekli fedakârlık isteyen, etkili iletişim gerektiren ve duygusal olarak 

bireyi tüketen bir mesleği icra ettikleri için tükenmişlik yaşama ihtimaliyle daha fazla karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Tükenmişlik insanlara yardım etmenin daha ön planda olduğu 

mesleklere sahip bireylerde daha yoğun olarak görülmektedir. Öyle ki, uzun bir süre boyunca 

insanlarla yoğun ilişkide bulunma sebebiyle bireyde oluşan sabit ve tekrarlayan duygusal 

baskıların sonucu olarak öğretmenlerimiz bu tükenmişlik hissini yüksek oranda 

yaşanmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda; sınıf öğretmenlerinin ilköğretimin ilk yıllarında toplumsal 

yaşamda gerekli olacak temel bilgi, beceri ve tutumları öğrencilere kazandırmaya çalıştıkları 

için manevi olarak görev yüklerinin daha fazla olması nedeniyle diğer branşlarda çalışan 

öğretmenlere nazaran daha fazla genel tükenmişlik ve duygusal tükenme hissiyle karşı karşıya 

kaldıkları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenliği 6-9 yaş grubu öğrencileri yetiştirmekle 

sorumludur. Sınıf öğretmenlerinin uğraştığı yaş grubu öğrencilerin davranış ve karakter 

geliştirmeleri konusunda oldukça büyük emek sarf etmelerinden dolayı süreçte çok 

yıpranmaktadırlar.  

Öğretmenlik mesleğinin ağır, yıpratıcı ve riskli koşullarını bir nebze olsa da azaltılması 

için fiili hizmet zammı hakkından yararlanması, ek sigortalılık süresi ve ek prim ödeme gün 

sayısı ilave edilmek suretiyle öğretmenlere (her 4 yılda bir yıl) yıpranma payı verilmelidir. 

Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır. 
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9.Sınıf Öğretmenleri Karar Alma Süreçlerine Dâhil Edilmemektedir. 

Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınması ve karar alma süreçlerine dâhil edilmeleri; 

kararların uygulanabilirliği, eğitim-öğretimin sağlıklı işlemesi, alternatif fikirlerin ortaya 

çıkması, demokratik ortamın oluşması, kararların sonuçlarına ortak olunması, öğretmenler 

arası iletişimin ve etkileşimin artması, iş tatmini, koordinasyon ve iş birliği gibi olumlu 

sonuçlar doğurmakta ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığını güçlendirmektedir. Özetle; 

öğretmenlerin karar süreçlerine katılmaları, güdülenmelerine ve verimli çalışmalarına katkı 

sağlamaktadır. Ancak ülkemizde öğretmenlerimizin karar alma süreçlerine istenilen düzeyde 

dâhil edildiklerini söylemek mümkün değildir (Göksoy, 2014). 

Eğitimde yapılacak yenilik, reform ve mevzuat değişliklerinde öğretmenlerin 

görüşlerine başvurulması ve karar alma süreçlerine dâhil edilmeleri, sağlıklı kararların 

alınmasına ve uygulanmasına vesile olacaktır. Bu bağlamda;  aşağıda sınıf öğretmenlerimizin 

eğitim öğretime ilişkin birkaç görüş ve önerisine yer verilmiştir.  

 

 Geçtiğimiz yıllarda yapılan yönetmelik değişiklikleri ile öğrencilerin sınıf tekrarı 

yapması veya sınıfını geçmesi velinin inisiyatifine bırakılmıştır. Bir yıl boyunca 

öğrencisiyle sınıfta eğitim öğretim yapan, öğrencisinin o sınıftaki gerekli kazanımları 

alıp alamadığını gözlemleyen öğretmenidir. Öğrencinin sınıfını geçme ve sınıf tekrarı 

yapması kararı tekrar öğretmene verilmelidir. 

 

 4+4+4 sisteminin gelmesiyle ilkokul 5. sınıf öğrencileri ilkokul kademesinden 

alınarak ortaokul kademesine kaydırılmıştır. Ortaokul öğretmenlerinin 5. Sınıf 

öğrencilerinin seviyesine inemedikleri, öğrencilerin ortaokula uyum problemleri 

yaşadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenleri 5. sınıfa geçen öğrencilerin 

gelişimsel ve pedagojik olarak ilkokul kademesinde devam etmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. 

 

 Ülkemize başka ülkelerden sığınmacı veya göç yoluyla gelen yabancı öğrenci sayısı 

son yıllarda oldukça artmıştır. Bu öğrencilerin ülkemize, kültürümüze ve dilimize 

alışma süresi oldukça uzun olabilmektedir. Bu öğrencilerin oturum izni aldıkları 

bölgeler dengeli biçimde belirlendikten sonra sadece bu izinlerin olduğu bölgedeki 

okullara kabul edilmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin kolayca istedikleri okula 

kaydedilerek eğitime dâhil edilmesi sınıf öğretmenlerine ayrı bir yük getirmektedir. 

Yabancı öğrencilerin dil bilmemesi konusu göz önünde bulundurulduğunda hemen bir 

okula kaydedilmek yerine dil öğrenmeleri için uyum okulları veya kurslarına 

gönderilmeli ve gerekli uyumu tamamladıktan sonra okullara kaydedilmeleri daha 

verimli olacaktır. 
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10.Sınıf Öğretmenlerinin Örgütlenmelerinin Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır. 

Örgütlenme özgürlüğü, bireylerin kendi menfaatlerini korumak için kendilerini temsil 

eden bir toplu teşekkül oluşturarak bir araya gelmeleri özgürlüğü olarak tanımlanabilir. 

Örgütlenme özgürlüğü ile birlikte gündeme gelen önemli bir konu “örgüt” kavramının 

kapsamıdır. “Örgüt” kelimesi Anayasa Mahkemesi tarafından Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararlarına yapılan atıfla “kişilerin serbest iradeleriyle kurulan, ortak bir amaç 

için bir araya gelen kişiler topluluğu” olarak tanımlanmıştır. Örgütlenme özgürlüğü, ifade 

özgürlüğü ile de yakından ilgili bir haktır (Karan, 2018).  

Sendikalar örgütlenme özgürlüğünün temel kullanım biçimlerinden birisidirler ve 

tartışmasız bu özgürlüğün birer öznesidirler. Sendika hakkı, çalışanların bireysel veya ortak 

çıkarlarını korumak amacıyla serbestçe bir araya geldikleri bir örgüttür.  

4688 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; “Sendikalara üye olmak serbesttir. Kamu 

görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. 

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile 

sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.” 

denilmektedir. Aynı kanunun 16. maddesinde ise; “Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. 

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup 

imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum 

görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye 

vermek zorundadır.” denilmektedir. 

4688 sayılı kanunun hükümleri gayet açık olmasına rağmen sendikalara üyelik ve 

çekilme iş ve işlemlerinde birçok sorun yaşanmaktadır. Üyelikten çekilme formunun idare 

tarafından işleme alınmaması, idare tarafından üyelikten çekilme formunu serbestçe dolduran 

öğretmenin vazgeçirilmeye çalışılması veya sendikal tercihinden dolayı memurun ayrımcılığa 

ve mobbinge maruz kalması en çok karşılaşılan durumlardır. Serbestçe örgütlenmenin 

önündeki bu engeller bürokratik iş ve işlemlerin ortadan kaldırılması ile çözüme 

kavuşturulabilir.  

e-Devlet Kapısı üzerinden 7 Kasım 2013’ten bu yana sunulan hizmetlerden biri de “İşçi 

Sendikalarına Üyelik İşlemleri” hizmetidir. İşçiler bu hizmet ile işçi sendikalarına üyelik ve 

istifa işlemlerini yapabilmekte, üye oldukları sendika hakkında bilgi alabilmektedirler. Aynı 

hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden “Memur Sendikalarına Üyelik İşlemleri” başlığı altında 

öğretmenler için de verilmesi gerekli olup, öğretmenler bu imkân ve kolaylıktan mahrum 

bırakılmamalıdır.  

Öğretmenlerin; kendilerini baskı altında hissetmeden, bürokratik işlemler ile 

uğraşmadan sendikalara üye olabilmelerine veya üyelikten çekilebilmelerine imkân tanıyacak 

olan bu entegrasyonun en kısa sürede sağlanması gerekmektedir. 
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