
24 Kasım tar�h�nde öğretmen meslek kanunu'nun bu dönem çıkacağına da�r açıklamanın yapılması �le b�rl�kte kamuoyunda c�dd� b�r 
beklent� oluşmuştur. S�yas� �kt�dar bu beklent�y� dört temel başlıkta oluşturmuştur. B�r�nc�s� öğretmenlere uzman olmaları durumunda 
1000 TL baş öğretmen olmaları durumunda 2000 TL ödeme yapılacağı açıklanmıştır. İk�nc�s� b�r�n dördüncü dereces�ndek� öğretmenlere 
3600 ek gösterge ver�leceğ� �fade ed�lm�şt�r. Üçüncüsü adaylık kaldırma sınavının kaldırılarak aday öğretmenler üzer�ndek� baskının 
ortadan kaldırılacağı bel�rt�lm�şt�r. Dördüncü olarak �se sözleşmel� ve kadrolu öğretmen arasındak� farkın ortadan kaldırılarak 
sözleşmel� öğretmenler�n kadrolu öğretmenler de eş�t haklara sah�p olacağı �fade ed�lm�şt�r.Geld�ğ�m�z aşamada görülmekted�r k� 
öğretmen meslek kanunu'nun kamuoyuna sunuluş b�ç�m� ve oluşturulan beklent� tamamen boştur.

Öncel�kle öğretmenl�k mesleğ� b�r kar�yer mesleğ� değ�l b�r �ht�sas mesleğ�d�r ve bu ne Bu nedenle öğretmenl�k mesleğ�n�n doğasına 
uygun olmayan ve �şlev� �le örtüşmeyen uzman öğretmen ve başöğretmen kademeler�n�n mesleğ�m�z� ayrıştırarak c�dd� sorunlar 
üreteceğ�n� görmek gerek�r. Öğretmen sıfatını elde etmek öğretmenl�k mesleğ�n�n tüm gerekler�n� yer�ne get�rmek �ç�n 
yeterl�d�r.Öğretmenl�k mesleğ�n�n kend� �ç�nde kademelend�r�lmes� h�zmetten faydalanan öğrenc�ler�n de h�zmetten faydalanma 
şek�ller�ne farklılaştıracağı �ç�n eş�tl�ğ� ortadan kaldıracaktır. Bu durum eğ�t�m�n kamusal b�r h�zmet olma özell�ğ�ne tamamen aykırıdır. 
Bu nedenle hem öğretmenl�k mesleğ�n�n doğası hem de öğretmenler�n hakları açısından hem de eğ�t�m h�zmet�nden yararlanan 
öğrenc�ler�n hakları açısından bakıldığında uzman öğretmenl�k ve başöğretmenl�k ayrımı kabul ed�lmez. 

İk�nc� başlık olarak kamuoyuna sunulan 3600 ek gösterge �se yürürlük tar�h� olarak konulan 15 Ocak 2023 tar�h�nden kaynaklı b�r hak 
değ�l seç�m yatırımına dönüşmüş durumdadır. 3600 ek gösterge �le �lg�l� tartışmaların başladığı günden bu yana da �fade ett�ğ�m�z g�b� 
3600 ek gösterge s�yas�ler�n veya s�yas� �kt�darın öğretmenlere vereceğ� b�r lütüf değ�l eğ�t�m emekç�ler�n�n hakkıdır. Emekl� olana kadar 
çalışan her eğ�t�m emekç�s� emekl� olduğunda �nsanca yaşama hakkına sah�pt�r bu anlamı �le de 3600 ek göstergen�n b�r hak olma 
kapsamından çıkarılarak b�r seç�m aracına dönüşmüş olması dolaylı olarak öğretmenler�n ve öğretmenl�k mesleğ�n�n de b�r seç�m 
aracına dönüşmes� anlamına gel�r. Bu nedenle de b�z eğ�t�m emekç�ler� böyles�ne b�r uygulamayı kabul etm�yor ve ret ed�yoruz.

Üçüncü başlık olan adaylık kaldırma sınavının ortadan kaldırılması aday öğretmenler�n bırakın haklarını gel�şt�rmey� aday 
öğretmenler�n �ş güvences�n� ortadan kaldıran çok c�dd� r�skler �çeren b�r hale get�rm�şt�r. Mecl�s'e sunulan kanun tekl�fin�n aday 
öğretmenler de �lg�l� olan bölümü adaylık kaldırma �şlem�n�n b�r kom�syon aracılığıyla yapılmasını düzenlemekted�r. Öğretmen 
alımlarında yaşanan mağdur�yetler KPSS'de b�r�nc� olmasına rağmen mülakatta elenen öğretmenler anımsandığında adaylık kaldırma 
kom�syonunun ne türden sorunlara neden olacağı apaçık ortadadır. Bu anlamıyla da bu anlamıyla bu madde aday öğretmenler�n �ş 
güvences�ne tamamen ortadan kaldırmaktadır ve bu nedenle de mutlaka ger� çek�lmel�d�r.

Dördüncü olarak �fade ed�len sözleşmel� öğretmen ve kadrolu öğretmenler arasındak� ayrımın ortadan kaldıracağı �dd�ası �se 
tamamen gerçek dışıdır. Kanun tekl�fin�n sadece b�r bölümünde sözleşmel� öğretmenlere sağlık ve can güvenl�ğ� gerekçes�yle 
mazeret tay�n� yapma hakkı get�r�lmekted�r. Bu hakkın zaten şu an �ç�nde sözleşmel� öğretmenler tarafından kullanıldığı 
anımsadığında Mecl�s'e sunulan kanun tekl�fin�n hedefin�n sorun çözmek değ�l b�r algı yaratmak olduğu anlaşılmaktadır.

HAKLARIMIZI VE TALEPLERİMİZİ YOK SAYAN BİR MESLEK KANUNU İSTEMİYORUZ!



Öğretmenl�k Meslek Kanunu tartışmaları sürec�nde öğretmen�n sunduğu h�zmet�n b�r kamu h�zmet� olduğu, dolayısıyla eğ�t�m 
h�zmetler�n�n düzenl�, sürekl� ve kar amacı gütmeyecek şek�lde baştan aşağıya yen�den düzenlenmeden yapılacak b�r kanun 
düzenlemes�n�n yaşanan sorunlara çözüm olmayacağı açıktır. 
Öğretmenl�k Meslek Kanunu'ndan beklent�ler öğretmenler�n yet�şt�r�lmes�, �ş güvences�, mesleğe alınması, ücretler, emekl�l�k, sağlık, 
öğretmenl�k mesleğ�n�n temel sorunlarının d�kkate alınmasıdır. Eğ�t�m emekç�ler�yle, send�kalar ve alandak� meslek örgütler�yle d�yalog 
kurulmadan, bu konudak� talepler d�kkate almadan atılacak adımların karşısında olduğumuz b�l�nmel�d�r. 
Öğretmenl�k meslek kanunu hazırlanma b�ç�m� ve �çer�ğ� öğretmenler�n beklent�ler�n� karşılamak durumundadır. Kend�ler� �le �lg�l� olan 
b�r kanunun, hazırlık sürec�n� sadece ed�lgen b�r şek�lde dışarıdan �zlemek durumunda kalacak olan öğretmenler�n, kanun aracılığı �le 
sorunlarının çözülmes� mümkün değ�ld�r. 
ILO / UNESCO Ortak Belges� olan Öğretmenler�n Statüsü Tavs�yes� Kararında ded�ğ� g�b�; 
Öğretmenler�n statüsü, eğ�t�m alanında ulaşılacak amaç ve hede�er göz önüne alınarak, bu konudak� gereks�nmelere yakışır (uygun) 
olmalıdır; bu amaç ve hede�ere ulaşılması �ç�n, öğretmenler hakça b�r statüden yararlanmalı ve öğretmenl�k mesleğ�, hak ett�ğ� kamusal 
saygınlığı görmel�d�r. 
Öğretmenler�n çalışma koşulları, eğ�t�m�n en yüksek derecede etk�l�l�ğ�n� sağlayacak n�tel�kte olmalı ve öğretmenlere, kend�ler�n� 
tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı vermel�d�r.
Öğretmenler, meslek� durumlarını ya da kar�yerler�n� etk�leyecek n�tel�ktek� keyfi eylemlere karşı etk�l� b�r b�ç�mde korunmalıdır. 
Meslekler�n� �cra ederken, öğretmenler�n akadem�k özgürlükten yararlanmaları sağlanmalıdır. 
B�rey�n gel�ş�m� ve eğ�t�m s�stem� üzer�ne öğretmenler�n yapacakları tavs�yelerden öneml� ölçüde yararlanılmalıdır.
Öğretmenl�k mesleğ�n�n değers�zleşt�r�lmes�ne yol açan her türlü pol�t�ka ve uygulamalara karşın, öğretmenler her yönüyle p�yasa 
odaklı, b�reysel ve tekn�k bakış açısını yıkma potans�yel� taşıyan en öneml� aktörlerd�r. Bu nedenle s�yas� �kt�dar, öğretmenler� toplumsal 
olarak etk�s�z, halkın aydınlanması yer�ne, her dönem �kt�dar denet�m�nde olması gereken öneml� b�r meslek grubu olarak görmüştür.  
MEB, gerçek anlamda öğretmenler�n n�tel�kler�n� arttırmayı hede��yorsa, öncel�kle öğretmenl�k mesleğ�n� �t�barsızlaştıran, öğretmenl�ğ� 
herkes�n yapab�leceğ� 'tekn�k b�r �ş' hal�ne get�ren yanlış pol�t�ka ve uygulamalara derhal son vermel�d�r. 
Gündeme get�rd�ğ� her düzenleme ve uygulamayla eğ�t�m s�stem�n� kaosa sürükleyen, öğretmenler�, öğrenc�ler� ve vel�ler� attığı her 
adımda mutsuz eden MEB'�n, emeğ�m�z� değers�zleşt�ren, meslek� �t�barımızı ayaklar altına alan pol�t�ka ve uygulamalardan 
vazgeçmed�kçe, Türk�ye'de ne eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� arttırmak, ne de öğretmenler�n sorunlarına kalıcı çözümler üretmek mümkün 
görünmemekted�r. 
Haklarımız yok sayılsa da emeğ�m�z değers�zleşt�r�lmeye çalışılsa da geleceğ�m�z bel�rs�zl�ğe mahkûm ed�lse de �nanıyoruz k� hep b�rl�kte 
ve yan yana durduğumuz müddetçe başarılı olab�l�r, bu g�d�şatı değ�şt�reb�l�r�z. El ele ver�p, umudumuzu güçlend�rel�m.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK, EŞİT VE ÖZGÜR BİR ÜLKE YARATMAK İÇİN GELİYORUZ….
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ…

Değerl� Öğretmen Arkadaşım,

EĞİTİM SEN MUĞLA ŞUBESİ 
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