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GİRİŞ
ÖZEL SEKTÖRTÖRDE ÖĞRETMENLİK
Öğretmenlik dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Ürünü insan olması sebebiyle
diğer mesleklerden ayrı bir yere sahiptir. Vazifesi nesil yetiştirmek olan öğretmenlik mesleği,
eğitim sisteminin biricik vazgeçilmez bir bileşenidir. Pandemi öncesinde öğretmensiz okullar
tartışılırken, eğitimin tüm modellerinde öğretmenin vazgeçilmez ve biricik olduğu bir kez daha
görüldü. Öğretmenin önemini teşhis eden toplumlarda, öğretmenlik mesleği yasalarla
düzenlenmiş ve öğretmen itibarı korunmaya alınmıştır. Günümüzde öğretmenin seçimi,
yetiştirilmesi ve meslek hayatında desteklenmesi ile ilgili oldukça hassas davranan ülkeler PISA
sınavlarında varlıklarını hissettirmektedir.
Hepimiz öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu öğrenerek büyüdük ve
bu mesleği seçmemizdeki en önemli etken öğretmenlik mesleğinin toplumsal saygınlığı oldu.
Ancak geldiğimiz noktada mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız sorunlar mesleğimizden
duyduğumuz gururumuzu incitici bir hal aldı. Özellikle pandemi koşullarında artarak devam
eden sorunlarımızı sosyal medya üzerinden ifade edince aldığımız karşılık büyük boyutta oldu.
Bunun üzerine kurduğumuz küçük topluluk bir anda çok ilgi gördü. En başından beri
grubumuzun ilkelerini öğretmenlik mesleğinin etik ilkeleriyle ve yasalarımıza duyduğumuz
derin saygı ve bağlılık ile oluşturduk. Bu nedenle hem grubumuzu çeşitli yönlere çekmeye
çalışanlara karşı bir duruş sergiledik hem de kıymetli meslektaşlarımızı yanımızda görebildik.
Bu çerçevede daha da büyüyen topluluğumuzu yasalarımızın bizlere tanımış olduğu
haklar çerçevesinde dernekleştirdik. Yasal bir tüzel kişilik elde edince omuzlarımızdaki
sorumluluk duygusu daha da artmış oldu. Ancak böylesi bir faaliyetin içerisinde daha önce
bulunmamış olmamızdan dolayı tüm adımlarımızı temkinli bir şekilde atmaya özen gösterdik.
Geldiğimiz noktada meslektaşlarımızın yasal haklarını yeterince bilmediklerini,
sorunlarımızın nedenlerini araştırmadan tepkisel yaklaştıklarını ve temelde öğretmenliğin
duygusallığı ile hareket ettiklerini gördük.
Dernek yönetiminde olan bizler ise sorunlarımızın çok boyutlu olabileceğini fark
ederek çözümü noktasında da tüm bileşenleriyle sektörümüzün temsilcileriyle bir araya
gelmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
Özet raporumuz öğretmenlik mesleğinde yaşadığımız sorunları masaya yatırarak
çözümü konusunda öneriler aramak ve çözümünde ortak olmak için hazırlanmıştır.
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SORUNLARIMIZ
Mesleğimizin sorunları konusunda gerek kendi deneyimlerimiz gerekse de sosyal
medya üzerinden bizlere aktarılan sorunları derleyerek özet raporumuz için bir sonuca ulaştık.
Ayrıca yaklaşık iki bin öğretmenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz “Öğretmenlik Mesleğinin
İhtiyaç Analizi Anketi” çalışmamızın ifade edilen sorunları doğruladığını da belirtmek isteriz.
Raporumuzda bu anket çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler de kullanılmıştır.

1. YASAL BOŞLUKTAN KAYNAKLI SORUNLAR







Süreli İş Sözleşmesi: Eğitim faaliyetinin sürekli oluşuna karşılık
sözleşmelerimizin genelde bir yıllık sürelerle yapılması eğitim kalitemizi
düşürmektedir. Aynı durum Bakanlığımızın ABİDE raporunda da “
”
ifadesiyle tespit edilmiştir.
Özlük Hakları: Özel sektörde çalışan öğretmenlere özgü tanımlanmış meslek
yasasının bulunmayışı bizleri mesleğimizin yıpratıcı etkilerine karşı savunmasız
bırakmaktadır.
Statü Sorunları: Genel haklar konusunda işçi olarak görülen biz özel sektör
çalışanı öğretmenler, emekliliğimizde de işçi emeklisi olmaktayız.
Yasal Çelişkiler: Özlük hakları konusunda İş Kanunu’na; yetki, sorumluluk ve
ceza konusunda ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi tutuluyoruz.
Haksız Fesih Konusunda Koruyucu Kanunların Eksikliği: Tazminatsız işten
çıkarmak amacıyla Kod 29 gibi kişiyi karalayıcı çıkış kodlarının haksız kullanımına
karşı öğretmeni koruyan yasaların yoksunluğu nedeniyle mağdur edilmekteyiz.

2. GÖREV DIŞI İŞLER, ANGARYA ve MOBBİNG SORUNLARI
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Kurumlarda Sözleşme Yenilemesi Tehdidi ile Yaptırılan İşler: Süreli iş
sözleşmelerinin yıllık yenilenmesi konusunda kurumlar öğretmenleri tehdit
ederek, kayıt görevleri, broşür dağıtımı, stant sorumluluğu vb. işler
yaptırabilmektedir.
Angarya Sorunları: Ücretsiz ek mesaiye zorlanmak, karşılıksız nöbetler tutmak,
yayın havuzu için soru hazırlama talepleri, mesai saatleri dışında hatta tatil
günlerinde veli toplantıları düzenlemek, yasa dışı gece mesaileri düzenlemek
vb. işler yapılabilmektedir.
Mobbing Sorunları: Yasal haklarını talep eden öğretmen arkadaşlarımız,
karşılık olarak yıldırma politikasıyla istifaya zorlanmaktadırlar. Özellikle süreli iş
sözleşmesi mobbing sorunlarına kapı aralamaktadır.
Sözleşme ve Ders Programı Sorunları: Kurumların Milli Eğitim Müdürlüklerine
gönderdikleri sözleşme-ders programları örneklerinin dışında öğretmenlere
başka sözleşmeler imzalatmaları ve ders programı uygulamaları.
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3. EKONOMİK SORUNLAR
 “Öğretmenlik Taban Ücretinin” eksikliğiyle ilgili sorunlar








“AGİ ve Eğitime Hazırlık Ödeneği” gibi destek ödemelerinin yapılmaması
(Maaş içerisinde gösterilmesi)
Ek ders ödemelerinin yapılmaması
Nöbet ücretlerinin ödenmemesi
Veli toplantıları ve ŞÖK toplantılarının mesai dışında yapılarak fazla mesai
ücretlerinin ödenmemesi
Eksik sigorta primi yatırılması
Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı haklarından mahrum bırakılması
Kurumda stajyerlik ve deneme süreci adı altında öğretmenin ücretsiz kaçak
çalıştırılması

4. İSTİHDAM SORUNLARI





Öğretmen arzının piyasa talebinin çok üzerinde olması
MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin ek ders hakkını özel sektörde
kullanması
Özel Öğretim Kurslarında çok rağbet görmeyen branşların açılamaması
Özel sektördeki sağlıksız koşullar nedeniyle kapanan kurumlardaki işsiz kalan
öğretmenler

5. PANDEMİ NEDENİYLE OLUŞAN SORUNLAR
 Kısa Çalışma Ödeneğinin suiistimal edilerek öğretmenlerin mağdur edilmesi
 Online eğitimde verilmesi gereken ama verilmeyen derslerin (Görsel Sanatlar,
Beden Eğitimi, Müzik, Bilişim vb.) öğretmenlerinin ücretsiz izne gönderilmesi
veya sözleşmelerinin yenilenmemesi
 Evden yürütülen derslerde teknoloji yatırımını (tablet, pc, grafik tablet alımı)
ve fatura ödemesini (internet, elektrik) öğretmenin kendi imkânlarıyla
yapması
 Online eğitim sürecinde öğretmenden mesai kavramını hiçe sayarak görev
(toplantı, soru çözümü, telefon görüşmeleri vb.) beklenmesi
 Sağlık Bakanlığının alınmasını zorunlu kıldığı önlemleri almadan riskli
ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetinin yapılması
 Velilerden ödemelerin düzenli alınmasına karşın pandemi koşulları bahane
edilerek hak edişlerin ödenmemesi
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SONUÇ
Ülkemizin gelecekte çok daha güçlü ve müreffeh olması için yetişmiş insan birikiminin
büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Bizler öğretmenlik mesleğine gönül vermiş kişiler olarak
bu insan birikimini büyütmek konusunda taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Eğitim
seviyemizi dünya standartlarının üzerine çıkararak örnek gösterilen eğitim kurumlarına sahip
olmak bizlerin de en büyük arzusudur. Bununla birlikte özel sektörün devletimizin bu önemli
görevlerinde önemli bir paydaş olduğuna da inanmaktayız. Sağlıklı bir özel sektörün bizleri
hedeflerimize daha da yakınlaştıracağını, takip eden değil, takip edilen bir ülke haline
getireceğini biliyoruz. Bu nedenle eğitim-öğretim alanında da özel sektörümüzün gelişmesinde
de görev almak istiyoruz. Sorunlarımızın birlik ve dayanışma duyguları ile aşılacağını
düşündüğümüzden ülkemiz eğitiminde görev alan tüm paydaşlarla bir arada çözüm arayışında
olmak niyetindeyiz.
Sorunları çözülmüş özel öğretim kurumları ve mağduriyetleri giderilmiş mutlu
öğretmenler derneğimizin en temel hedefidir. Çünkü bizler biliyoruz ki; mutlu öğretmenler iyi
bir okul ortaya çıkarır, iyi okullardan güçlü bir nesil yetişir. Güçlü nesiller ise ülkemizi en iyi
noktalara taşır, bizleri güçlü kılarlar.
Saygılarımızla…
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