
Demokrat Eğitimciler Sendikası Ülkemizde yaşayan herkesin bilimsel, nitelikli, 
demokratik ve parasız eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, eğitim 
çalışanlarının mesleki, özlük, demokratik ve ekonomik sorunlarını çözmek, çalışma şart ve 
menfaatlerini geliştirmek, öğrenci ve velilerden oluşan diğer eğitim bileşenlerinin hak ve 
çıkarlarını da korumak, onlara keyfiyeti en yüksek eğitim olanakları sağlamak, başta 
üyelerinin olmak üzere tüm eğitim bileşenlerinin gücüne dayanarak; Atatürk’ün 
önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke 
bütünlüğünü, demokratikleşme ve eğitim alanındaki milli hedeflerini geliştirerek sonsuza 
kadar yaşatmaya ve barış dolu Dünya ailesi içerisinde en onurlu ve en müreffeh Türkiye 
idealine hizmet etmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. 

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesine tam anlamı ile hakim bir 
demokratik sistemin gelişmesi için çalışmayı, demokratik sistemi korumayı ve yaşatmayı, 
bağımsız hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmeyi, bireylerin huzuru için 
gerekli, temiz çevre temiz toplum, dürüst yönetim ve bilinçli toplum gibi öğeleri bilimsel ve 
demokratik anlayışla işleyip Türkiye’yi özenilen bir ülke haline getirmeyi, Türk ulusunun 
demokrasiye, insan haklarına olan inancını geliştirmeyi, Türkiye’nin ekonomik 
kaynaklarını, hakkaniyetli, adil ve eşitlikçi bir çerçeve içinde büyütmeyi ve ulaşılacak 
yüksek refah düzeyinin bireylere dengeli dağılımını sağlamayı, Türkiye’nin en ileri ülke 
olarak yer almasını, Anayasal kuruluşlar başta olmak üzere; eğitim kurumlarının, ticari 
sektörün, sendikaların, basın, teknoloji ve diğer kuruluşların demokratik, yenilikçi bir 
anlayışla; andığımız büyük Türkiye İdealine en iyi şekilde hizmet eder hale gelmesini 
isteyen bir sendikadır. 

‘ Milli Eğitimimize Genel Bakış’ konulu araştırmamıza destek veren Malatya 
Demokrat Eğitimciler Sendikası Başkanı Veysel FIRAT’a, araştırmayı hazırlayan ve rapor 
haline getiren A.Gazi Çatalkaya’ya eğitim ortamında arkadaşları yalnız bırakmayan 
yönetim kuruluna Ve DES ailesine teşekkür ediyorum. 

İshak ÇELEBİ 
Demokrat Eğitimciler Sendikası 

Genel Başkanı 
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MİLLİ EĞİTİME GENEL BAKIŞ 

MALATYA ÖRNEĞİ 

         Demokrat Eğitimciler Sendikası öğrencilerimizin parasız, etkili ve bütüncül 
eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, eğitimcilerimizin mesleki 
özlük haklarını savunmak ve eğitimcilerin sorunlarını çözmek, okul ve çevre şartlarını 
öğretmen ve öğrenci lehine geliştirmek, öğrenci ve velilerden oluşan diğer eğitim 
bileşenlerinin haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. 

            Demokrat Eğitimciler Sendikası başta ülkemizin olmak üzere tüm milletlerin 
milli, kültürel, manevi değerlerine saygılı olmayı esas edinmiştir. Demokratik 
sendikacılık ilkelerinden taviz vermeden üyelerin ortak hak ve çıkarlarını, sosyal 
barışı, gelir adaletini ve dağılımını korumayı ve geliştirmeyi, ayrıca kamu 
hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin vatandaşımıza verimli ve kaliteli bir şekilde 
sunulmasını amaç edinir. 

               Elinizdeki bu araştırma Demokrat Eğitimciler Sendikası tarafından Malatya 
İli üzerinden Milli eğitimimizin sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılan bir 
araştırmanın sonucudur  

Araştırma sahasında bize karşı ilk planda menfi bir yaklaşımla karşılaştık. Bazı 
eğitimcilerimiz böyle bir çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu, bazıları ise ankete 
katılmak istemediklerini belirttiler. Bazı eğitimciler ise hangi amaçla ve hangi yetkiyle 
böyle bir çalışma yaptığımızı sorguladılar. 

Sahada karşılaştığımız bu düşünceler nedeniyle araştırmamıza doğrudan gözlem 
metodunu da eklemek zorunda kaldık. Buna ilaveten katılımcı farkındalığını artırmak 
için anket yaptığımız okullarda araştırmamızın amacını yönetici ve eğitimcilere kısaca 
izah ettik. 

 Doğrudan gözlemle eğitimcilerimizin yaşadıkları sorunları ve beklentilerini 
fiilen müşahede etme imkânı bulduk. 

 Amacımızın sorunları tespit etmek bu sorunlara dikkat çekmek ve bu 
doğrultuda sendikal faaliyet yapmak olduğunu açıklayarak araştırma sahasında 
katılımcıların sorularını cevapladık.  

Durum anketiyle eğitimcilerin mesleki memnuniyeti, ders müfredatı hakkındaki 
görüşleri,  teftiş ve rehberlik, mesleki sorunları, öğretmenlik meslek kanunu hakkında 
görüşleri,  sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımları,  ekonomik durumları, sendikal 
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beklentileri ve hizmet içi faaliyetleri konusunda eğitimcilerimizin görüşlerini tespit 
etmeye çalıştık. 

        Anketimiz ilkokul, ortaokul lise ve özel eğitim seviyesinde farklı kurumlardaki 
eğitimcilere uygulandı. 

     Okul seçimi, sosyoekonomik ve sosyokültürel ölçütler ile coğrafi dağılım kriterine 
dikkat edilerek belirlendi. Farklı eğitim kurumlarından eğitimcilerin katılımı ile 
araştırmamızın bütünlüğü ve objektifliği sağlanmaya çalışıldı 

          Anketimizi değerlendirme sırasında araştırmayı detaylandırmak gayesiyle 
katılımcıların mesleki tecrübelerine dayalı bir ayrıma gittik. Bu bağlamda katılımcılar 
0-5 yıl,5-10 yıl,10-15 yıl, 15-20 yıl, 20-25 yıl,25 yıl ve sonrası olarak kategoriye
dönüştürdük.

         Çalışmamızın merkez ve taşra teşkilatları için milli eğitimimizin sorunlarını 
tespit etmek eğitimcilerimizin görüş ve beklentilerini almak adına önemli bir kaynak 
teşkil edeceğine inanıyoruz. 

        Anketin geliştirilmesi ve analiz edilmesi kısmında rehberlik eden 
akademisyenlerimize, çalışmada desteğini esirgemeyen Demokrat Eğitimciler 
Sendikası Genel Başkanı İshak ÇELEBİ’ye, çalışma sahasında her an yanımızda olan 
Demokrat Eğitimciler Sendikası Malatya İl Başkanı Veysel FIRAT’a, anketin 
dağıtılmasına, toparlanmasına yardımcı olan İl Yönetim kuruluna ve üyelerine, 
anketimize katılan tüm eğitimcilere teşekkür ederiz. 

A. Gazi ÇATALKAYA
Eğitimci-Sendikacı
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ARAŞTIRMA EVRENİ 

        Araştırmamız aşağıda ismi belirtilen okullarda anket ve doğrudan gözlem 
metotları uygulanarak yapıldı. Söz konusu okullara üç yüz seksen iki (382) anket 
dağıtılmasına karşılık iki yüz (200) anket dönüşü oldu. Anketimizi uygulamak için 
gittiğimiz okullar şunlardır: 

Hasan Varol İlkokulu, 

Mehmet Akif İlkokulu 

 Mustafa Avni Cüre İlkokulu, 

Orduzu Kümeevler İlkokulu, 

Şehit Murat Doğru İlkokulu, 

Tevfik Memnune İlkokulu 

TOKİ İlkokulu 

Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu 

Hasan Varol Ortaokulu 

Kemal Özalper Ortaokulu 

Mevlana Ortaokulu 

Orduzu Kümeevler Ortaokulu 

Rahmi Akıncı Ortaokulu 

TOKİ İmam Hatip Ortaokulu 

TOKİ Ortaokulu 

Ziya Gökalp Ortaokulu 

Beydağı Anadolu Lisesi 

Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi 

Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi 

Rabia Hatun İmam Hatip Lisesi 

Yeşilyurt Anadolu Lisesi  
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MESLEK MEMNUNİYETİ 

Göreve yeni başlayan meslek hayatının başında olan (0-5) yıl arası çalışan öğretmenler 
öğretmenlik yapmaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir 

5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler % 64 i eğitimci olmaktan memnun
olduğunu,     %  18 kısmen memnun olduğunu,  % 18 memnun olmadıklarını
belirtmişler.

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler  % 81 eğitimci olmaktan memnun
olduğunu,    % 14 kısmen memnun olduğunu, % 5 memnun olmadıklarını belirtmişler.

15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler % 62 eğitimci olmaktan memnun
olduğunu,     % 20 kısmen memnun olduğunu, % 18 i memnun olmadıklarını
belirtmişler.
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20-25 yıllık mesleki tecrübesi olan öğretmenler % 58 i eğitimci olmaktan memnun
olduğunu, % 24 kısmen memnun olduğunu, % 18 memnun olmadıklarını belirtmişler.

25 yıl ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler % 72 eğitimci olmaktan 
memnun olduğunu, % 5 kısmen memnun olduğunu, % 23 memnun olmadıklarını 
belirtmişler. 

       Memnuniyet sorusuyla eğitimcilerimizin görevleriyle olan duygusal ilişkisi 
ölçülmek istenmiştir. Eğitimcilerimiz devlet memuru olmanın sağladığı avantajlar 
sebebiyle görevlerinden memnun görünmekteydiler. Bilhassa salgın sürecinde 
maaş ve ek ders ücretlerin ödenmesi özel okul ve kursta çalışan eğitimcilerin 
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ücretler konusunda sıkıntılar yaşadıklarına şahit olmaları, görev memnuniyetinin 
yüksek çıkmasındaki etken olduğunu sahada gözlemledik. Ancak öğretmenlik 
mesleğinin son dönemlerde ciddi anlamda itibar kaybının olduğunu mesleklerine 
bakış açılarında negatif etkilendiklerine de şahit olduk.  

 

DERS MÜFREDATI 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 25 oranı ders müfredatının yeterli 
olduğunu, yüzde 75 ise ders müfredatının yeterli olmadığını belitti. 

 

5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 17 oranı ders müfredatının yeterli 
olduğunu, % 14 oranı kısmen yeterli olduğunu, % 69 oranı ders müfredatının yeterli 
olmadığını belirttiler. 
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10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 22 oranı ders müfredatının yeterli 
olduğunu, % 15 oranı kısmen yeterli olduğunu, % 63 oranı ders müfredatının yeterli 
olmadığını belirttiler. 

 

15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 17 oranı ders müfredatının yeterli 
olduğunu, % 3 oranı kısmen yeterli olduğunu, % 80 oranı ders müfredatının yeterli 
olmadığını belirttiler. 

 

20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 20 oranı ders müfredatının yeterli 
olduğunu, % 13 oranı kısmen yeterli olduğunu, % 67 oranı ders müfredatının yeterli 
olmadığını belirttiler. 
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25 yıl ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 16 oranı ders 
müfredatının yeterli olduğunu, % 15 oranı kısmen yeterli olduğunu, % 69 oranı ders 
müfredatının yeterli olmadığını belirttiler. 

 

Eğitimcilerimizin ders müfredatlarında bakış açılarında mesleki tecrübelere 
göre değişikler arz ettiğini gördük. Mesleki tecrübesi yüksek olan eğitimcilerimiz (20 
yıl ve daha fazla)Programların güncel hayattan kopuk, temel beceriler kazandırmada 
yetersiz, meslek edindirme konusunda eksik olduğunu söylediler. Mesleğe yani 
başlayan öğretmenlerde ise ders programlarına yönelik genel bir kanaatin oluşmadığı 
gözlemledik. 

Eğitimcilerin genelinin mevcut programları mevcut programlara kıyasla daha 
uygulanabilir bulduklarını müşahede ettik. 

Eğitimcilerin salgın süreci boyunca sanal ortamda uyguladıkları eğitim 
faaliyetlerinde önemli sorunlarla karşılaştıklarını tespit ettik. Bu sorunların kaynağında 
dijital eğitime uygun ders müfredatların yetersizliğinin etken olduğunu gördük. Bu 
bağlamda ders müfredatlarının dijitalleşme sürecine uyarlanması, bu alanlarda ilgili 
becerileri içeren yeni ders müfredatlarının gerektiğini tespit ettik. 

Bazı eğitimcilerimizin bilhassa ilkokul öğretmenlerinin, ders programlarında 
öğrencilerin kapasitelerinin üstünde konulara yer verildiğini dile getirdiler. Bir bölümü 
ise ders müfredatlarının karmaşık olduğundan yakındılar ve sadeleşmesini istediler. 

Bazı eğitimciler eğitim programlarının ahlak ve değer eksenli düzenlenmesini 
bunun gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir faktör olacağını vurguladılar. 

Bazı eğitimciler özellikle 8. Ve 12. sınıfların gireceği merkezi sınavlara uygun 
bilgileri içeren ders programlarının hazırlanmasını ve uyarlanmasını talep ettiler. 

YETERLİ
16%

KISMEN YETERLİ
15%

YETERLİ DEĞİL
69%

DERS MÜFREDATI 25 VE SONRASI YIL  ÇALIŞAN

YETERLİ

KISMEN YETERLİ

YETERLİ DEĞİL

9



Eğitimcilerimiz nispeten PİSA kriterlerine uyarlanmış müfredatların da ezbere 
dayalı eğitimi azalttığını söylediler. Bizler bunun önemli bir veri olduğuna inanıyoruz. 

  Eğitimcilerimiz Türkçe dersi ve yabancı dil içeriklerinin becerileri 
kazandırmada yetersiz olduğunu vurguladılar. Ders yoğunluklarının dört yıla 
yayılmasını talep ettiler. Hakeza fen bilgisi ve matematik derslerinde müfredat 
içeriklerinin ağır olduğunu sadeleşmesi gerektiğinin altını çizdiler. Bu derslerle ilgili 
soruların analiz etmeye yönelik olmasının doğruluğunu savunurken soruların zorluk 
derecelerinden şikâyet ettiler.  

Lise son sınıflarda TYT-AYT de olmayan derslere ilgisiz kaldıklarını 
eğitimciler söylediler. 

Özel eğitim alan öğretmenleri özel eğitim programlarında öz bakım becerileri 
ve iş eğitimi becerileri kazandırma yönünden zayıf kalındığını söylediler. Bilhassa 
özel eğitim alt sınıf okutan alan öğretmenleri uygulama okullarında olan beceri 
derslerin özel eğitim alt sınıflarda olmasını talep ettiler. 

 

TEFTİŞ VE REHBERLİK 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 75 oranı teftişin eğitime katkı 
sağladığını,     % 25 oranı ise teftişin eğitime katkı sağlamadığı görüşündeler. 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin teftiş sürecinde % 25 oranında rehberlik 
yapılıyor, % 75 oranında teftiş sürecinde rehberlik yapılmıyor şeklinde cevap 
vermişler. 
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5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 26 teftiş eğitime katkı sağlıyor, % 9 
oranı kısmen katkı sağlıyor, % 65 oranı ise teftiş eğitime katkı sağlamıyor diye 
belirttiler. 

5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 13 oranı teftiş sürecinde rehberlik 
yapılıyor,  % 9 kısmen yapılıyor, % 78 ise teftiş sürecinde rehberlik yapılmıyor diye 
belirttiler. 

 

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 40 teftiş eğitime katkı sağlıyor, % 8 
oranı kısmen katkı sağlıyor, % 52 oranı ise teftiş eğitime katkı sağlamıyor diye 
belirttiler. 

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 13 oranı teftiş sürecinde rehberlik 
yapılıyor, % 3 kısmen yapılıyor, % 84 ise teftiş sürecinde rehberlik yapılmıyor diye 
belirttiler. 
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15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 33 teftiş eğitime katkı sağlıyor, % 12 
oranı kısmen katkı sağlıyor, % 65 oranı ise teftiş eğitime katkı sağlamıyor diye 
belirttiler. 

15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 15 oranı teftiş sürecinde rehberlik 
yapılıyor, % 2 kısmen yapılıyor, % 83 ise teftiş sürecinde rehberlik yapılmıyor diye 
belirttiler. 

20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 19 teftiş eğitime katkı sağlıyor,% 71 
oranı ise teftiş eğitime katkı sağlamıyor diye belirttiler. 

20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 5 oranı teftiş sürecinde rehberlik 
yapılıyor,  %  95 ise teftiş sürecinde rehberlik yapılmıyor diye belirttiler. 

 

 
25 ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 41 teftiş eğitime katkı 
sağlıyor, % 6 oranı kısmen katkı sağlıyor, % 53 oranı ise teftiş eğitime katkı 
sağlamıyor diye belirttiler. 
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25 ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 10 oranı teftiş sürecinde 
rehberlik yapılıyor, % 90 ise teftiş sürecinde rehberlik yapılmıyor diye belirttiler. 

 

 

 Teftiş ve denetimsel rehberlikte eğitimcilerimizin mevcut uygulamalara 
olumsuz bir bakış açısına sahip olduklarına şahit olduk. Öğretmenler teftişin evrak 
israfına neden olduğunu ve kendileri üzerinde gereksiz bir stres oluşturduğunu 
belirtmişlerdir. Teftiş sürecinde yeterince denetimsel rehberlik alamadıklarını teftiş 
sürecinde yaşanılan anın istek ve tepkilerinin teftişi şekillendirdiğini dile getiren 
eğitimcilerimize şahit olduk. Eğitimcilerimizde Müfettişlerin mesleki 
formasyonlarının yetersiz olduğuna yönelik kanaatlerle karşılaştık. Klasik teftiş 
anlayışından bir an önce vazgeçilmesini eğitimcilerin mesleki gelişimine katkıda 
bulunacak, onları motive edecek, yeniliklerden haberdar edecek bir teftiş zihniyetinin 
yerleşmesi ve bu zihniyete uygun müfettişlerin yetiştirilmesinin elzem olduğunu 
gözlemledik. 

MESLEKİ SORUNLAR 

  0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 25 sorun yaşıyor, % 25 oranı kısmen 
sorun yaşıyor, % 50 oranı ise sorun yaşamıyor 
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  5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 65 sorun yaşıyor, % 9 oranı kısmen 
sorun yaşıyor, % 26 oranı ise sorun yaşamıyor 

 

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 55 sorun yaşıyor, % 20 oranı kısmen 
sorun yaşıyor, % 25 oranı ise sorun yaşamıyor 

 

 

15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 70 sorun yaşıyor, % 10 oranı kısmen 
sorun yaşıyor, % 20 oranı ise sorun yaşamıyor 
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20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 69 sorun yaşıyor, % 14 oranı kısmen 
sorun yaşıyor, % 17 oranı ise sorun yaşamıyor 

 

25 ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 48 sorun yaşıyor, % 11 oranı 
kısmen sorun yaşıyor, % 41 oranı ise sorun yaşamıyor diye belirttiler. 

 

        Eğitimcilerimizde  motivasyon eksikliği, tükenmişlik duygusu ve mesleki itibar 
yoksunluğu gibi unsurlardan yakındıklarına şahit olduk.15 yılını aşmış öğretmenlerin 
çalışma hususunda belirgin bir isteksizlik hali gözlemledik. Pandemi süreciyle 
ekonomik sıkıntılarla birlikte zarar gören eğitim, öğrencilerin evde uzun süre 
kalmasıyla eğitimcilerin önemini bir kez daha orta koymuştur. Pandemi sürecinde 
öğrencilerin derslere olan ilgisizliği ve velilerin sorumlu olamayışları öğrencide 
öğrenme kaybı yaşatmış bu durum eğitimcilerde tükenme duygusunu da artırdığına 
tanıklık ettik.  
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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 100 oranı yani tamamı meslek kanunu 
yeterli görmemekte, 

 

5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 5 oranı kanunu yeterli, % 30 oranı 
kısmen yeterli, % 65 oranı ise kanunu yetersiz görmekte, 

 

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 6 oranı kanunu yeterli, %16 oranı 
kısmen yeterli, % 78 oranı ise kanunu yetersiz görmekte, 
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15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin %15 oranı kanunu yeterli, , % 85 oranı 
ise kanunu yetersiz görmekte, 

 

20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 100 oranı yani tamamı ise kanunu 
yetersiz görmekte, 

 

 

 

25 ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 12 oranı kanunu yeterli, , % 
82 oranı ise kanunu yetersiz görmektedir. 
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 Yakın zamanda çıkan öğretmenlik meslek kanuna eğitimcilerimizin olumsuz 
bir bakış açısı geliştirdiğini saptadık.2006 yılından beri yeni bir sınavın yapılmayışı, 
uzmanlık ve başöğretmenlik unvanlarından faydalanılmaması nedeniyle eğitimcilerde 
tepkisellik ve bakanlığa karşı güvensizlik yarattığını tespit ettik 

Eğitimcilerimizin sınav yoluyla mesleki kariyerin tespit edilmesine ve 
eğitimcilerin hiyerarşik bir sıralamaya göre unvan elde etmelerine karşı olduklarını 
gördük  

           Sınav yerine kıdem ve meslek başarılarının esas alınması istenmektedir. 
Eğitimciler uzman, başöğretmen gibi sınıflara tabi tutulmalarının okullarda kargaşa 
yaratacağını ve velilerin eğitimcilere yönelik bakış açısını değiştireceğini dile 
getirdiler. 

Tüm bunlara rağmen öğretmenlik meslek kanununun sağladığı avantajların 
eğitimcilerin sosyal statüsünü artırmada, ekonomik durumunu düzeltmede, özlük 
haklarını geliştirmede yetersiz kaldığı belirtilmiştir.  

Araştırmamız sırasında kanundan haberi olmayan öğretmenlere rastlanılmış bu 
durum söz konusu kanunu eğitimcilere yeterince bilgilendirme yapılmadığını 
göstermektedir. 

Eğitimcilerin büyük çoğunluğu uzman ve başöğretmen sınavında 70 puan 
barajını yüksek bulduklarını söylediklerine şahit olduk. Eğitimciler baraj puanının 
düşürülmesini talep etmektedirler. Baraj puanını kolay geçemeyeceklerini 
belirtmektedirler.    

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 25 oranı sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katıldığını, % 75 oranı ise sosyal ve kültürel faaliyetlere katılamadığını, 
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SONRASI  YIL  ÇALIŞAN
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5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 17 oranı sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katıldığını, % 20 oranı bazen katılabildiğini, % 73 oranı ise sosyal ve kültürel 
faaliyetlere katılamadığını, 

 

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 22 oranı sosyal ve kültürel 
faaliyetlere katıldığını, % 22 oranı bazen katılabildiğini, % 66 oranı ise sosyal ve 
kültürel faaliyetlere katılamadığını, 

 

 

   15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 13 oranı sosyal ve kültürel 
faaliyetlere katıldığını, % 30 oranı bazen katılabildiğini, % 57 oranı ise sosyal ve 
kültürel faaliyetlere katılamadığını, 
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  20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 12 oranı sosyal ve kültürel 
faaliyetlere katıldığını, % 19 oranı bazen katılabildiğini, % 69 oranı ise sosyal ve 
kültürel faaliyetlere katılamadığını, 

 

        25 ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 25 oranı sosyal ve 
kültürel faaliyetlere katıldığını, % 27 oranı bazen katılabildiğini, % 48 oranı ise sosyal 
ve kültürel faaliyetlere katılamadığını belirttiler. 

 

 Eğitimcilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının düşük olduğunu 
saptadık. Bu durumun nedenleri arasında ekonomi ve salgın süreci geldiğini 
eğitimcilerimiz belirttiler. Maaşlarının alım gücünü zorladığından yakınan öğretmenler 
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gezi ve sportif faaliyetlere, sinema, tiyatro ve sanatsal aktivitelere yeterince 
katılamadıklarını söylediler. 

Eğitimcilerimizin bir bölümü ise yılda bir kez de olsa tatil yapmak isteklerini 
dile getirdiler. 

Kitap fiyatlarının yüksek oluşu ve entelektüel ilgisizlik gibi unsurlar 
eğitimcilerin kitap okuma ve bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılma oranını ciddi 
anlamda düşürdüğüne tanık olduk. 

 

 

 

 

EKONOMİK DURUM 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin %25 oranı orta düzeyde ekonomik 
durumunu değerlendirirken, % 25 oranı ekonomik durumunu zayıf,% 50 oranı kötü 
olarak değerlendirmiştir. 

 

5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin %13 oranı ekonomik durumu iyi, % 13 
oranı orta düzeyde ekonomik durumunu değerlendirirken, % 17 oranı ekonomik 
durumunu zayıf,% 57 oranı kötü olarak değerlendirmiştir. 
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10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin % 12 oranı ekonomik durumu iyi 
olarak değerlendirirken  % 29 oranı orta düzeyde, % 15 oranı ekonomik durumunu 
zayıf,% 44 oranı kötü olarak değerlendirmiştir. 

 

15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin% 6 oranı ekonomik durumu iyi olarak 
değerlendirirken  % 23 oranı orta düzeyde, % 18 oranı ekonomik durumunu zayıf, % 
53 oranı kötü olarak değerlendirmiştir 

 

20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin% 13 oranı ekonomik durumu iyi olarak 
değerlendirirken  % 15 oranı orta düzeyde, yüzde 18 oranı ekonomik durumunu zayıf,           
% 54 oranı kötü olarak değerlendirmiştir 
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25 ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenlerin% 23 oranı ekonomik durumu 
iyi olarak değerlendirirken  % 16 oranı orta düzeyde, % 12 oranı ekonomik durumunu 
zayıf, % 49 oranı kötü olarak değerlendirmiştir 

 

         

Eğitimcilerin ekonomik sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Özellikle haneye tek 
maaş giren eğitimcilerin daha fazla yakındığına şahit olduk. 

Alım gücünün düştüğünü kendilerinin, çocuklarının masraflarının arttığını 
dolayısıyla geçim sıkıntısı içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. 

Eğitimcilerden bazısı öğretmenlik dışında ek işler yaptığını ailelerini daha rahat 
yaşatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söylediler. 

Öğretmen maaşlarının ve ek ders ücretlerinin yükseltilmesinin toplumsal 
saygınlığı artıracağına inanıyoruz. 

Eğitimciler yoksulluk sınırının üstünde ve tatminkâr bir ücret karşılığında 
çalışmayı talep ettiklerini gördük. 

 

İYİ
13%

ORTA
15%

ZAYIF
18%

KÖTÜ
54%

EKONOMİK DURUM 20-25 YIL ARASI ÇALIŞAN
İYİ

ORTA

ZAYIF

KÖTÜ

İYİ
23%

ORTA
16%

ZAYIF
12%

KÖTÜ
49%

EKONOMİK DURUM 25 ve SONRASI YIL  
ÇALIŞAN İYİ

ORTA

ZAYIF

KÖTÜ
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SENDİKAL FAALİYETLER 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler sendikal çalışmaları %100 oranında yetersiz 
bulmaktadır. 

 

5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler sendikal çalışmaları % 30 oranında yeterli,  
%70 oranı sendikal çalışmaları yetersiz bulmaktadır.  

 

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler sendikal çalışmaları % 7 oranında kısmen 
yeterli, % 93 oranı sendikal çalışmaları yetersiz bulmaktadır.  

 

 

15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler sendikal çalışmaları % 17 oranında 
kısmen yeterli, % 83 oranı sendikal çalışmaları yetersiz bulmaktadır.  

YETERSİZ
100%

SENDİKAL ÇALIŞMALAR 0-5 YIL ARASI 
ÇALIŞAN 

YETERSİZ

KISMEN YETERLİ
30%

YETERSİZ
70%

SENDİKAL ÇALIŞMALAR 5-10 YIL ARASI 
ÇALIŞAN

KISMEN YETERLİ

YETERSİZ

KISMEN YETERLİ
7%

YETERSİZ
93%

SENDİKAL ÇALIŞMALAR 10-15 YIL ARASI 
ÇALIŞAN

KISMEN YETERLİ

YETERSİZ
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20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler sendikal çalışmaları % 20 oranında 
kısmen yeterli, % 80 oranı sendikal çalışmaları yetersiz bulmaktadır.  

 

 

25 yıl ve sonrası yıl mesleki tecrübesi mesleki tecrübesi olan öğretmenler sendikal 
çalışmaları %  17 oranında kısmen yeterli, % 83 oranı sendikal çalışmaları yetersiz 
bulmaktadır.  

 

Eğitimcilerimizin sendikal faaliyetleri yeterince değerli bulmadıklarını saptadık. 

KISMEN YETERLİ
17%

YETERSİZ
83%

SENDİKAL ÇALIŞMALAR 15-20 YIL ARASI 
ÇALIŞAN

KISMEN YETERLİ

YETERSİZ

KISMEN YETERLİ
20%

YETERSİZ
80%

SENDİKAL ÇALIŞMALAR 20-25 YIL ARASI 
ÇALIŞAN

KISMEN YETERLİ

YETERSİZ

KISMEN YETERLİ
17%

YETERSİZ
83%

SENDİKAL ÇALIŞMALAR 25 VE SONRASI YIL  
ÇALIŞAN

KISMEN YETERLİ

YETERSİZ
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Eğitimciler sendikaların eğitimcilerin isteklerine cevap vermekten onların 
haklarını savunmaktan ziyade siyasi partilerin programlarına ve vizyonlarına 
eklemlendiklerini vurgulamışlardır.   

Sendikaların eğitimcilerle iletişimin zayıf olduğuna dolayısıyla eğitim sahasına 
yabancı olduklarına şahit olduk. Eğitimciler sendikaların asli misyonlarına dönmeleri 
gerektiğini belirttiler. 

Eğitimciler hak, istek ve ihtiyaçların elde edilebilmesi için sendikaların 
ideolojik bir tutumdan ziyade demokratik bir anlayış çerçevesinde ortak hareket 
etmeleri gerektiğini söylediler. 

Sendikal faaliyetlere katılım hususunda belirli bir çekingenlik ve tereddüt tespit 
ettik. Eğitimciler yakın bir dönemde gerçekleşen olaylar sebebiyle görevlerinden 
alınan devlet memurlarını dikkate aldıkları için sendikal katılıma soğuk baktıklarına 
şahit olduk 

Sendikal faaliyetlerin özellikle ekonomik taleplerin dillendirilmesi ve 
gerçekleştirilmesi hususunda yetersiz kaldıkları bunun yerine ideolojik aidiyetlerini 
öne çıkardıkları ve bunun nihayetinde eğitimcilere bu durumun fayda getirmediğini 
vurguladılar 

Anketimize katılan sendikalı eğitimcilerin çoğu sendika aidatlarını alabilmek 
için üye olduklarını bu bağlamda sendikaları bir hak arama mekanizmasından ziyade 
bir ek gelir vasıtası olarak gördüklerini belirttiler. 

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 

0-5 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler hizmet içi faaliyetleri % 75 oranında 
faydalı, %25 oranında kısmen faydalı değerlendirmektedir. 

 
FAYDALI

75%

KISMEN FAYDALI
25%

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 0-5 YIL 
ARASI ÇALIŞAN

FAYDALI

KISMEN FAYDALI
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5-10 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler hizmet içi faaliyetleri % 23 oranında 
faydalı,% 61 oranında kısmen faydalı, % 16 oranı faydalı değil şeklinde 
değerlendirmektedir. 

 

10-15 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler hizmet içi faaliyetleri % 45 oranında 
faydalı,   % 48 oranında kısmen faydalı, % 7 oranı faydalı değil şeklinde 
değerlendirmektedir. 

 

15-20 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler hizmet içi faaliyetleri % 52 oranında 
faydalı,  % 32 oranında kısmen faydalı, % 16 oranı faydalı değil şeklinde 
değerlendirmektedir. 

 

FAYDALI
23%

KISMEN FAYDALI
61%

FAYDALI DEĞİL
16%

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 5-10 YIL 
ARASI ÇALIŞAN

FAYDALI

KISMEN FAYDALI

FAYDALI DEĞİL
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45%
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FAYDALI DEĞİL
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HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 10-15 YIL 
ARASI ÇALIŞAN

FAYDALI

KISMEN FAYDALI

FAYDALI DEĞİL

FAYDALI
52%

KISMEN FAYDALI
32%

FAYDALI DEĞİL
16%

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 15-20 YIL 
ARASI ÇALIŞAN

FAYDALI

KISMEN FAYDALI

FAYDALI DEĞİL
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20-25 yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler hizmet içi faaliyetleri % 32 oranında 
faydalı, % 36 oranında kısmen faydalı, % 32 oranı faydalı değil şeklinde 
değerlendirmektedir. 

 

25 ve sonrası yıl mesleki tecrübesi olan öğretmenler hizmet içi faaliyetleri % 33 
oranında faydalı, % 43 oranında kısmen faydalı, % 24 oranı faydalı değil şeklinde 
değerlendirmektedir. 

 

 

Eğitimcilerin mesleki formasyonunda hayati bir önem arz eden hizmet içi 
faaliyetlere karşı belirgin bir ilgisizlik tespit edildi. Hizmet içi eğitimlerin eğitimcileri 
geliştirmeye, onlara rehberlik yapmaya eğitimcilerin motivasyonlarını artırmaya 
yönelik olması gerektiğini belirttiler. 

Faaliyetlerde görevlendirilen eğitimcilerin alan uzmanlarından oluşmasını 
isteyen eğitimciler, öğretmen ve yöneticilerden seçilen eğitimcilerin konunun tüm 
detaylarına hâkim olmadan konuyu anlatması hizmet içi faaliyetlerdeki etkinliğin 
verimini düşürmekte olduğunu söylediler. Nihayetinde yapılan faaliyet gereksiz gibi 
algılanmakta ve istenilen verim ortaya konulamamakta olduğunu dillendirdiler. 

Online yapılan hizmet içi faaliyetler çoğunlukla uzmanlar tarafından yapılması 
nedeniyle olumlu bulunmuş, yüz yüze yapılan eğitimler ise yukarıda bahsedilen 
etkenler dolayısıyla verimli olmadığına tanıklık ettik. 

FAYDALI
32%

KISMEN FAYDALI
36%

FAYDALI DEĞİL
32%

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 20-25 YIL 
ARASI ÇALIŞAN

FAYDALI

KISMEN FAYDALI

FAYDALI DEĞİL

FAYDALI
33%

KISMEN FAYDALI
43%

FAYDALI DEĞİL
24%

HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 25 VE 
SONRASI  YIL ÇALIŞAN

FAYDALI

KISMEN FAYDALI

FAYDALI DEĞİL
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SONUÇLAR 

1.Öğretmenlik mesleğinin geleneksel saygınlığına kavuşturulmasının
eğitimcilerin mesleğe bakış açısını değiştireceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda
öğretmenliği sosyokültürel ve sosyoekonomik yönden geliştirmek, eğitimcileri
motive edecek teşvikleri sağlamak büyük bir önem arz etmektedir.

2.Ders programlarının dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki gerçekler
çerçevesinde geliştirilmesi, öğrenciler için gerekli becerileri ihtiva etmesi ve
kolayca uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu çerçevede mevcut programların
yenilenmesi ve sadeleştirilmesi elzemdir.

3. Klasik teftiş anlayışında hızla uzaklaşılması gerekmektedir. Teftişin
öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunması onlara rehberlik etmesi,
motivasyonlarını artırması icap etmektedir. Bu minvalde müfettişlerin yeni bir
teftiş zihniyeti çerçevesinde yetiştirilmesi ve çalıştırılması gerekmektedir.

4.Öğretmenleri ciddi bir şekilde etkileyen tükenmişlik, motivasyon kaybı vb.
sorunların acilen çözülmesi faydalı olacaktır.

5.Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında öğretmenler yeterince
bilgilendirilmelidir. Bu kanunun içeriği ve pratiği, eğitimcilerin çalışma azmini
teşvik edecek ve onların kaygılarını dikkate alacak şekilde içerikler
kazandırılmalıdır.

6.Eğitimcilerin sosyokültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını kolaylaştıracak
tedbirler hayata geçirilmelidir. Bilhassa yerel yönetimler bu süreçte önemli rol
oynamalıdır.

7.Eğitimcilerin ekonomik durumları yapılacak gerekli düzenlemelerle
iyileştirilmelidir. Eğitimcilerin sadece kendi mesleklerine odaklanmalarını
sağlamak için maaş ve ek ders ücretlerde ciddi düzeltmeler yapılmalıdır.

8.Sendikaların asli görevlerine ivedilikle dönmeleri gerekmektedir. Bu
sendikaların kaybolan itibarını düzelteceği gibi eğitimcilerin sendikalara
bakışını iyileştirecektir.

9.Hizmet içi eğitimler eğitimcilerimizin mesleki, entelektüel ve akademik
gelişimine katkıda bulunacak şekilde online ve yüz yüze biçimlerde
şekillendirilmelidir. Verilecek eğitimler konunun uzmanları tarafından ve belirli
bir program dâhilinde ve bir süreklilikte verilmelidir.
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