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ÖNSÖZ

Anayasa’nın 49’uncu ve ilgili diğer maddeleri ile Devlet, çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek, 

çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye 

elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla 

yükümlü kılınmıştır. Bu yükümlülük Devlet’in çalışma hayatına müdahalesini gerekli kılmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı 

etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının ve sosyal güvenliğin sağlanması yolunda sunduğumuz 

hizmetlerin uluslararası normlara, iş hayatının gereklerine ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi 

ve sürekli iyileştirilmesidir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma hayatını denetlemeye yetkili birimi olan ve çalışma 

barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı, sektör bazında, alan bazında ve risk esaslı programlı teftişlerini yeni yaklaşımlar ışığında, sosyal 

tarafların etkin katılımıyla yürütmektedir. Çalışanların,  çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi için 

programlar dahilinde denetim, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Her programlı 

teftişi sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanmaktadır

2016 yılında 24 ilde uygulamaya konulan “Temel Liselerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 

Programlı Teftişi” kapsamında görev alan, bu çalışmaların  yürütülmesinde ve elinizdeki bu kitapçığın 

hazırlanmasında emeği geçen başta müfettişlere, katkı ve katılımı olan tüm taraflara, verilerin elde 

edilmesinde yardımcı olan işveren ve çalışanlara teşekkürü bir borç bilirim. 

Saygılarımla. 

Hulusi AY

İş Teftiş Kurulu Başkanı





İÇİNDEKİLER

GİRİŞ  

1.BÖLÜM 19

TEFTİŞ PROGRAMININ TANITIMI

1.1. Teftişin Programının Adı 19

1.2. Teftişin Amacı 19

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler 21

1.4. Çalışma Takvimi 21

1.5. Görev Yapılan İller 22

1.6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler 24

2. BÖLÜM 27

TEFTİŞİN TANIMI 

2.1. Gerekçe 27

2.2. İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Sorunlar 29

2.2.1. İş Sözleşmesinin Süresi 29

2.2.2. Sözleşmede İşin Konusu 29

2.2.3. Çift Sözleşme 30

2.2.4. Sözleşmelerdeki Yüksek Cezai Şart Miktarı 30

2.2.5. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Sorunlar 30

2.3. Kayıtdışılığa İlişkin Sorunlar 31

2.4. Fazla Çalışma 31

2.5. Yöntem 31

2.6. İşyerlerinin Seçim Kriterleri  32

2.7. Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları 33

2.8. Faaliyet Alan Bilgileri 33

2.8.1. Tanımlar 33

  2.8.1.1. Eğitim 33

   2.8.1.2. Örgün Eğitim 34

   2.8.1.3. Yaygın Eğitim 35

   2.8.1.4. Özel Öğretim Kurumları 35

   2.8.1.5. Temel Lise 36

   2.8.1.6. Özel Öğretim Kurumu Çalışanları 36

     2.8.1.6.1. Yönetici 36

     2.8.1.6.2. Öğretmen 37



     2.8.1.6.3. Usta ve Uzman Öğretici 37

     2.8.1.6.4. Diğer Personel 37

   2.8.1.7. İşyerlerinin Tanımı 37

     2.8.1.7.1. Özel Öğretim Kurumları 39

       2.8.1.7.1.1. Özel Okullar 39

2.9. Yapılan İşler 41

2.9.1. Özel Okulların Eğitimdeki Yeri 41

2.9.2. Özel Öğretim Kurumlarının Yapısı 41

3. BÖLÜM 45

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

3.1. Hazırlık Aşaması 45

3.1.1. Çalışma Gruplarının Oluşturulması 45

3.1.2. Çalışma Planının Hazırlanması 45

3.2. Teftiş Aşaması 46

3.3. İstatistikler 46

  3.3.1. Teftiş Edilen İşyerlerine İlişkin Tespitler 46

   3.3.1.1. İşyerlerinin Kurulu Bulundukları İllere Göre Dağılımı 46

   3.3.1.2. İşyeri Ölçekleri 48

   3.3.1.3. Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması 48

  3.3.2. İşçilere İlişkin Tespitler 48

   3.3.2.1. İşçilerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 48

   3.3.2.2. İşçilerin İşteki Durumlarına Göre Dağılımı 50

   3.3.2.3. İşçilerin İş Sözleşmesi Türlerine Göre Dağılımı 51

   3.3.2.4. İşçilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı 52

   3.3.2.5. İşçilerin Ücret Ödeme Sistemlerine Göre Dağılımı 54

   3.3.2.6. İşyerlerinde Ücretlerin Belirlenme Usulleri 57

4. BÖLÜM 63

MEVZUATA AYKIRILIKLAR 

4.1. Mevzuat İhlalleri 63

4.2. Mevzuat İhlalleri İle İlgili Yapılan İyileştirmeler 66

4.2.1. İşçilere Yapılan Ödemeler 66

4.2.2. İşçilere Ödemelerden Doğan Kamu Gelirleri 67

4.2.3. Teftiş Süreci İçinde Sigortalılığı Sağlanan İşçi Sayısı 67



5.BÖLÜM 71

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 71

5.1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri 71

5.1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 71

   5.1.2.1. 4857 Sayılı Kanuna Göre Uygulanması İstenen İdari Para Cezaları 71

   5.1.2.2. 4817 ve 6735 Sayıllı Kanunlara Göre Uygulanması İstenen İdari Para Cezaları 72

5.1.3. Suç Duyurusu ve İhbarlar 73

5.2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme 73

5.3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri 73

5.4. Öğretmenlerin Sorunları ve Önerileri 83

5.5. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri 86



TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1- Kamu ve Özel Okul Sayıları 13

Tablo 2- Teftiş Yapılan İşyerlerinin Bulunduğu İller  22

Tablo 3- Teftiş Programına Alınan İşyerlerinin İşçi Sayısı Bakımından Büyüklükleri 24

Tablo 4- İllere Göre Teftiş Edilen İşyerleri  46

Tablo 5- Büyüklüklerine Göre İşyerleri  48

Tablo 6- İşçilerin İşteki Durumlarına Göre Dağılımı  51

Tablo 7- İşçilerin İş Sözleşmesi Türlerine Göre Dağılımı  52

Tablo 8- İşçilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı  53

Tablo 9- Ücret Ödeme Sistemlerine Göre Dağılım  56

Tablo 10- İşyerlerinde Ücretlerin Belirlenme Usulleri  57

Tablo 11- İşçilere Yapılan Ödemeler  66

Tablo 12- İşçilere Yapılan Ödemelerden Doğan Kamu Gelirleri  67

Tablo 13- Uygulanan İdari Para Cezaları  72

Tablo 14- Suç Duyurusu ve İhbarlar  73



ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1- Toplam Eğitim Harcamaları 14

Şekil 2- Toplam Eğitim Harcamalarının GSYİH’e Oranı 14

Şekil 3- İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 49

Şekil 4- İşçilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı 54

Şekil 5- Ücret Ödeme Sistemlerine Göre Dağılım 57

Şekil 6- Kadın Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri 58

Şekil 7- Erkek Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri 58

Şekil 8- Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri 59

Şekil 9- Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri 59

Şekil 10- İşçilere Yapılan Ödemeler 67





13

GİRİŞ

Son yıllarda devletlerin üzerindeki sağlık, sosyal güvenlik, hatta askeri yükü azaltma isteği ve 

bu yükü piyasa ile paylaşma çabası belirgin bir hal almıştır. Bunun bir yansımasını eğitim gibi çok 

önemli ve büyük bir gider kaleminin dünya genelinde devlet tekelinden çıkartılıp özel sektöre doğru 

devredilmesinde görmekteyiz. Özellikle son beş yıllık dönemde özel okul sayısının her yıl istikrarlı bir 

biçimde arttığı ve eğitim sektöründe özel sektörün payının artmakta olduğu görülmektedir.

2003 yılında AB ve OECD ülkelerine oranla ülkemizde düşük seviyede olan özel sektörün payı, 2003-

2016 döneminde değişik oranlarda da olsa her yıl artarak 2016 yılında %13,6’ya ulaşmıştır.

DÖNEM KAMU ÖZEL SEKTÖR ORAN

2003 42.000 1.246 2,97

2013 59.861 4.300 7,18

2016 61.201 8.359 13,6

Tablo 1- Kamu ve Özel Okul Sayıları1

Buna paralel olarak ülkemizde son yıllarda eğitim harcamalarında ve bunun gayrisafi yurtiçi hasılaya 

oranında sürekli bir artış bulunmaktadır.

1-  http://ookgm.meb.gov.tr (Erişim tarihi:16.12.2016)



14

Şekil 1- Toplam Eğitim Harcamaları

Kaynak- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18688 (Erişim tarihi 15.12.2016)

Şekil 2- Toplam Eğitim Harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya Oranı

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18688 (Erişim tarihi 15.12.2016)

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine 

göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, 

kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu kurumların 

eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim 
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kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usûl ve 

esaslar 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda  düzenlenmiştir.2 

Özel öğretim kurumlarında çalışan personel, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu, yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların 

uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat 

Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul 

Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek 

Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tâbidir (5580 

sayılı kanun madde 9/a-b).

Halen özel okul statüsünde olan “temel liseler” özel dershanelerden dönüşmüşlerdir. Türkiye’de 

dershanelerin kuruluşu 1915 tarihinde yayımlanan Özel Okullar Talimnamesi ile ilişkilendirilse de 

bugünkü anlamda ilk dershanelerin 1960’lı yılların ortalarında açıldığı görülmektedir. 

Özel dershaneler ilk kez 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 

açılmışlardır. Bu tarihten sonra Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan merkezî sınavların çoğalmasıyla 

“gölge eğitim sistemi” olarak da adlandırılan özel dershanelere ilişkin ihtiyaç da artmış ve dershaneler 

sayıca çoğalmıştır.3 Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu verilere göre 6 Kasım 2013 tarihi 

itibariyle 3.640 dershane bulunmaktadır.4 Özel sektörün, eğitim alanındaki payının arttırılmasına yönelik 

politikalara bağlı olarak bu alanda hızlı değişimlerin meydana geldiği tartışmasızdır. Özellikle 2013 ve 

2014 yılında Eğitim-Öğretim alanında çok önemli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. 14.03.2014 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Bu kanunla uyumlu olması açısından Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nde de önemli değişikliklere gidilmiştir. 

Bu kapsamda yayınlanan 2014/7 Sayılı Genelge ile 14.03.2014-01.09.2015 tarihleri arasında, dershane 

veya öğrenci etüt eğitim merkezi kurucularından, kurumunu başka bir özel öğretim kurumuna 

dönüştürmek isteyenler, binalarını Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi’ndeki şartlara uygun 

hale getirmeleri ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki  “Kurumların Dönüşümü”  

2- Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/2/2007 Sayı : 26434
3- ÖZOĞLU Murat, Özel Dershaneler: Gölge Eğitim Sistemiyle Yüzleşmek, Seta Analiz Dergisi, S:36 (2011), s. 4-26
4- http://ookgm.meb.gov.tr (Erişim tarihi 20.12.2016)



16

hükümlerine göre başvurmaları halinde, inceleme sonucu uygun görülenlere, “Kurum Açma İzni ile 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verileceği, yasanın yürürlüğe girdiği 14.03.2014 tarihinde faal olan 

dershaneler ile 5580 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan 

öğrenci etüt eğitim merkezlerinden, dönüşüm programına dahil olmak istemeyenlerin faaliyetleri 

01.09.2015 tarihinde sona ereceği hüküm altına alınmıştır. 01.09.2015 tarihi itibariyle 1.400 civarında 

Temel Lise faaliyet göstermektedir.5 

Liselerde eğitim gören 5 milyon 807 bin 643 öğrencinin 3 milyon 798 bin 897´si (yüzde 65,4) resmi 

okullarda, 1 milyon 536 bin 135’ü (yüzde 26,5) açık öğretim lisesinde, 472 bin 611’i (yüzde 8,1) özel 

okullardadır. Bununla birlikte 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim kademeleri bazında öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 18, ortaöğretimde 14 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 16, ortaöğretimde ise 13’e gerilemiştir.6  

Bununla birlikte her yıl eğitim için ayrılan bütçe gayri safi yurt içi hasılada giderek daha fazla yer 

kaplamaktadır. 2014´te 62 milyar 248 bin lira olan ve gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,16´sını oluşturan 

eğitim bütçesi, 2015´te 76 milyar 354 milyon 306 bin liraya yükselerek gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 

3,46’sını oluşturmuştur.7

5- Bu raporun yazıldığı 2016 Aralık ayı itibariyle temel lise sayısı tam olarak bilinmemektedir. Temel liselerin faaliyete
başladığı 01.09.2015 tarihinden itibaren, gerek ekonomik nedenlerle, gerekse olağanüstü hal kapsamında çıkarılan
kararnamelerle temel liselerin bir kısmı kapanmış, bir kısmı etüd merkezine dönüşmüştür. Olağanüstü hal kapsamında
kapatılan temel liselerin bir bölümü ise sonradan çıkarılan kararnamelerle tekrardan açılmıştır. 2016 Aralık ayında
erişimi yapılan Özel Okullar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında “ Liste güncelleme çalışmaları devam
etmektedir.” ibaresi ile karşılaşılmıştır.

6- http://www.meb.gov.tr/ogrenci-sayisi-17-milyon-588-bine-yukseldi/haber/10675/tr (Erişim Tarihi:20.12.2016)
7- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18688 (Erişim tarihi 05.12.2016)
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1. BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER

1.1. Teftişin Programının Adı

Temel Liselerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi

1.2. Teftişin Amacı

Programlı teftiş temel olarak T.C. Anayasasının “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı 2. maddesinde 

belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesine hizmet etmektedir. Anılan ilkenin yansıması olarak Anayasanın 

“Çalışma ile ilgili hükümler” başlıklı V. Bölümünün 49. maddesinde hüküm altına alınan “Çalışma, 

herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek 

için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 

ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklindeki düzenleme ile 50. 

maddesinde yer alan “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler 

ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları 

kanunla düzenlenir.” şeklindeki düzenlemeyi esas alarak işyerlerinde çalışma barışının temini ve 

sürdürülebilir olmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Özel okullarda çalışan işçilerin çalışma sürelerinin yasa ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunun 

sağlanması, teftiş dönemi içerisinde ödenmeyen ücretlerinin, fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, 

hafta tatili çalışması, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmalarına ilişkin ücretlerinin ödenmesi, 

kadın ve genç işçilerin korunması, yıllık izinlerinin kullandırılmasının sağlanması, tam süreli çalışan işçi 

karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı 

işlem yapılmasının ve eşit davranma ilkesine aykırılığın önlenmesi amacıyla 01.03.2015 – 31.12.2015 

tarihleri arasında “özel öğretim kurumlarında çalışan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi 

programlı teftişi” gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda genel çerçevesi çizilen amaç doğrultusunda işyerlerindeki uygulamaların; çalışanların 

iş süreleri sınırlarına, dinlenme süresi sınırlarına, yıllık ücretli izin haklarının kullandırılması ile ilgili 

düzenlemelere uygun hale getirilmesinin, işin yürütümü açısından risklerin ortadan kaldırılmasının, 
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ücret, fazla çalışma ücreti ve genel tatil ücreti gibi ilave ödemelerin kayıtlara yansıtılması suretiyle 

kayıtlı istihdamın teşvik edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında 

çalışan öğretmen ve öğreticilerin çalışma biçimleri, aynı kanunun 8. maddesinde, özlük ve diğer 

hakları ise aynı kanunun 9. maddesinde düzenlenmiştir. 5580 Sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası, 

6528 Sayılı kanunun 14. maddesi ile kaldırılmıştır. “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti 

yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım 

kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez” şeklindeki hükmün kaldırılmış olması, bu 

kurumlarda çalışan öğretmen ve öğreticiler için belirlenen asgari ücretin kaldırılmasına sonucunu 

doğurmuştur. Özel okul sayısının da artmasına bağlı olarak bu kurumlarda ücret seviyesi düşmüş ve 

ciddi uyuşmazlıkların doğmasına neden olmuştur. 

Kamu hizmeti olarak değerlendirilen eğitim ve öğretimin, devlet eliyle sağlanması gereken 

bir vatandaşlık hakkı olduğu kabul edilmektedir. Bu hizmet ya bizzat devlet eliyle görülür veya 

devletin gözetim ve denetiminde özel kişiler tarafından yerine getirilir. Ülkemizde eğitim ve öğretim, 

Anayasası’nın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlığını taşıyan 42. maddesinin 3. fıkrası gereği 

devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Bunun yanı sıra aynı maddenin 6. fıkrası uyarınca, 

özel ve ilk dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye 

uygun olarak, kanunla düzenlenmektedir. Bu hükümler özel öğretim kurumları açılmasının anayasal 

dayanakları olarak değerlendirilebilir. Anayasa ile güvence altına alınan haklardan olan eğitim hakkının 

özel kişilerce görülmesi, hizmetin niteliği gereği idarenin denetim ve gözetimi altında mümkün 

olabilmektedir.

Özel öğretim kurumları; açılması, yönetimi, gözetimi ve denetimi 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, çalıştırılan personelin özlük hakları bakımından ise 

4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına tabi olan,  Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen 

tüzel kişiler tarafından açılan kurumlar olarak tanımlanmıştır. 

Özel sektörün, eğitim alanındaki payının arttırılmasına yönelik politikalara bağlı olarak bu alanda 

hızlı değişimlerin meydana geldiği tartışmasızdır. Özellikle 2013 ve 2014 yılında Eğitim-Öğretim 

alanında çok önemli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. 14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik 

yapılmıştır. Bu kanunla uyumlu olması açısından Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde de önemli 

değişikliklere gidilmiştir. 
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Bu kapsamda yayınlanan 2014/7 Sayılı genelge ile 14.03.2014-01.09.2015 tarihleri arasında, dershane 

veya öğrenci etüt eğitim merkezi kurucularından, kurumunu başka bir özel öğretim kurumuna 

dönüştürmek isteyenler, binalarını Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesindeki şartlara uygun 

hale getirmeleri ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki “Kurumların Dönüşümü” 

hükümlerine göre başvurmaları halinde, inceleme sonucu uygun görülenlere, “Kurum Açma İzni ile 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verileceği, yasanın yürürlüğe girdiği 14.03.2014 tarihinde faal olan 

dershaneler ile 5580 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan 

öğrenci etüt eğitim merkezlerinden, dönüşüm programına dahil olmak istemeyenlerin faaliyetleri 

01.09.2015 tarihinde sona ereceği hüküm altına alınmıştır.  Buna ilişkin düzenlemenin bir kısım 

hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olmasına rağmen, 03.08.2015 tarihi itibarıyla 

903 dershane Temel Liseye dönüşmüştür.

2015 yılında yürütülen “Özel Öğretim Kurumlarından Çalışan Eğitim Personelinin Çalışma 

Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi”nde eğitim personeline (öğretmenlere) her yıl okulların 

açıldığı ay (eylül) içinde ödenmesi gereken “Öğrenim Yılına Hazırlık Ödeneği” nin ödenmediği tespit 

edilmiş ve ödenmesi sağlanmıştır. 

Ancak, dershaneden temel liseye dönüşen okullar 01.09.2015 tarihinde faaliyete başlayacakları 

gerekçesiyle 2015 yılında programlı denetim kapsamına alınmamıştır. 2015 yılı Mart-Nisan ayından 

itibaren öğrenci kaydına başlayan temel liseler de programlı denetime alınan diğer okullar gibi, 

2015 yılı Eylül ayında eğitim ve öğretim faaliyetine başlayacaklardır. Temel liselerin teftiş programıma 

alınamamış olması özellikle öğrenim yılına hazırlık ödeneği bakımından okullar arasında haksız 

rekabete yol açmıştır.

1.3. Teftişte Görev Alan Müfettişler

Temel Liselerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi kapsamında 2016 yılında İş Teftiş 

Kurulu Başkanlığınca uygulamaya konulan programda 8 İş Başmüfettişi ve İş Müfettişi görev almıştır. 

Programlı teftişte yer alan müfettişler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

1.4. Çalışma Takvimi

Temel Liselerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi, aşağıdaki çalışma takvimi 

doğrultusunda İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığınca uygulamaya konulmuştur.

Hazırlanan teklife göre programlı teftişin 01.03.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde 

yürütülmesi planlanmıştır. 

Teftiş programları Teftiş Kurulu tarafından Mart ayı içinde heyetlere verilmiştir.
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İzmir Grup Başkanlığı tarafından yürütülen söz konusu programlı teftişin uygulanmasında 

birlikteliğin sağlanması, mevzuat açısından ihtilaflı konuların açıklığa kavuşturulması, uygulama 

esaslarına son şeklin verilmesi, işverenlere gönderilecek bildirimde yer alması gereken hususların 

düzenlenmesi amacıyla 2016-Mart ayının ilk yarısında toplantılar yapılmıştır.

23.03.2016 tarihinden itibaren işverenlere PTT kanalıyla bildirimler gönderilmeye başlanmıştır. Çok 

sayıda işyeri (temel lise) sahibi işverenlere PTT kanalıyla bildirim gönderilmek yerine, bu işverenlerin 

merkez işyerlerinin bulunduğu İstanbul ilinde 2016-Mart ayının son haftasında toplantılar yapılarak 

bildirimlerin hem kendilerine hem de isim hakkı kullandırdıkları diğer işverenlere elden verilmesi 

sağlanmıştır. Bu toplantılarda ayrıca teftişin nasıl yürütüleceği hakkında işverenlere bilgi verilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere teftiş programının uygulanmasına tam olarak 2016/Nisan ayı itibariyle 

geçilebilmiştir. 

İzmir Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışma planı doğrultusunda teftişler 2016 Nisan-Ekim 

aylarında tamamlanıp, 2016-Aralık ayı ilk haftası sonuna kadar raporların yazımı tamamlanmıştır.  

1.5. Görev Yapılan İller

Temel Liselerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi aşağıda belirtilen illerde bulunan 

işyerlerinde yapılmıştır.

İLLER İŞYERİ SAYISI

ADANA 19

ANKARA 112

ANTALYA 27

AYDIN 24

BALIKESİR 20

BURSA 37

ÇORUM 11

DENİZLİ 17
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İLLER İŞYERİ SAYISI

ESKİŞEHİR 17

GAZİANTEP 16

HATAY 21

İSTANBUL 226

İZMİR 46

KAYSERİ 14

KOCAELİ 22

KONYA 23

MALATYA 16

MANİSA 15

MERSİN 34

MUĞLA 19

SAMSUN 11

TEKİRDAĞ 9

TOKAT 9

TRABZON 8

TOPLAM 773

Tablo 2- Teftiş Yapılan İşyerlerinin Bulunduğu İller
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1.6. Teftişe Alınan İşyerleri Hakkında Genel Bilgiler

Programlı teftiş kapsamına, yukarıda belirtilen illerde bulunan temel liseler alınmıştır. İşyeri 

büyüklükleri aşağıda gösterilmiştir.

İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ İŞYERİ SAYISI

Mikro (1-9) 51

Küçük (10-49) 680

Orta (50-249) 42

Büyük (250<) -

T O P L A M 773

Tablo 3- Teftiş Programına Alınan İşyerlerinin İşçi Sayısı Bakımından Büyüklükleri 
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2. BÖLÜM 

TEFTİŞİN TANIMI

2.1. Gerekçe

Kamu hizmeti olarak değerlendirilen eğitim ve öğretimin, devlet eliyle sağlanması gereken bir 

vatandaşlık hakkı olduğu kabul edilmektedir. Bu hizmet ya bizzat devlet eliyle görülür veya devletin 

gözetim ve denetiminde yerine getirilir.

Ülkemizde eğitim ve öğretim, Anayasası’nın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlığını taşıyan 

42. maddesinin 3. fıkrası gereği devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 

aynı maddenin 6. fıkrası uyarınca, özel ve ilk dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile 

erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenmektedir. 

Bu hükümler özel öğretim kurumları açılmasının anayasal dayanakları olarak değerlendirilebilir. 

Anayasa ile güvence altına alınan haklardan olan eğitim hakkının özel kişilerce görülmesi, hizmetin 

niteliği gereği idarenin denetim ve gözetimi altında mümkün olabilmektedir.

Açılması, yönetimi, gözetimi ve denetimi 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa kapsamında 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, çalıştırılan personelin özlük hakları bakımından ise 4857 Sayılı İş Kanunu 

ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına tabi olan,  Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler 

tarafından açılan kurumlar olarak tanımlanabilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010-2014 Strateji Belgesinde; ülkemizde, uzun bir geçmişi olan 

özel sektörün eğitim alandaki yatırımlarına rağmen, özel örgün eğitim alanındaki eğitim kurum 

sayısının, toplam örgün öğretim kurumlarının %5,2’ini,  toplam öğrenci açısından ise %2,76 olduğu 

belirtilmektedir. Hedefin 2014 yılı sonunda, özel öğretim kurum sayısının, %9’a, öğrenci sayısının ise %5 

‘e çıkarılması olduğu belirtilerek, orta öğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinin ise %70’nin 

özel okula dönüştürülmesinin de hedeflendiği belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı istatistiklerine göre;

 A- Ülkemizde, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında toplam 64921 örgün eğitim kurumu bulunduğu, 

bunlardan 56.562 tanesinin resmi okul, 9.581 (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) tanesinin özel 

öğretim kurumu olduğu, özel öğretim kurum sayısının toplam kurumun %14,7’sini,
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 B- Toplam 64921 örgün eğitim kurumunda; 17.559.989 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü 

belirlenmiştir. Bu öğrencilerden,  14.950.897’sinin resmi okullarda, 823.515’inin özel öğretim 

kurumunda, 1.785.577’si açık öğretim kurumlarında öğretim gördüğü ve özel öğretim 

kurumlarında öğretim gören öğrenci sayısının, toplam öğrenci sayısının  %4,7’sini,

 C- Bu kurumlarda toplam 919.393 öğretmenin görevli olduğu, bu öğretmenlerin 829.077’sinin 

resmi okullarda, 90.316’sının özel öğretim kurumlarında çalıştığı tespit edilmiştir. Özel öğretim 

kurumlarında, çalışan öğretmen sayısının, toplam öğretmen sayısının oranının %9,8’ini 

oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Özel sektörün, eğitim alanındaki payının arttırılmasına yönelik politikalara bağlı olarak bu alanda 

hızlı değişimlerin meydana geldiğini söylemek mümkündür. Bu çerçeveden bakıldığında, özellikle 
2013 ve 2014 yılında Eğitim-Öğretim alanında çok önemli mevzuat değişikliklerinin yapıldığı 

görülecektir.

14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5580 Sayılı 

Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu kanunla uyumlu olması açısından Özel 

Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde de önemli değişikliklere gidilmiştir. 

Bu konudaki en önemli değişikliklerin, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun  “Tanımlar” 

Başlıklı 2. maddesindeki çeşit okul tanımlar konusunda yapıldığı görülmektedir. Değişiklikten önce 

özel öğretim kurumları arasında sayılan dershane ibaresinin kaldırıldığı, okul kavramına Bakanlıkça 

dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri 

devam eden ortaöğretim özel okulları, ifadesinin eklendiği belirlenmiştir. 

Kanun ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin, dershanelerin özel okula dönüştürülmesinin alt 

yapısına yönelik olduğunu söylenebilir. 

Bu kapsamda yayınlanan 2014/7 Sayılı genelge ile 14.03.2014-01.09.2015 tarihleri arasında,  dershane 

veya öğrenci etüt eğitim merkezi kurucularından, kurumunu başka bir özel öğretim kurumuna 

dönüştürmek isteyenler, binalarını Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesindeki şartlara uygun 

hale getirmeleri ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki “Kurumların Dönüşümü” 

hükümlerine göre başvurmaları halinde, inceleme sonucu uygun görülenlere, “Kurum Açma İzni ile 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verileceği, yasanın yürürlüğe girdiği 14.03.2014 tarihinde faal olan 

dershaneler ile 5580 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan 

öğrenci etüt eğitim merkezlerinden, dönüşüm programına dahil olmak istemeyenlerin faaliyetleri 

01.09.2015 tarihinde sona ereceği hüküm altına alınmıştır. 

Bakanlığın yeni stratejisi ve yapılan mevzuat düzenlemeleri ile önümüzdeki yıllarda özel okul 

sayısında ciddi artışlar meydana geleceği öngörülmektedir. Bu artış mevcut özel okullarda çalışan 
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personelin sorunlarına, dershanecilik alt sektöründeki kimi sorunların bu kurumlara taşınması ile yeni 

mevzuata aykırı durumların oluşacağını söylemek mümkündür.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında çalışan 

öğretmen ve öğreticilerin çalışma biçimleri, aynı kanunun 8. maddesinde, özlük ve diğer hakları ise 

aynı kanunun 9. maddesinde düzenlenmektedir. 5580 Sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası, 6528 

Sayılı kanunun 14. Maddesi ile kaldırılmıştır. “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, 

kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki 

ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez” şeklindeki hükmün kaldırılmış olması, bu kurumlarda 

çalışan öğretmen ve öğreticiler için belirlenen asgari ücretin kaldırılması sonucunu doğurmuştur. Özel 

okul sayısının da artmasına bağlı olarak bu kurumlarda ücret seviyesinin düşeceği, bu durumunda da 

önümüzdeki süreçte ciddi uyuşmazlıklara neden olacağı söylenebilir. 

Özel öğretim kurumlarında yapılan denetimler sonucu düzenlenen raporların ile yargı kararlarının 

incelenmesi sonucu, özel öğretim kurumlarında çalışan personelin karşılaştığı sorunlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

2.2. İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Sorunlar

2.2.1. Sözleşmenin Süresi

Özel öğretim kurumlarının, açılması, işleyişi, yönetimi, denetimi ile bu kurumlarda çalışan 

öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını düzenleyen 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9. 

maddesinde; “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya 

kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle 

belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve 

öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile 

bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir” hükmü bulunmaktadır.  Öğretmenlerle, 

belirli süresi en az bir yıl olan yazılı iş sözleşmesi yapılması zorunludur. Aynı maddede bunun istisnası; 

mazeretleri nedeniyle ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerini alacak olanlar ile devredilen kurumların, 

yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan az belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabileceğidir. Kimi 

kurumların bu istisnai durumu, kanunda belirtilen şartlar olmamasına rağmen kullandıkları yani 

öğretmen ve öğreticileri belirli süresi bir yıldan az olan iş sözleşmeleri ile çalıştırdıkları, eğitim ve 

öğretimin olmadığı yaz aylarında eğitim personelinin ücretsiz izne çıkarıldığı bilinmektedir. 

2.2.2. Sözleşmede İşin Konusu:

Öğretmen ve öğreticilerle yapılan iş sözleşmelerinin iş konusu olan maddede, öğretmen 

ve öğreticinin branşı belirtilmek suretiyle yapacağı işin sınırları belirlenmektedir. Özel öğretim 
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kurumunda, yapacak işi öğrencileri kendi mesleği eğitiminin konusu olan dersi anlatmak ve öğretmek 

olan öğretmenlerin, bazen öğretmenlik işiyle bağdaşmayan, okulun öğretmen dışı personeliyle 

yürütülecek işlerinde çalıştırıldıklarına tanık olunmaktadır. Özellikle yeni mezun genç öğretmenlere, 

adeta çıraklık ilişkisindeki getir götür işleri anlamına gelen öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan, 

fotokopi çekilmesi, alışveriş merkezlerinde açılan stantlarda okulun tanıtımı gibi işlerin yaptırılması 

buna örnek olarak verilebilir. 

2.2.3. Çift Sözleşme:

Özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen ve öğreticilerin özlük haklarını düzenleyen 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 9. Maddesinin 2. Fıkrasında (Mülga ikinci fıkra: 

1/3/2014-6528/14 md.)  “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine 

göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme 

tutarlarından az ücret verilemez” hükmü bulunmakta iken bu yükümlülükten kaçınmak için Bakanlık 

İlçe Müdürlüğü’ne verilen sözleşme ile kurumda bulunan sözleşme farklı olarak düzenlenmekteydi. 

İşçinin gerçek ücretinin gizlenmesi ve başka gerekçelerle de farklı düzenlendiği bilinmektedir. 

Öğretmenin süresinden önce sözleşmeyi feshetmesi halinde ekonomik durumuyla oransız “cezai şart” 

miktarları da konulduğu şeklinde uyuşmazlıklar da çifte sözleşmenin varlığına rastlanılmaktadır.  

2.2.4.  Sözleşmelerdeki Yüksek Cezai Şart Miktarı:

Sözleşmeye aykırılık halinde öğretmeni bundan alıkoymak amacıyla sözleşmeye konulan cezai 

şart miktarının, özel öğretim kurumunun karşısında ekonomik olarak zayıf durumda olan öğretmenin 

geliriyle bağdaşmayacak oranda yüksek olması da bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Cezai şartta temel ölçü karşılılıktır. Cezai şart için karşılıklılık; sözleşmenin her iki tarafı için de cezai 

şart öngörülmüş olması ve cezai şartın miktarının da her iki taraf için eşit veya dengeli miktarda 

kararlaştırılmış olmasıdır. Sözleşmelerde bu hususa dikkate edilmeyerek öğretmen ve öğretici aleyhine 

hükümler konulmaktadır. 

2.2.5. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Sorunlar:

Özel öğretim kurumunda çalışan öğretmenler ile kurum arasında yazılı olarak belirli iş sözleşmesi 

imzalanmaktadır. Bu yazılı iş sözleşmesi kurumun bulunduğu yerdeki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

teslim edilmektedir. Sözleşmenin feshi de aynı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimde bulunulmaktadır.

Belirli süresi en az bir yıl olarak düzenlemesi zorunlu olan bu sözleşmelerin, öğretim yılının bitimine 

yakın zamanlarında öğretmenlerin istifaya zorlanması veya ikinci sözleşmenin Eylül-Haziran ayını 

kapsayan 10 aylık olarak düzenlenerek bir yılık sözleşmenin kendiliğinden sona ermesinden önce 

sonlandırılmak suretiyle birkaç aylık ücret ödemesinden kurtulmak istenmektedir. 
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Özel öğretim kurumlarında gelecek yılın öğretmen kadro planlaması Nisan ve Mayıs aylarında 

yapılmakta, sürenin sonunda iş sözleşmesi sona erecek öğretmene gelecek yıl kendisi ile çalışılıp 

çalışılmayacağı bildirilmemekte, bu nedenle sürenin sonunda öğretmenle yeni sözleşme yapılmaması 

halinde, öğretmenin işsiz kalmasına neden olunmaktadır. 

2.3. Kayıtdışılığa İlişkin Sorunlar:

Özel öğretim kurumunda çalışan öğretmenler ile kurum arasında süresi belirli yazılı iş sözleşmesi 

imzalanmaktadır. Bu yazılı iş sözleşmesi kurumun bulunduğu yerdeki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

teslim edilmektedir. Bu sözleşmelerde ders saati üzerinden ya da maktu aylıklı ücret üzerinden ücretin 

ödeneceği yazılmaktadır. Sigorta primi, vergi yükümlülükleri gibi nedenlerle özel öğretim kurumu 

yöneticileri asgari ücret üzerinden sözleşme hazırlamaktadır. Gerçekte ise öğretmenler gibi nitelikli 

personelin asgari ücret alması hayatın olağan akışına aykırıdır. Her ne kadar atanamayan öğretmenler 

nedeniyle arz fazlası nedeniyle düşük ücretle çalışılmasına rastlanılmakta ise de uzun süredir 

öğretmenin asgari ücret aldığını kabul etmek hayatın olağan akışına uygun değildir.

2.4. Fazla Çalışma:

Özlük hakları açısından, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olan özel öğretim kurumu öğretmenlerinin, 

çalışma süresinin, iş kanunundaki sınırlamaları aşacak şekilde uygulandığı ancak ek çalışmalarına 

karşılık ödemelerde bulunulmadığı bilinmektedir.

Öğretmenlerin performans değerlendirilmesinde kullanılan bazı uygulamaların mesai saatleri 

dışında gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Bunlar; ders saatleri dışında öğrencilere yardım etmesinin 

istenmesi ve mesai saatleri dışında kurum içinde veya dışında eğitim dışı faaliyetlere katılmanın, 

öğretmenlerin, sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediği söylenebilir.

Öğretmenlerin, okulu temsilen tanıtım adı altında genellikle kamuya açık alanlarda, çeşitli 

etkinliklerde görevlendirilmesi de normal çalışma süresinin dışında gerçekleştirilmektedir. 

2.5. Yöntem

Programlı teftişin yürütülmesinde Kurul Başkanlığımızca özellikle son yıllarda belirlenen tarafları 

bilgilendirici ve bilinçlendirici, cezai anlayıştan çok noksan ve aykırılıkların giderilmesini öne çıkaran, 

bu nedenle işçi ve işveren eğitimlerinin yapılmasını, sorunların tüm aktörlerin katılımı ve uzlaşması 

suretiyle çözülmesini amaçlayan ve duyarlılaştırma, önleyicilik ve cezai yaptırım arasında bir denge 

kurmak suretiyle çalışma barışının tesis ve devamını benimseyen yeni iş teftiş vizyonu / anlayışı esas 

alınmıştır. Bu anlamda teftiş süreci; hazırlık, birden fazla işyeri bulunan işverenlerle yapılan toplantılar, 

işverenlere bildirimlerin gönderilmesi ve teftişin yapılması olarak dört bölümden oluşmaktadır. 
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Aşağıda 3. Bölümde ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere programlı teftişe başlamadan önce hazırlık 

aşamasında teftişte görev yapacak heyetler ile birlikte özel okulların tabi oldukları mevzuat çeşitli 

yönleriyle değerlendirmeye alınmış, özellikle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim 

Bakanlığı Özel Öğretim Kurulları Yönetmeliği hükümleri incelenmiş, ayrıca özel okullarda istihdam 

edilen eğitim personelini ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 439 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık 

Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gibi sair ilgili düzenlemeler görüşülerek tartışılmıştır. 

Birden fazla işyerine (temel lise) sahip işverenlerle yapılan toplantılarda; işverenlerle birlikte 

işverenlerin serbest muhasebeci ve mali müşavirleri ve varsa yeminli mali müşavirleri ile irtibata 

geçilerek programlı teftiş hakkında onların da bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu toplantılara 

isim hakkı kullandırılan işverenler de katılmıştır. Bu toplantılarda bildirimler işverenlere elden verilmiştir.

İşveren ve işveren vekillerinden uygulama esasları çerçevesinde hazırlanan işveren bilgi formlarının 

doldurulması istenmiştir. Gerek istihdam edilen eğitim personelleri ve işçiler, gerekse işveren ve vekilleri 

ile yapılan görüşmeler mümkün olduğunca genişletilmek suretiyle teftişin etkinliği ve verimliliği 

arttırılmak hedeflenmiştir. 

Yukarıda belirtilen faaliyetler sonrasında işyerine ilişkin ibraz edilen tüm kayıt ve belgeler incelenerek 

teftiş tutanakları düzenlenmiştir. 

Ayrıca ekiplerce işyerlerinde yapılan teftişler akabinde öğretim yılına hazırlık ödeneğinin genel 

olarak eğitim personeline ödenmekle birlikte, çeşitli nedenlerle (bilgi eksikliği, ekonomik elverişsizlik 

vb.) bir kısım işçiye ödenemediği durumlarda talep eden işverenlere tekrar süre verilerek teftişin etkisi 

artırılmaya çalışılmıştır. Bu arada yine genel olarak teftişi bitmekle beraber henüz raporu yazılmamış 

işyerlerinden mevzuata aykırılık ve noksanlıkların ikmali konusunda müfettişliğimizle irtibat kuran 

işveren veya vekillerine gerekli rehberlik hizmetleri sağlanmıştır. 

Yapılan tüm iş ve işlemlerde ekiplerimiz tarafından mevzuata aykırılık ve noksanlıklarını ikmal etmek 

isteyen işverenlere destek olunmak istenmiş, işçi ve işveren arasındaki çalışma barışının korunması 

ile tarafların iş hayatını denetleyen ve düzenleyen devlet ile olan ilişkilerini en üst seviyeye taşımak 

amaçlanmıştır.

Teftiş sürecinin tamamlanması akabinde düzenlenen raporlarda noksanlık ve aykırılıklarını 

gidermeyen veya süreç içerisinde yeni bir aykırılık ve noksanlığa sebep olan işverenler hakkında idari 

para cezası uygulaması yapılmıştır. 

2.6. İşyerlerinin Seçim Kriterleri

2016 yılı teftiş programı amaç ve gerekçesi doğrultusunda 8531(genel ortaöğretim) meslek 

koduna giren temel liselerle 2015 yılında teftiş programına alınıp da teftişi yapılamayan özel okullar 
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teftiş programına alınmıştır. Programa alınan temel liselerin seçiminde zincir okullar olarak tabir edilen, 

aynı işverene ait tüm temel liseler ile isim hakkı kullandırılan tüm okullar dikkate alınmıştır.   

2.7. Teftişe Alınan İşyerlerinin Belirlenme Yöntem ve Kaynakları

İşyeri listelerinin hazırlanmasında, Bakanlığımız kayıtları (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, 

Sosyal Güvenlik Kurumu verileri vs.), İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin verileri, ilgili işçi ve işveren meslek 

kuruluşları  ile internet ortamından sağlanan bilgilerden yararlanılmıştır.  

Teftiş hazırlık aşamasında öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

internet adresinde yer alan modülde İş Teftiş Kurulu tarafından uygulama alanı olarak belirlenen illerde 

2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyette olan temel liselere ilişkin bilgiler derlenmiştir. 

Söz konusu araştırma yoluyla elde edilen bilgiler çerçevesinde denetim programına alınan  illerdeki 

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine listeler gönderilerek söz konusu özel okulların işveren ve sosyal güvenlik 

numaraları hakkında bilgiler talep edilmiştir. 

Kapsamda yer alan illerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gönderilen listeler çerçevesinde 

teftiş programı hazırlanmıştır. 

Teftiş programına alınan temel liselerin genel olarak İş Kolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı 

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda, 8531 (Genel Ortaöğretim) meslek ve NACE kodlarında 

faaliyet gösterdikleri gözlemlenmiştir. 

2.8. Faaliyet Alanı Bilgeleri

2.8.1. Tanımlar

2.8.1.1. Eğitim

Büyük bir hızla gelişen dünyamızda toplumların hedeflenen yerlere gelebilmesi için kendini 

geliştirmiş, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayabilen ve bu topluma en üst düzeyde katkıda bulunan 

bireylere ihtiyacı vardır. Birey, bu uyum sürecini aile içinde ve dışında aldığı eğitim ve öğretimle 

gerçekleştirir.

Eğitimin bugüne kadar birçok tanımı yapılmıştır. Yaygın olarak bilinen tanımında eğitim, bireyin 

davranışında kendi yaşantısı ve yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış meydana getirme sürecidir. 

Fidan’a göre ise eğitim, insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir (Fidan N., Okulda Öğrenme ve 

Öğretme, Ankara, 1985, s.4. 2). Bir başka yaklaşımda eğitim, bireyin yaşadığı toplumda uygulama değeri 

olan yetenek, yöneliş ve diğer davranış örüntülerini kazandığı süreçler toplamı olarak tanımlanmıştır 

(Demirel Ö. ve Kaya Z., Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara, 2002, s.5.).  Çevresel etkenlerin içinde 

bulunduğu bir başka tanımında eğitim, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi 



34

altında sosyal yeterlik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. (Hesapçıoğlu, M. ve 

diğ., Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara, Eylül 2005, s.14.).

Görüldüğü gibi eğitimin net ve kesin bir tanımı yapılamamıştır. Ancak burada belirtilen ve 

belirtilmeyen tüm tanımlara göre eğitim bireyi, bireyde istendik davranış geliştirmeyi, bireyin 

bireyselleşmesini, toplumsallaşmasını ve kültürlenmesini hedef alır.

Türk eğitim sisteminin genel amaçları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (METK)’nun 2. 

maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre;

“…1. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine 

ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, 

manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 

seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel 

ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı 

görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe 

ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına 

saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve 

verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme 

alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve 

toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir 

yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan 

milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak 

ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.”

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş olan Türk Milli Eğitim Sistemi, “Örgün Eğitim” ve 

“Yaygın Eğitim” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

2.8.1.2. Örgün Eğitim

Örgün eğitim, belirlenen amaçlar doğrultusunda belirli bir yaş grubu içerisinde bireylere okul ya da 

okul niteliği taşıyan eğitim kurumlarında düzenli olarak sunulan eğitimdir. (Hesapçıoğlu, ve diğ., a.g.k., 

s.20.) Bu eğitim türü belli bir program ve plan dahilinde süreklilik arz eden etkinlikler bütünüdür. Okul 

öncesi eğitimi, temel eğitimi, orta ve yüksek eğitim kurumlarını kapsar. Bu eğitim sisteminde hiyerarşik 

bir düzen vardır ve bir üst eğitim kurumu, bir alt eğitim kurumuna dayanır. Örgün eğitim sisteminde, 

zorunlu olan temel eğitimin dışındaki öğrenim basamakları isteğe bağlıdır. Örgün eğitim genellikle 
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mesleğine yönelik programlara ağırlık vermekle birlikte, genel lise gibi bir üst öğrenim kurumuna 

(üniversiteye) öğrenci hazırlamaya yönelik programlara da uygulanmaktadır.

2.8.1.3. Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim, değişik nedenlerle örgün eğitim imkanlarından hiç yararlanamamış, örgün eğitim 

süreci yarım kalmış veya örgün eğitimine devam eden ya da tamamlamış kişilere ilgi duydukları ve 

kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda verilen eğitimdir. (Hesapçıoğlu, ve diğ., a.g.k., s.20.)

 Örgün eğitim gibi planlı, programlı ancak hiyerarşik değildir. Bir noktada örgün eğitimin boşluğunu 

doldurmakta, onu tamamlamaktadır. İşyerlerinde yapılan hizmet içi eğitim, halk eğitim merkezlerinde 

verilen kurslar yaygın eğitimin kapsamındadır.

Yaygın eğitimin amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; örgün 

eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademeden 

çıkmış yurttaşlara örgün eğitim yanında veya dışında; Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini 

tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak,

2.8.1.4. Özel Öğretim Kurumları

Özel Öğretim Kurumları (ÖÖK) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (ÖÖKK)14 doğrultusunda 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre 

yönetilen tüzel kişilerce açılan özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış çeşitli derece ve 

türdeki eğitim yapan kurumlardır.

Çeşitlilik arz eden bu kurumlar ÖÖKK’nin 2. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir;

“…c) Okul: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarını,

d) Yabancı okullar: Yabancılar tarafından açılmış özel okulları,

e) Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile 

güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin 

devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,

f ) Dershane: Öğrencileri; bir üst okulun veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri 

derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim 

kurumlarını,

g) Çeşitli kurslar: Kişilerin sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini 

geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren 

özel öğretim kurumlarını,

h) Özel eğitim okulu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş 

personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu,
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i) Motorlu taşıt sürücüleri kursu: Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek sınav sonucu sertifika veren ve 

trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumlarını,

j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini 

yapmalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin 

yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,

k) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim 

güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini 

ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye 

çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma 

uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,

l) Milletlerarası özel öğretim kurumları: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri 

özel öğretim kurumlarını,

o) Uzaktan öğretim kurumu: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenlere her türlü iletişim 

araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumları…”

2.8.1.5. Temel Lise

Temel Lise: Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında dönüşüm programına alınan kurumların 

kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden 

ortaöğretim özel okullarıdır.8 

2.8.1.6. Özel Öğretim Kurumu Çalışanları

Tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetini gerçekleştirmek, eğitimi 

üretmek için çeşitli pozisyonda ve görevde bireyler çalışmaktadır. Bunlar yöneticiler, öğretmenler, 

uzman ve usta öğreticiler ile diğer personeldir.

2.8.1.6.1. Yönetici

Her öğretim kurumunun milli eğitim amaçları yanında özel amaçları da bulunur. Kurumların bu 

amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlar çerçevesinde işleyişini sağlamak yönetimin görevidir. 

Yönetim işi, kurumun özelliğine ve büyüklüğüne göre bir veya daha fazla yönetici tarafından yapılır. 

Yönetici en yalın tabiriyle başka birine iş yaptırabilen kişidir. Eğitim alanında yönetici, eğitim örgütlerini, 

saptanan amaçlara ulaştırmak üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili biçimde 

kullanarak, belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaya koyan kişidir.

8- Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 05/07/2014 Sayı : 29051
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2.8.1.6.2. Öğretmen

MEB Öğretmenleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde öğretmen, “yüksek öğretim 

kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitim alarak yetişmiş olan ve her derece 

ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini 

yürütmek üzere atanan kişi” şeklinde ifade edilmiştir.

2.8.1.6.3. Usta ve Uzman Öğretici

1739 sayılı METK’nin 47. maddesinde belirtildiği üzere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, hizmet 

içi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında gerek duyulduğu takdirde çeşitli alan derslerinde geçici 

veya sürekli olarak uzman ve usta öğreticiler görevlendirilebilir.

“Uzman Öğretici” alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

“Usta Öğretici” ise öğrenimi sırasında ilgili dersi gördüğünü belgelendirenler ile alanında sertifika 

sahibi olan öğreticileri ifade eder.

2.8.1.6.4. Diğer Personel

ÖÖK’de yöneticilik ve eğitim-öğretim eylemini dışında eğitimi destekleyen, eğitim sürecine dolaylı 

katkıda bulunan çeşitli faaliyetler bulunmaktadır. Bunlar; büro işleri, temizlik, güvenlik, bakım-onarım 

ve diğer teknik işler vb. olup, bu çalışmada bu işleri yapmakla yükümlü bulunan kişiler “diğer personel” 

olarak adlandırılmıştır.

Kurumun türüne, büyüklüğüne göre bu personelin sayısı değişiklik gösterir. Özellikle teknik okullar 

ve yatılı okullar için daha çok önem taşır.

2.8.1.7. İşyerlerinin Tanımı

İlköğretim Kurumları: Mecburi ilköğretim çağı 5 yaş (66 ayını dolduran, 2009 yılının 1. ve 3. ayları 

arasında doğan çocuklar) -13 yaş grubundaki çocukları kapsar.

(Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını dolduran çocuklar ile 13 yaşını bitirip 

öğretim yılı sonunda 14 yaşına giren çocukları kapsar.)

İlköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, 

beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri yönünden hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır.

İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı programlar 

arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşur.
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Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, 

gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur.

Açık Öğretim Ortaokulu: İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş 

vatandaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ortaokulu tamamlama olanağı sağlayan 

kurumdur. Sistem gereği şube ve öğretmen bulunmamaktadır.

Ortaöğretim: Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim 

veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.

Ortaöğretimin amaç ve görevleri; Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle 

onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel 

kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 

yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin 

istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

Genel Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür 

kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime 

veya geleceğe hazırlayan eğitim öğretim sürecidir

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere 

genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem 

yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim sürecidir.

Açık Öğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün 

eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere 

hizmet vermektedir.

Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim verilmektedir. Sistem gereği şube, 

öğretmen bulunmamaktadır.

Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. 

Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün 

eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan, ya da bu kademeden 

çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında; 

* Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak,
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* Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim 

olanağı sağlamak,

* Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak,

* Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları 

kazandırmak,

* Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini 

sağlayıcı olanaklar hazırlamak,

* Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek,

* Çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,

* Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak

2.8.1.7.1. Özel Öğretim Kurumları

Genel olarak giderleri devlet bütçesinden karşılanmayan eğitim-öğretim kurumları, özel okul olarak 

adlandırılır. Devlet okulları dışında kalan, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim veren bu 

okulların sahipleri, gerçek kişiler veya yardım kuruluşları olabilir.

Günümüzde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş olup Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın denetim ve gözetimi altında bir ücret karşılığında örgün eğitim-öğretim veren tüm 

özel okullar, esas olarak aynı yasal düzenlemeler içinde yer aldığından bunların birlikte incelenmesi 

gerekmektedir.

Özel Öğretim Kurumları türlerine göre aşağıdaki gibi ayrılabilir.

2.8.1.7.1.1. Özel Okullar

1- Türk uyruklu kişilerce veya dernek, vakıf, şirket gibi

kurumlarca açılan okullar.

2- Yabancılar tarafından açılan okullar.

3- Azınlık okulları,

4- Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin gidebileceği Milletlerarası Özel

Öğretim Kurumları.

Özel Türk Okulları:

Türk Uyruklu kişilerce veya dernek, vakıf, şirket gibi kurumlarca açılan okullar. Bu okullar anaokulu, 

ilköğretim okulu, genel lise, fen liseleri, endüstri meslek lisesi gibi okul türlerine ayrılır.
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Yabancılar Tarafından Açılan Özel Okullar:

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancılara verilen imtiyazlar 24 Temmuz 1923’de kaldırılmış, 

ancak yabancıların okul açmalarına verilen izin devam etmiştir.

Ülkemizdeki yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığının onaylayacağı program ve yönetmeliklere 

göre eğitim -öğretime devam ederler.

Bu okullarda birer Türk Müdür Yardımcısı vardır ve okulun müdürü ile birlikte imza yetkisine sahiptir. 

Türk Müdür Yardımcısı ile Türkçe ve Kültür dersleri öğretmenleri bakanlıkça atanmaktadır.

Diğer derslerin öğretmenleri okul müdürü ve valiliklerin teklifi üzerine bakanlıkça atanmaktadır,(Koçer, 

1975:109, 112). Lozan Antlaşmasında İngiltere, Fransa ve İtalya’ya ait yabancı okullar da tanınmıştır. 

Öteki ülkelere (Amerika, Almanya ve Avusturya) ait okulların varlığı da bir fiili durum olarak kabul 

edilmiştir, (Akyüz, 1982:32).

 Azınlık Okulları:

Azınlık Okulları 24 Temmuz 1924 tarihli Lozan barış antlaşmasına göre ülkemizde yaşayan Rum, 

Ermeni, Yahudiler kendi okullarını açabilirler.

Azınlıklar tarafından kurulan dernekler vasıtası ile her türlü eğitim kurumu açabilecek ve okulların 

masrafları ilgili cemaatler tarafından karşılanacaktır.

Azınlık okullarında, her azınlık kendi dili ile eğitim yapabilmektedir ancak Türkçe de zorunlu olarak 

okutulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti 1924’ten sonra Azınlık okullarında dini propagandayı yasaklamış ve bu okulları 

denetim altına almıştır. 1965’de çıkarılan 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu azınlık okullarının yeni okul 

açmaları ve yeni okul yapmalarını yasaklamaktadır. Azınlık okullarının ders programları dengi Türk 

okullarıyla aynıdır. Öğretmenlerin tayini ve ders kitaplarının basımı Milli Eğitim Bakanlığının iznine 

bağlıdır.

Azınlık okulları diğer özel okulların uymakla yükümlü oldukları yasaya uyarlar. Bu okullardaki Türkçe 

dersi ve Türkçe kültür dersleri Türk öğretmenleri tarafından okutulmaktadır.

Azınlık okulları, azınlıklar tarafından kurulmuş sivil toplum örgütlerine bağlıdır. Okulların kendileri 

tarafından hazırladıktan program ve yönetmelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik edildikten sonra 

uygulamaya geçilebilir.

Okulların hazırladığı programlar resmi okullarla uyuşmakta ise resmi ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarına denklikleri kabul edilir.(Koçer, 1975:109).
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Azınlıklar okullarında çalışacak öğretmenler 6581 sayılı Kanun ve Özel Öğretim Kurumlan 

yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca resmi okullarda görev yapan öğretmenler arasından seçilmektedir.

Azınlık okullarında da müdürle aynı yetkilere sahip bir Türk müdür yardımcısı görev yapmaktadır. 

Rum okullarında Yunanistan’dan gelen öğretmenlere de görev verilmekte, Türk öğretmenler de Batı 

Trakya’daki Türk okullarında görev almaktadır.

Azınlıklar için kurulmuş okullara sadece o azınlıktan olanların çocukları okuyabilir.

Bir özel okulda okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı okuldaki toplam mevcudun %20’sinden fazla 

olamaz. (Özel Okullar, 1996:9).

Milletlerarası Özel öğretim Kurumları:

Ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği okullardır. Yabancı uyruklu kişi 

ve kurumlarca açılan veya bunların Türk vatandaşları ile kurduğu ortaklıklar yolu ile açılan öğretim 

kurumlarıdır.

2.9. Yapılan İşler

2.9.1. Özel Okulların Eğitimdeki Yeri

Özel öğretimin gelişmesi üç temel nedene bağlanabilir, (Bolay, 1996:205).

1- Kamu (Resmi) okulların artan öğrenci kapasitesini karşılayamaması.

2- Kamu (Resmi) okullarının giderek nitelik bakımından yetersiz olması.

3- Velilerin çocuklarına daha iyi bir eğitim verme arzusu.

Özel öğretimin gelişmesi ve yoğunlaşması ile kamu kesiminin üzerine binen yük hafifleyecektir. 

Böylelikle Özel Öğretim Kurumları eğitimi organize eden program geliştiren ve eğitim yönetimi, 

denetimi, öğretmen yetiştirme ve ölçme değerlendirme konularında temel politikalar koyan bir 

konuda olacaktır, (Bolay,1996:205).

2.9.2. Özel Öğretim Kurumlarının Yapısı 

Özel Öğretim Kurumlarının Açılması:

Özel öğretim kurumlarının açılması için Milli Eğitim Bakanlığından kurumun eğitime ve öğretime 

başlama izni alınması gereklidir, özel öğretim kurumlarının “gözetim ve denetimi” devlet adına Milli 

Eğitim Bakanlığı, Bakan adına da özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Özel okullar hakkında 11 Temmuz 1984 tarihli ve 3035 sayılı Kanuna göre getirilen hükümlerde özel 

okulların sadece kazanç sağlayan kurumlar olarak kurulamayacağı belirtilmiştir.
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Özel Okullara öğrencinin Kabul Edilmesi:

Özel okullara öğrenci kabul edilmesi dengi resmi okullar mevzuatına göre yapılmaktadır. Özel 

ilkokulların birinci sınıfına alınacak öğrenciler aday kayıt sistemine göre belirlenmektedir.

Başvurular, o sınıfın kontenjanını aşarsa, noter huzurunda kura çekilerek kesin öğrenci kaydı 

yapılmaktadır. İlkokul birinci sınıflarına öğrenci alırken sınav olmamaktadır, (Özel Okullar, 1996:9).

Ara sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı’nın nakil yönetmeliğine uygun olarak diğer okul ve yabancı 

okullardan yatay geçişle öğrenci alınabilmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarında İdari Yapı:

Özel öğretim kurumlarında çalışacak idareci ve öğretmenleri; resmi kurumlardaki idareci ve 

öğretmenlerle aynı nitelik ve şartlara sahip olması gerekmektedir.

Çeşitli mesleki kurslarında çalışacak öğretmen ve idarecilerden hangi Çeşitli mesleki kurslarında 

çalışacak öğretmen ve idarecilerden hangi niteliklerin aranacağı özel yönetmeliklerce tespit edilmiştir, 

(Özel Okullar. 1996:7).

Özel okullarda, devlet okullarında olmayan farklı bir yapılaşma vardır. Özel okullarda yönetim 

kurulu başkanı, kurucu genel müdür, genel müdür yardımcıları, akademik kurul, mali işler müdürü, 

halkla ilişkiler birimi, zümre başkanlıkları, eğitim müşavirleri, AR-GE birimleri gibi birimler ve bunlardan 

sorumlu bireyler bulunmaktadır, (Akdoğan, 1995:146).

Zümre başkanları aynı dersi okutan öğretmenlerin oluşturduğu zümrenin başkanlığını yürütür. 

Zümre tarafından okutulmakta olan dersin kurumda aynı plan ve program içinde okutulmasında, 

ölçme ve değerlendirmede ortaklık sağlanmasında yardım eder.

Her özel okul kendi kurum yönetmeliğini hazırlar. Bakanlık onayına sunar ve kabul edildikten sonra 

okul yönetiminin yapısı ona göre belirlenir, (Özel Okullar, 1996:8).,

Özel Okullarda Ders Programlan:

Özel okullarda yabancı dil dersleri dışındaki müfredat programı diğer okullardaki Türkçe okutulan 

müfredat programının aynısıdır. Anadolu Liseleri için hazırlanan İngilizce programı yabancı dille eğitim 

yapan bütün özel liseler için de geçerli olduğu bildirilmektedir, (Demirel, 1987:33).

Azınlık okullarında o azınlığa ait dil ve din dersleri ilave olarak okutulabilir. Bu uygulama yalnızca 

milletlerarası Özel Öğretim Kurumları’nda farklıdır. Bu kurumlardaki müfredat programlan, Türk 

Devletinin menfaat ve güvenliğine aykırı olmamak şartı ile kurum idaresince hazırlanır ve Bakanlık 

onayına sunulur, (Özel Okullar, 1996:15).
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3. BÖLÜM

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1. Hazırlık Aşaması

Hazırlık aşaması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım hazırlık çalışmaları, çalışma gruplarının 

oluşturulması; ikinci kısım hazırlık çalışmaları çalışma planının hazırlanması; üçüncü kısım hazırlık 

çalışmaları ise işverenlere gönderilecek bildirimlerin hazırlanması ve toplantılardan oluşmaktadır. 

3.1.1 Çalışma Gruplarının Oluşturulması 

Temel Liselerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi; İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı 

İzmir Grup Başkanlığı tarafından Türkiye çapında yürütülmek üzere Bakan ‘’OLUR’’uyla belirlenmiştir. 

Programlı teftişte sekiz müfettiş görevlendirilmiştir. Teftiş programında ikişer müfettişten oluşan 

dört heyet yer almıştır. 

3.1.2 Çalışma Planının Hazırlanması

Raporun II. Bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde planlama aşamasında toplam 24 ilde 

faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 850 okul teftiş programına alınmıştır. Ekiplerden ikisine 213, 

diğer ikisine de 212 görev verilmesi planlanmıştır. Teftişe alınan okullar illere göre dağılımları da göz 

önüne alınarak ekiplere paylaştırılmıştır. Teftişi yapılacak işyerlerinin listeleri İzmir Grup Başkanlığı 

tarafından Ocak ayı başında ekiplere verilmiştir. Teftiş programının hazırlık aşamasında temel liselere 

yönelik olarak “öğretim yılına hazırlık ödeneği” tek risk olarak belirlenmiştir. Eğitim personeli programlı 

teftiş kapsamında risk grubu olarak ele alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri, 

belirtilen Kanunların varsa ilgili yönetmelikleri ile sair mevzuat düzenlemelerinin dikkate alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Teftiş yapılacak sektörle ilgili ayrıntılı bilgiler toplanmış, İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığınca, iller ve 

işyeri sayısı, işyerlerinin listesi kesinleştirilmiş, çalışma grupları arasındaki görev dağılımı ve yıllık işyeri 

görev listesi ile çalışma planı hazırlanarak Bakan Onay’ına sunulmuştur. 
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Ayrıca çalışma gruplarının teftiş öncesi yapmış olduğu sürekli toplantılarla temel liselere ilişkin teftiş 

faaliyetlerinin planlanması ve uygulanacak yöntem ve usuller ile birlikte teftişlerde etkinliğin artırılması 

ve birlikteliğin temini amacıyla düzenlenecek tutanak ve ifade tutanaklarının formatı ve kapsamı 

belirlenmiş, incelemeye alınacak belge ve dokümanlar konusunda görüş birliği sağlanmıştır. 

3.2. Teftiş Aşaması

Hazırlık aşamasında sonra teftişte görevli ekiplere İzmir Grup Başkanlığınca 2015-Mart ayı içerisinde 

görev emirleri ile teftiş yapacakları işyeri listeleri verilmiş ve belirtilen tarih itibariyle ekipler saha 

çalışmasına başlamışlardır. 

İşverenlere gönderilecek bildirimlerin hazırlanması, bildirim gönderilmeksizin teftişi yapılacak 

işverenlerle toplantıların yapılması nedeni ile teftişler genel olarak 01.04.2016 tarihinde başlamıştır. 

Tüm teftişler 31.10.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Ancak teftişlerin tamamlanmasından sonra, rapor 

yazımından önce noksanlıklarını tamamlayan işverenlerin buna ilişkin olarak ibraz ettikleri belgeler 

değerlendirmeye alınmıştır. 

3.3. İstatistikler

3.3.1. Teftiş Edilen İşyerlerine İlişkin Tespitler

Yapılan teftişlerde işyerlerinin büyüklükleri, toplu iş sözleşmesi uygulanıp uygulanmadığı,  işçilerin 

cinsiyeti, yapılan iş sözleşmesi türleri, nitelikleri (çocuk-genç, özürlü ve yabancı uyruklu), kıdemleri ve 

ücret ödeme sistemleri ‘İşveren Bilgi Formu‘ doldurulmak suretiyle tespit edilmiş ve elde edilen bilgiler 

alt başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.

3.3.1.1. İşyerlerinin Kurulu Bulundukları İllere Göre Dağılımı

İLLER İŞYERİ SAYISI

ADANA 19

ANKARA 112

ANTALYA 27

AYDIN 24

BALIKESİR 20

BURSA 37

ÇORUM 11
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İLLER İŞYERİ SAYISI

DENİZLİ 17

ESKİŞEHİR 17

GAZİANTEP 16

HATAY 21

İSTANBUL 226

İZMİR 46

KAYSERİ 14

KOCAELİ 22

KONYA 23

MALATYA 16

MANİSA 15

MERSİN 34

MUĞLA 19

SAMSUN 11

TEKİRDAĞ 9

TOKAT 9

TRABZON 8

ADANA 19

TOPLAM 773

Tablo 4- İllere Göre Teftiş Edilen İşyerleri
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İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı İzmir Grup Başkanlığı’nda görevli müfettişlerce Türkiye çapında 

24 ilde 773 işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimlerde 16.137 işçiye ulaşılmıştır. 

Teftişin planlanması aşamasında 850 işyeri teftiş programına alınmıştır. Programlı teftişin 

yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerle (aynı işverene ait program dışı kalmış işyeri tespit edilmesi, 

şikayet, müfettişçe gerek görülmesi vb.) 48 işyeri programa alınmış, böylelikle programa alınan işyeri 

sayısı 898 olmuştur. Bu işyerlerinden 125’inde kapanma, faaliyetini son verme, nitelik değiştirme, kayıt 

ve belge ibraz etmeme gibi nedenlerle teftiş yapılamamıştır.

3.3.1.2. İşyeri Ölçekleri

Teftişi yapılan işyerlerinin ölçeklerine (büyüklüklerine göre) dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Dokuz ve 

daha az sayıda işçi çalıştıran işyeri sayısı 51 dir. Küçük olarak nitelendirilen 10-49 arasında işçi çalıştıran 

işyeri sayısı 680, orta denilen 50-249 arasında işçi çalıştıran işyeri sayısı 42 dir. 

Tablodan da görüldüğü gibi; temel liseler ortalama 20-25 eğitim personeli çalıştıran küçük ölçekli 

işyerleridir. 

İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ İŞYERİ SAYISI

Mikro (1-9) 51

Küçük (10-49) 680

Orta (50-249) 42

Büyük (250<) -

T O P L A M 773

Tablo 5- Büyüklüklerine Göre İşyerleri

3.3.1.3. Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Programlı teftiş yapılan işyerlerinden hiçbirinde toplu iş sözleşmesi uygulamasına rastlanılmamıştır.  

Toplam 773 işyerinin denetiminin yapıldığı düşünüldüğünde, toplu iş sözleşmesinin bulunmaması 

çalışan işçilerin sahip oldukları hakları ve sorumlulukları bakımından yeterli seviyede olamadıklarını 

gösterdiği gibi, örgütlenme özgürlüğü sorunlarının işçilerin eğitim seviyelerinden bağımsız olarak, 

eğitim sektöründe de yaşandığını göstermektedir.  

3.3.2. İşçilere İlişkin Tespitler

3.3.2.1. İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Teftişi yapılan 773 işyerinde 16.129 işçiye ulaşılmıştır. İşçilerden 7.820 Erkek, 8.309’i kadındır.  Özel 
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okul sektörü kadın işçisi sayısının erkek işçi sayısından fazla olduğu ender sektörlerden birisidir. İşçilerin 

cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 3- İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Teftişi yapılan 773 işyerinde çalışanların %48’i erkek, %52’si kadındır. Ancak kadın ve erkek çalışan 

sayıları ülkemizin batı bölgeleri ile doğu bölgeleri arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Öyle ki; 

Ege Bölgesi’ndeki illerde (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli) yer alan işyerlerinde kadın eğitim personelinin 

toplam işçi sayısına oranı %70’ler seviyesindeyken, Orta ve Doğu Anadolu’daki illerde (Tokat, Gaziantep, 

Malatya) %20’ler seviyesindedir. Bu oranlar kadın istihdamı ile ekonomik gelişmişlik seviyesi arasında 

pozitif bir ilişkinin varlığını göstermektedir.    

Cumhuriyet’in 100. yılında GSYH büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer 

almayı, kişi başına milli gelirini 25 bin dolara çıkarmayı, en az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi büyüklüğüne 

ulaşmayı ve işsizlik oranını yüzde 5’e düşürmeyi hedefleyen ülkemizin, çeşitli gerekçelerle işgücü 

piyasasının dışına itilen kadınları da ekonomide daha etkin kılması gerektiği açıktır.

Küreselleşme ile her alanda yoğunlaşan rekabet ortamının, bütün dünya ekonomilerinde bir 

baskı oluşturduğu ve rekabet gücünü arttırmak isteyen ülkelerin emek piyasalarını modernize 

etmeleri gerektiği tartışmasızdır. Emeğin eksik istihdamında önemli yer tutan kadın emeğinin 

sistem dışında bırakılmasının engellenmesi, ülkelerin ekonomik gayrisafi milli hâsılanın arttırılması, 

ekonomik kalkınmanın itici güçlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Özellikle işsizlikle ilgili önemli 

çalışmalar yapan Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan İstihdam Stratejisi ve bunun temel çerçevesi; 

girişimcilik, istihdam edilebilirlik, işgücü piyasasında fırsat eşitliği yaratabilmektir. Bu çerçevedeki 
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politikaların başarıyla uygulanabilmesi için özellikle beşeri sermayenin niteliğinin arttırılması bu 

bağlamda eğitim politikalarına destek verilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Ülkelerin 

ekonomik kalkınmışlığının ve gelişmişliğinin desteklenmesi yönünden kadın istihdamının arttırılması 

şarttır. Bu nedenle kadın istihdamını arttırıcı tedbirler hızla uygulamaya konulmalıdır. Kadın nüfusun 

okullaştırılmasının ve eğitilmesinin ekonomik verimliliği yüksektir. Özellikle toplumsal verimliliği erkek 

nüfusunkinden daha önemlidir. Eğitim iktisatçılarına göre, erkek olsun kadın olsun bireyin verimliliği 

dolayısıyla kazancı öğrenim düzeyiyle doğru orantılı artmaktadır. Kadınlara daha fazla eğitim imkanı 

sağlanarak bir ülkede yoksulluk azaltılabilir, verimlilik artırılabilir, ekonomik ve toplumsal kalkınmada 

hızlı nüfus artışının baskısı hafifletilebilir. Eğitim hem istihdamla doğrudan ilişkili olup eğitim arttıkça 

istihdam edilebilirlik artmakta, hem de eğitimin ekonomik kalkınma- büyüme ve yarattığı pozitif 

dışsallık ekonomiyi olumlu etkilemektedir. Ekonomik gelişmeyle birlikte kadın emek talebine uygun 

istihdam şekillerinin emek piyasalarında hızla genişlediği tespit edilmiştir. Bu işlerin başında kısmi 

süreli ve geçici işler olmakla birlikte, tarifi ve düzenlemesi çok güç sayıda ve nitelikte kayıt dışı işler 

de mevcuttur. Bu tip işlerin genelde çok az veya hiç vasıf gerektirmediği, monoton olduğu ve iş 

bulmakta güçlük çeken gruplarca tercih edildiği bilinmektedir. Ekonominin gelişme süreci kayıt dışı 

istihdam türlerini artırırken, bu tip işler için kadınların tercih edilmesi ve bu işlere esas itibariyle kadın 

emek arzının yönelmesi, toplam işgücü içinde kadın oranını zamanla artırmıştır. Kayıt dışı istihdam 

özellikle yoğun göç yaşanan büyük şehirlerde günübirlik çalışanların ortaya çıkardığı bir piyasa 

türüdür. Özellikle kadınlarda günübirlik çalışma daha sık görüldüğünden kayıt dışı istihdamda yine 

kadın aleyhinde erkeklere oranla daha fazla olmaktadır. Yaşanılan ekonomik krizler, aileye ek gelir 

sağlama arzusu eğitimsiz olan kadınları kayıt dışı sektörlerde çalışmaya yönlendirmiştir. Ayrıca kadının 

erkeğin ucuz iş gücü ikamesi olarak görülmesi yine kadınlarda kayıt dışı istihdamın yüksek olmasının 

ana sebeplerindendir. Ekonomide ve işgücü piyasalarında yaşanan gelişmeler ve yeni oluşumlar kadın 

işgücünün yeniden şekillenmesine, yeni sorunların ortaya çıkmasına ve yeni politikaların gelişmesine 

sebep olmuştur. Kadın işgücünün nitelikleri, çalışma şartları, bu konudaki hukuki düzenlemeler, uygun 

istihdam alanlarının yaratılması kalkınmasını tamamlayamamış olan ülkelerde önemle üzerinde 

durulan konuların başında yer almaktadır (Özdemir Z, Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma, Büyüme 

ve Gelişme).

3.3.2.2 İşçilerin İşteki Durumlarına Göre Dağılımı

Denetimi yapılan işyerlerinde çocuk ve genç işçiye rastlanmamıştır. Temel liselerde çalışan eğitim 

personelinin tamamı yüksekokul mezunudur. Bu nedenle eğitim personeli olarak görev yapan çocuk 

ve genç işçi bulunması mümkün değildir. İşçilerin 7820’si erkek, 8309’u kadındır. Ayrıca çalışma izni 

bulunmayan 2, bulunan 6 yabancı uyruklu eğitim personeline rastlanmıştır.  
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GENEL TOPLAM Erkek Kadın Toplam

18 yaşını doldurmuş işçi 7820 8309 16.129

Çalışma izni bulunan 
yabancı uyruklu işçi 0 6 6

Çalışma izni bulunmayan 
yabancı uyruklu 1 1 2

Toplam 7821 8316 16137

Tablo 6-  İşçilerin İşteki Durumlarına Göre Dağılımı

3.3.2.3. İşçilerin İş Sözleşmesi Türlerine Göre Dağılımı

Teftişlerde ulaşılan toplam 16137 işçiden 14.145’i belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktadır. Kısmi 

süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin sayısı 1.992’dir. 

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre 

önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Uluslararası 

Çalışma Örgütü, kısmi süreli çalışmayı “işçi ve işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş 

süresinden daha az olan düzenli çalışma” olarak tanımlamaktadır (Ayşe Ünal, Avrupa’da Kısmi Çalışma 

Ve Uygulamanın Genel Özellikleri, Kamu-İş Dergisi, C:8, Sayı:1/2005).

Kısmi süreli çalışmanın diğer çalışma türlerinden ayırımı yapılırken üç unsur dikkate alınmaktadır 

(Mehmet Ali Noyan, Türkiye’de Çalışma Hayatında Esneklik Politikasının Çalışma Süreleri Açısından 

Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2007, S.112): Süre, süreklilik ve serbest irade unsuru. 

Bunlar dikkate alınarak kısmi süreli çalışma “normal çalışma suresinden kısa, düzenli ve isteğe bağlı 

çalışma şekli” olarak tanımlanabilir (Nilüfer Yalçınkaya, Kısmi çalışma: Ankara-Çankaya Bölgesinde Bir 

Uygulama Örneği, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2006, S.20.). Kısmi süreli iş sözleşmesi süreklilik unsuru 

ile kısa süreli çalışma ve belirli süreli çalışmadan, düzenli olması yönüyle de mevsimlik ve geçici işlerden 

ayırmaktadır (Ünal, 1/2005; Yalçınkaya, 21).

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının belirlenmesiyle ilgili 

olarak 5510 sayılı Kanun’un 80 inci maddesinde, “İşveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet 

akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı 

saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma 

saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan 
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günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir 

gün kabul edilir.” hükmü yer almaktadır. Buna paralel olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 

101 inci maddesinde de, kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, günlük 

olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısının 

hesaplanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar, 

Kanun’da yer alan hüküm gereğince 1 güne tamamlanmaktadır.

Sözleşmenin Türü Erkek Kadın Yabancı Uyruklu 
İşçi Toplam

Belirli Süreli 6647 7490 8 14145

Kısmi Süreli 1173 819 0 1992

Toplam 7820 8309 8 16137

Tablo 7- İşçilerin İş Sözleşmesi Türlerine Göre Dağılımı

3.3.2.4. İşçilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı

Denetimi yapılan 773 işyerinde 16.137 işçiye ulaşılmıştır. Ulaşılan işçilerin 7820’si erkek, 8.309’u 

kadın, 8’i yabancı uyrukludur. 

Teftişi yapılan işyerlerinde çalışan toplam 16.137 öğretmenden 12.646’sı 3 yıldan az kıdeme sahiptir. 

3 yıldan fazla kıdeme sahip öğretmen sayısı 3.491’dir. Temel liseler 01.09.2015 tarihinde faaliyete geçmiş 

olmakla birlikte, dershaneden dönüştükleri için kuruluş tarihleri ve dolayısıyla öğretmen çalıştırmaya 

başladıkları tarih eskidir.

Kıdem, belirli bir işte çalışılan zamandır. Kıdem iş deneyimi olarak da adlandırılır. Kıdem ile işgücü 

verimliliği arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Araştırmalar kıdem ile işgücü dönüşüm oranı arasında 

negatif, iş tatmini arasında ise pozitif bir ilişki olduğunu da göstermiştir (Robins, Stephen P. (2001), 

Organizational Behavior, 9. edition, USA, Prentice Hall, s.35) 

Özel öğretim kurumlarının, açılması, işleyişi, yönetimi, denetimi ile bu kurumlarda çalışan 

öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını düzenleyen 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9. 

maddesinde; “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya 

kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle 

belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve 

öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile 

bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir” hükmü bulunmaktadır.  Öğretmenlerle, 
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belirli süresi en az bir yıl olan yazılı iş sözleşmesi yapılması zorunludur. Aynı maddede bunun istisnası; 

mazeretleri nedeniyle ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerini alacak olanlar ile devredilen kurumların, 

yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan az belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabileceğidir. Kimi 

kurumların bu istisnai durumu, kanunda belirtilen şartlar olmamasına rağmen kullandıkları yani 

öğretmen ve öğreticileri belirli süresi bir yıldan az olan iş sözleşmeleri ile çalıştırdıkları, eğitim ve 

öğretimin olmadığı yaz aylarında eğitim personelinin ücretsiz izne çıkarıldığı bilinmektedir. 

Özel öğretim kurumunda çalışan öğretmenler ile kurum arasında yazılı olarak belirli iş sözleşmesi 

imzalanmaktadır. Bu yazılı iş sözleşmesi kurumun bulunduğu yerdeki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

teslim edilmektedir. Sözleşmenin feshi de aynı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimde bulunulmaktadır.

Belirli süresi en az bir yıl olarak düzenlemesi zorunlu olan bu sözleşmelerin, öğretim yılının bitimine 

yakın zamanlarında öğretmenlerin istifaya zorlanması veya ikinci sözleşmenin Eylül-Haziran ayını 

kapsayan 10 aylık olarak düzenlenerek bir yılık sözleşmenin kendiliğinden sona ermesinden önce 

sonlandırılmak suretiyle birkaç aylık ücret ödemesinden kurtulmak istenmektedir. 

Özel öğretim kurumlarında gelecek yılın öğretmen kadro planlaması Nisan ve Mayıs aylarında 

yapılmakta, sürenin sonunda iş sözleşmesi sona erecek öğretmene gelecek yıl kendisi ile çalışılıp 

çalışılmayacağı bildirilmemekte, bu nedenle sürenin sonunda öğretmenle yeni sözleşme yapılmaması 

halinde, öğretmenin işsiz kalmasına neden olunmaktadır. 

İşyerlerindeki işçilerin kıdemlerine göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Kıdem Erkek Kadın Yabancı Uyruklu Toplam

6 aydan az 569 1004  1.573

6 ay-1,5 yıl 2116 2839 5 4.960

1,5 yıl-3 yıl 2941 3169 3 6.113

3 yıl-5 yıl 1551 918  2.469

5 yıl-10 yıl 492 300  792

10 yıldan fazla 151 79  230

TOPLAM 7.820 8.309 8 16.137

Tablo 8- İşçilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı
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Şekil 4- İşçilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı

3.3.2.5. İşçilerin Ücret Ödeme Sistemlerine Göre Dağılımı

Teftiş yapılan işyerlerinde yabancılar hariç ulaşılan 16129 işçinin 7820’si erkek, 8309’u kadındır. 

İşçilerin %52’si kadın, %48’i erkektir. Ders saat ücretli işçilerle aylık+ders saat ücretli işçiler okullarda 

yöneticilik görevi olmayan, sadece derse giren öğretmenlerdir. Aylık ücretli işçiler ise genel olarak 

okullarda yöneticilik görevinde bulunan (genel müdür, müdür ve müdür yardımcısı) işçilerdir. Toplam 

5523 aylık ücretli işçinin (yönetici) 4008’i erkek, 1507’si kadındır. Yönetici pozisyonundaki işçilerin %27’si 

kadın, %63’ü erkektir. Bu durum diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de kadın işçilerin 

yönetici pozisyonlarına gelmelerinde engeller bulunduğunu göstermektedir.

Kadın istihdamının ülke açısından önemi irdelenecek olursa, toplumun ilerlemesinde ve ekonomik 

kalkınmanın sağlanmasında istihdam dışı bırakılan kadının yerinin ne denli önemli olduğu görülür. 

Kadının etkinliği ve üretkenliğinin iş gücü piyasası içine alınması, atıl durumda olan nitelikli personelin 

kazanılmasına sebep olacaktır. Ancak uygulama örneklerine bakıldığında hala kadınların eğitim 

fırsatlarından erkekler kadar yararlanamadığı, yararlananların da istihdamda sıkıntı yaşadığı, istihdam 

edilenlerinde çeşitli faktörler dolayısıyla üst düzey idari pozisyonlarda yer alamadığı görülmektedir. Bu 

durumun temel nedenlerinden biri kadın üzerinde etkili olan ve görünmezliği ile sıklıkla dile getirilen 

cam tavan sendromudur. Cam tavan sendromu aslında kadınla birlikte anılsa da çeşitli farklılıklar ve 

özellikle kurumsal kültürlerin etkisi altında bir takım özelliklerinden dolayı sınıflandırılan tüm bireylerin 

istihdamda ve üst düzey pozisyonlara ulaşmasında karşılaştıkları görünmez engellerdir (Tahtalıoğlu, 
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Hava; Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Cam Tavan Sendromunun Kadınlar Üzerindeki Etkileri,  

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016; 9(2)).

Cam tavan 1970’ li yıllarda ABD de ortaya çıkan bir kavramdır. Örgütsel önyargılar ve kalıplar 

tarafından yaratılan, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, 

yapay engeller olarak tanımlanmıştır (Wırth, Linda (2001), Breaking Through The Glass Ceiling: Women 

in Management, International Labour Office, Geneva).

Cam tavan; devlette, şirketlerde, eğitim kurumlarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yüksek 

mevkilere gelmeyi arzulayan ve bunun için çabalayan kadınların karşılaştıkları engellerdir. Cam tavan 

terimi ile anlatılmak istenen, karşılaşılan sorunların belirsizliğidir. (Aycan, Zeynep (2004), Üç Boyutlu 

Cam Tavan: Kadınların Kariyer Gelişiminde Kim, Kime, Neden Engel Oluyor?, www.anneyiz.biz/haber/

haberdtl. php?hid=1809 (26.12.2016)

Yönetici pozisyonunda çalışan kadınların, belirli bir aşamadan sonra yükselmelerini engelleyen 

faktörlerin toplamına “Cam Tavan” ya da “Cam Tavan Sendromu” adı verilir. Cam Tavan adından da 

anlaşılacağı gibi görünmez bir engeli tanımlamaktadır. Cam tavan, bir kadın yönetici olarak belirli bir 

noktaya kadar yükseldikten sonra önemli bir terfi beklediği anda adını tam olarak ortaya koyamadığı 

nedenlerden ötürü istediği terfiyi alamama durumu seklinde de açıklanmaktadır.

Kadınların is hayatında giderek artan oranlarda yer almaları, çalışma yaşamında ve yönetimde 

kadınlarla ilgili araştırmaların da artmasını beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırma sonuçları, 

özel sektördeki kadın yöneticilerin ancak orta kademeye kadar ilerlediklerini ve orada durduklarını 

göstermiştir. Yönetim seviyeleri bakımından bakıldığında kadın yöneticilerin sayısı açısından olumsuz 

sayılabilecek sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Fortune 1000’deki (Fortune 1000 listesi, toplam gelirler 

temel alınarak oluşturulan en büyük 1000 Amerikan şirketinden meydana gelmektedir.) firmaların 

sadece ikisinin en tepe yöneticisinin (CEO) kadın olduğu belirtilmektedir. Bu durum, kadınların 

yükselmesini engelleyen bir cam tavan (glass ceiling) olduğu iddiası ile açıklanmaktadır. Cam tavanın 

oluşum nedenleri olarak; kadınların çalışma yaşamında kısa sayılacak bir süredir yönetici durumunda 

bulunmaları, işgücüne aralıklı olarak katılmaları, geleneksel olarak kadınların çalıştıkları belli alanların 

bulunması. örneğin; halkla ilişkiler, insan kaynakları yönetimi gibi yükselme olasılığının düşük 

olduğu alanlarda ve son olarak da üst yönetimin işe alma ve terfi politikalarında ayrım yapmaları 

gösterilmektedir (Örücü E. Kılıç R., Kılıç T., Yönetim ve Ekonomi Y.2007 C.14 S.2).

Kadınların kariyer yapamamalarının ya da yetki sahibi olamamalarının (Cam Tavan açısından) 

altında yatan temel sebepler arasında; eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri ve toplumsal yargılar da önemli 

etkenler olarak kabul edilmektedir (Özbey, Funda, R. (2004), “Kadın Hakları ve Ekonomiye Yansımaları: 
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Dünyada ve Türkiye’de Cinsiyetler Arası Eşitsizlik”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İİBF I. Ulusal Sivil 

Toplum Kuruluşları Kongresi Kitapçığı, Çanakkale.). Kadınların kariyer yaşamlarını etkileyen en önemli 

unsurlardan birisi de erkeklerden farklı olarak toplum içerisinde benimsedikleri cinsiyet rolüdür. 

Cinsiyet rolü, hangi meslek ya da pozisyonun kadın işi, hangilerinin erkek işi olduğunun belirlenmesini 

sağlamakta hatta çalışma hayatına başlayabilmenin temel koşulu olan eğitim ortamlarında da bunların 

yansımaları olabilmektedir. 

Genel itibariyle ülkemizde ve dünyada erkek işi olarak görülmekte olan yöneticilik, akademik 

çevrelerce araştırılan önemli alanlardan biridir. Mantıksal olarak yönetimin cinsiyetinin olmaması 

gerekirken; yöneticide bazı özelliklerin olması da olmazsa olmazlardandır. İşte bu özelliklerden örneğin 

risk alma, cesaret, rekabete yatkınlık gibi davranışların erkeklerde daha fazla var olduğuna yönelik algı, 

yöneticilik görevinin erkek işi olarak algılanmasına yol açmaktadır.

Nitekim toplumsallaşma süreci kadınları, yönetmeye yönelik islerden (yöneticilik, başkanlık, idarecilik, 

müdürlük v.b) ziyade uzmanlık gerektiren islere (doktorluk, öğretmenlik v.b) yönlendirmektedir. Böylece 

cinsiyet rolüne dayalı önyargılar pekişmektedir. Kendisi de bu önyargıların var olduğu bir ortamda 

büyüyen kadın; önünde örnek alabileceği rol modellerinin olmayışı, ileri bir kariyerin aile yasamı 

üzerindeki olası olumsuz etkilerini düşünmesi, biraz da toplumsallaşma sürecinde öğrendiği roller ile 

iş hayatının beklentileri arasında yaşadığı rol çatışmaları (anne-eş rolü ile işkadını rolü arasındaki ikilem) 

ile iş yaşamına ilişkin isteklerini şekillendirmektedir.

Ücret Ödeme 
Sistemi Erkek Kadın Yabancı Uyruklu Toplam

Aylık Ücretli 4008 1507 8 5523

Aylık+Ders Saat 
Ücretli 2639 5983 8622

Ders Saat Ücretli 1173 819 1992

TOPLAM 7820 8309 8 16137

Tablo 9- Ücret Ödeme Sistemlerine Göre Dağılım
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Şekil 5- Ücret Ödeme Sistemlerine Göre Dağılım

3.3.2.6. İşyerlerinde Ücretlerin Belirlenme Usulleri

Ücretin Belirlenme Usulü

Eğitim Personeli

Kadın Erkek

Kıdemine göre 916 641

Niteliğe/eğitim durumuna göre 836 518

İşin niteliğine/ zorluk derecesine,  vb. 498 501

İşteki hiyerarşik pozisyonuna göre 302 645

Asgari ücretin belirlenme dönemine göre 4867 4637

Performansa göre 890 878

TOPLAM 8309 7820

Tablo 10- İşyerlerinde Ücretlerin Belirlenme Usulleri 
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Şekil 6- Kadın Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri

Şekil 7- Erkek Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri
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Şekil 8- Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri

Şekil 9- Eğitim Personelinin Ücretlerinin Belirlenme Usulleri
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BÖLÜM
MEVZUATA AYKIRILIKLAR

4.1. Mevzuat İhlalleri
4.2. Mevzuat İhlalleri İle İlgili Yapılan İyileştirmeler





63

4. BÖLÜM

MEVZUATA AYKIRILIKLAR

 4.1. Mevzuat İhlalleri

Programlı teftiş “öğretim yılına hazırlık ödeneği”nin ödenip ödenmediği riskine münhasıran 

yapıldığından mevzuata aykırılık da sadece bu ödeneğin ödenmemesi dolayısıyla 4857 sayılı Yasa’nın 

32.maddesine aykırılıkla sınırlı kalmıştır.

Ücrete İlişkin Yasal Düzenlemelere Aykırılık

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde; “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren 

veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki 

her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. 

… Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka 

hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, 

ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. 

… Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar 

indirilebilir.” hususları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9. maddesinde “Sosyal yardım kapsamındaki 

ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul 

öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.” 

hükmü bulunmaktadır.  Belirtilen madde hükmü gereği ilgili eğitim personeline ödenmesi gereken 

sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almaktadır. 657 

sayılı Kanunun 202, 203, 204, 205 ve 206. maddelerinde aile ve çocuk yardımı ödeneği konularında, 207. 

maddesinde doğum yardımı ödeneği konusunda; 208. maddesinde ölüm yardımı ödeneği konusunda 

ve Ek 32. maddesinde öğretim yılına hazırlık ödeneği konusunda hükümler içermektedir. Programlı 

denetimin konusu olan sosyal yardım niteliğindeki “öğretim yılına hazırlık ödeneği” programlı teftişin 

uygulanması aşamasında 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.  

4857 sayılı İş Yasası’nın 32. maddesine göre; “ Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında 

işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”
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5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Özlük Hakları Ve Sorumluluklar başlıklı 9. 

maddesinde; “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya 

kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle 

belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve 

öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir 

yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir.

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline 

sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki 

ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, 

8 inci madde uyarınca resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders 

ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez. 

Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, bu Kanun 

hükümleri saklı kalmak üzere;

a) Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş 

Kanunu, 

b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında 

Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve 

Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile 

Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tâbidir.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 

gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt 

aylığından 1/4’ü ile 1/2’si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. 

Tekrarı hâlinde ise göreve son verilir.   

1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenmesi hâlinde, Bakanlığın 

görüşü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir.

Yetki, sorumluluk, ödül, sicil, disiplin ve cezaların uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, görevleri sırasında 

suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi sayılır.” demektedir.
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Madde de yer alan “özlük hakları” ifadesindeki maksat iş hukuku nezdinde,  iş görme ediminin karşılığı 

olarak işçiye sağlanan tüm haklarıdır. Aynı maddenin 2. fıkrası “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim 

hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım 

kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.” hükmü 6528 Sayılı Kanunun 14. maddesi ile 

kaldırılmıştır. Böylelikle önceden resmi okullarda çalışan ve aynı kıdemde bulunan öğretmenin maaşı 

temel alınırken, bu hükmün kaldırılmasıyla artık ücretteki asgari sınır uygulamasındaki resmi okulda 

aynı kıdemde olan öğretmene göre ücretin belirlenme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Ancak maddenin 3. fıkrası “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul 

öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal 

yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.” halen yürürlükte olup tarafların sözleşme 

ile belirledikleri ücretlerine ek olarak öğretmenlere yapılan sosyal yardım niteliğindeki ek ödemelerin 

verilmesi gerekmektedir. 

Kanunun 9. maddesinde belirtilen resmi okul öğretmen ve personeline yapılan sosyal yardım 

kapsamındaki ek ödemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 203-212 maddeleri ve ek 

32.maddesinde yer almakta olup bu ödemelerden en önemlisi “öğretim yılına hazırlık ödeneği”dir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32’nci maddesinde; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına 

dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara(ilköğretim ve okul müdürleri ile 

yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları 

dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim 

Bakanı tarafından belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi 

hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” demektedir.

Dolayısıyla 6528 sayılı Yasanın 14. maddesi ile kaldırılan hüküm gereği artık özel okul öğretmenlerine 

devlet okullarındaki kıdemlerine denk olacak şekilde ücret ödenmesi zorunluluğu kaldırılmış olmakla 

beraber; “ Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve 

personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal 

yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez. ” hükmü hala yürürlükte olduğundan 

öğretim yılına hazırlık ödeneği başta olmak üzere diğer sosyal yardımların da özel okullarda çalışan 

eğitim personeline ödenmesi gerekmektedir.  

Bu yön yüksek mahkeme karalarına da konu olmuş Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 25.04.2012 tarihli 

kararında9, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere “eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği” 

verileceğine dair özel bir düzenleme olmadığı gibi, bu ödeneğin geniş anlamda ücret kapsamında 

sayılma olanağı bulunmadığını belirtilerek, özel okul öğretmenlerine bu ödemenin yapılmasına gerek 

olmadığına hükmetmiştir. 

9-  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 25.04.2012 Gün, 2010/7642 E, 2012/14341 K.
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Maddi hataya dayalı olarak verildiği için kararın ortadan kaldırılması ve yerel mahkemenin kararının 

onanması talebiyle yapılan başvuru üzerine verilen aynı dairenin, 07.03.2013 tarihli kararında10  ise 

özetle “…657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. maddesinde ise, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 

Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen Öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul 

müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim 

uzman yardımcıları dahil (Mülga ibare; 13/06/2010-5984 S.K/mad.4)) her öğretim yılında bir defaya 

mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi 

hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz” hükmü mevcuttur. Her yıl bütçe kanunlarıyla ayrıca Bakanlar 

Kurulu kararına gerek olmaksızın öğretim yılına hazırlık Ödenekleri belirlenmiş ve ek cetvelde miktarları 

yayınlanmıştır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği sosyal hak kapsamında olup, her yıl bütçe kanunlarıyla 

miktarı belirlenen bir alacak olmakla gerek 625 sayılı yasanın 33 ve gerek 5580 sayılı yasanın 9. maddesi 

hükümleri gereğince işveren tarafından özel okullarda görev yapan öğretmenlere işverenler tarafından 

ödenmelidir…” demektedir.

Yapılan denetimler sonucunda 41 işyerinde 299 işçiye öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmediği 

tespit edilmiş ve işverenlere 45.757,00-TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

Ayrıca toplam 11 işyerinde 101 işçiye öğretim yılına hazırlık ödeneğini banka hesapları vasıtasıyla 

ödemekle yükümlü bulunduğu halde elden ödeyen işverenlere 15.925,00-TL idari para cezası 

uygulanması istenmiştir.

4.2. Mevzuat İhlalleri İle İlgili Yapılan İyileştirmeler

4.2.1. İşçilere Yapılan Ödemeler

Programlı teftiş sonucunda işçilere yapılan ödemeler aşağıda gösterilmiştir.

İşyeri Sayısı İşçi Sayısı Ödemenin Türü Tutarı (TL) / Brüt

773 15.838 Öğretim Yılına Hazırlık 
Ödeneği 15.453.273,97

Tablo 11- İşçilere Yapılan Ödemeler

Teftişi yapılan işyerlerinde işçilere yaptırılan ödemeler toplamı 15.453.273,97 TL dir.

10-  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 07.03.2013 Gün, 2012/33276 E, 2013/8117 K.
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Şekil 10- İşçilere Yapılan Ödemeler

Şekilden de görüldüğü gibi programlı teftiş kapsamında ulaşılan 16.137 işçiden 15.838’ine öğretim 

yılına hazırlık ödeneği ödenmesi sağlanmış olup, iyileştirme oranı %98’dir. 

4.2.2. İşçilere Ödemelerden Doğan Kamu Gelirleri

Teftişi yapılan 773 işyerinde çalışan 15.838 işçiye yapılan ödemelerden 5.038.646,22 TL’si SGK primi 

ve 117.290,52 TL’si vergi (Damga Vergisi) olmak üzere toplam 5.155.936,74 TL kamu geliri doğmuştur.

Kamu Geliri Türü İşyeri Sayısı İşçi Sayısı Miktar TL

SGK 773 15838 5.038.646,22

Vergi 773 15838 117.290,52

TOPLAM 773 15838 5.155.936,74

Tablo 12- İşçilere Yapılan Ödemelerden Doğan Kamu Gelirleri

4.2.3. Teftiş Süreci İçinde Sigortalılığı Sağlanan İşçi Sayısı 

Teftiş süreci içinde 1 işyerinde 4 işçinin sigortalılığı sağlanmıştır. 
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5. BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler

5.1.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri

Programlı teftişin uygulanmasında; 

41 işyerinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesine aykırı olarak ücret ile Kanundan veya iş 

sözleşmesinden doğan ücret alacaklarının ödemediği, 

11 işyerinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesine aykırı olarak ücretlerinin banka hesapları 

vasıtasıyla ödenmediği,

37 işyerinde 4857 sayılı İş Kanununun 92. maddesine aykırı olarak teftişle görevli olan iş 

müfettişlerince çağrıldıkları zaman gelmediği, ifade ve bilgi vermediği, gerekli olan belge ve delilleri 

getirip göstermediği ve vermediği hususları anlaşılmıştır. 

5.1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

5.1.2.1. 4857 Sayılı Kanuna Göre Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

Programlı teftiş sonucunda mevzuata aykırı uygulamalarını gidermeyen işverenler ile ilgili 

uygulanan idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir:

- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesi hükümlerine aykırı davranan 52 işyerine aynı kanunun 

102/a maddesi uyarınca 61.682,00-TL idari para cezası,

- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 92. maddesi hükümlerine aykırı davranan 37 işyerine aynı kanunun 

107/a maddesi uyarınca 585.602,00-TL idari para cezası, uygulanmıştır.

Uygulanan idari para cezalarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Kodu İHLALİN ADI

M
ad

de

İş
ye

ri
 

sa
yı

sı
 

Uygulanan 
İPC/TL

108 ÜCRETE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRILIK 52 61.682

 108.1 Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden 
doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 32 41 45.757

108.2 Ücretlerin zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka 
hesabına ödememek 32 11 15.925

126 ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 1  523.920

 126.1 Çağrıldıkları zaman gelmemek, kolaylık göstermemek 92 37 523.920

 TOPLAM 89 585.602,00

Tablo 13- Uygulanan İdari Para Cezaları

5.1.2.2. 4817 ve 6735 Sayılı Kanunlara Göre Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

4817 Sayılı Kanuna Göre Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 4. Maddesine aykırı olarak çalışma izni 

olmaksızın çalışan 1 yabancı uyrukluya 835 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

6735 Sayılı Kanuna Göre Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 5/b-1 maddesine aykırı olarak çalışma izni almaksızın 

çalışan 1 yabancı uyrukluya 2.400 TL ve çalışma izni almaksızın işçi çalıştıran 2 işverene 12.000 TL olmak 

üzere toplam 14.400 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.
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5.1.3 Suç Duyurusu ve İhbarlar

İhbar Yapılan 
Kurumlar 

İhbara Konu Yasa ve 
Madde Nu. İhbara Konu Fiil   İşyeri 

Sayısı
 İşçi 

Sayısı 

SGK 5510 sayılı kanun 8. Madde Sigortasız İşçi Çalıştırma 1 4

SGK 5510 sayılı kanun 80. Madde Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle Prime  
Esas Kazancın Eksik Bildirilmesi 22 333

Gelir İdaresi 
Başkanlığı 193 sayılı kanun 94. madde Ücretin Eksik Ödenmesi Nedeniyle  

Matrah Farkı Oluşması 18 271

İçişleri 
Bakanlığı

6735 sayılı Kanun 5-b/3.
madde 

Süreli Çalışma izni olmaksızın yabancı 
uyruklu işçi çalıştırma 1 1

Cumhuriyet 
Savcılığı

5237 sayılı kanun 207. 
madde Özel belgede sahtecilik 1  

TOPLAM 43 609

Tablo 14- Suç Duyurusu ve İhbarlar

5.2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme

Programlı teftiş kapsamında; 

-  24 ilde toplam 773 işyerinde teftiş yapılmış,

-  Söz konusu işyerlerinin tamamında programlı teftiş sözlü veya yazılı davet usulü ile yapılmış, 

- Toplam 16.137 eğitim personeline ulaşılmış,

-  Teftiş dolayısıyla işçi ve eğitim personellerine toplam brüt 15.453.297,97 TL ödeme yapılması 

sağlanmış,

-  Yapılan ödemeler dolayısıyla kamuya toplam 5.155.936,74 TL vergi ve sigorta primi aktarımı 

sağlanmış, 

-  Toplam 585.602,00 TL idari para cezası uygulanmıştır 

5.3. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri

Yapılan programlı teftişler sırasında gerek işverenlere, gerekse sektör temsilcilerine (kurucu, okul 

müdürü vb.) birçok kez önerilerini ve sorunlarını yazılı olarak vermeleri halinde, değerlendirmeye 

alınacağı belirtilmiştir. Sektör temsilcileri öneri sorun ve taleplerini yazılı olarak vereceklerini ifade 

etmelerine karşın tarafımıza herhangi bir dönüş olmamıştır.
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Bu nedenle; yüz yüze yapılan görüşmelerden, çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberlerden ve 

ilgili meslek kuruluşlarından (dernekler) edinilen öneriler (sorunlar, talepler) aşağıda belirtilmiştir.  

a. Haksız rekabetin önlenmesi için söz konusu teftişlerin belirli zaman aralıklarında tekrarlanması 

yerinde olacaktır. 

b. Teftişlerin geçmişi kapsayacak şekilde değil gelecek uygulamalara yön verecek şekilde 

planlanması gerekmektedir. 

c. 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin özel okullarda uygulamalarına yönelik bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmelidir. 

ç. Eğitim personelinin özlük haklarıyla çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelerin 4857 sayılı İş 

Kanunu kapsamında ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. 

d. 5580 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliğin eğitim personellerinin özlük hakları ve çalışma sürelerine 

ilişkin hükümleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

e. Eğitim personellerinin ücretlerinin dengi resmi okul öğretmenleri ücretlerinden bağımsız 

olarak belirlenebilmesi mümkün bulunduğundan sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler 

konusunun da mevzuattan çıkarılması gerekmektedir. 

f. Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlüklerinde özel okullardan sorumlu ilgili personel sayısının artırılması, 

il ve ilçeler düzeyindeki farklı uygulamaların sonlandırılması gerekmektedir. 

g. Özel okulların turizm sektöründeki oteller gibi standart sınıflandırmalara konu olması, donanım, 

tesis ve büyüklüklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. 

h. Özel okulların farklı üst kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki koordinasyon ve işbirliği

çalışmalarının artırılması gerekmektedir. 

ı. TODER’in Önerileri

Eğitim alanında sadece kamu kaynakları ile AB standartlarına ulaşılamayacağı kesindir. Ülkemizin 

2023 perspektifiyle küresel bazda, eğitim alanındaki geleceğini kurarken bu sürece çok değerli katkılar 

yapacak olan özel sektörün eğitim yatırımlarına özendirilmesi ve desteklenmesi, ülkemizin geleceği 

açısından hayati önem taşımaktadır.

Eğitim hizmetinin özel sektör tarafından verilmesi, devletin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi 

anlamına gelmektedir. Bu bilincin kamuoyunda ve bürokraside gerçek anlamıyla gelişmesi 

gerekmektedir. Eğitim alanında yatırım yapacak özel sektörün desteklenmesi devlet bütçesi için bir 

vergi kaybı olmayıp tam aksine daha çok vergi ve daha geniş istihdam anlamını taşımaktadır.

Bütün dünyada eğitim adına yapılan hizmetlerin tümü devletin eğitim alanındaki yükünü azaltma 

olarak algılandığından eğitim alanındaki yatırımlar doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmektedir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre;

Özel Okullar Yatırım Gücü

Tüm özel okulların yatırım maliyetleri

 Anaokulları    196.666.404 TL +

 İlköğretim Okulları 1.357.688.300 TL +

 Ortaöğretim Okulları 1.287.218.300 TL =

 Toplam 2.841.573.004 TL. 

Hesaplamalar, “ortalama ve yaklaşık” değerlerle yapılmıştır. Amaç, genel çerçeveyi sunabilmektir. 

Okullar tek tek ele alındığında, daha düşük miktardaki yatırımlarla hizmete sunan özel okullarımız 

olmakla birlikte, Türkiye’nin en güzel yerinde hizmet veren sadece arsa ve binaları yaklaşık 700-800 

milyon TL değeri üzerinde olduğu tahmin edilen özel okullar da bulunmaktadır.

Halen hizmet vermekte olan özel okullardan en az 100 tanesinin her birinin arsa, bina ve demirbaş 

değeri olarak yaklaşık,  50 milyon $ civarında olduğunu söyleyebiliriz. Durum bu yönleriyle ele alındığında 

özel okulların ekonomiye katkı değerlerinin daha da yüksek oranlarda olduğu görülmektedir.

ÖZEL OKULLARDA İSTİHDAM

Ülkemizdeki işsizlik durumu ve özellikle üniversite mezunu işsizlere çözüm bulunması için resmi ve 

özel her kesimde çareler aranmaktadır. Genel eğitim sistemimiz içindeki payı henüz % 3’e ulaşmamış 

olan özel okulculuk, bu sınırlı gücüne rağmen istihdam açısından önemli bir kaynak oluşturarak, 

arayışlara katkı sağlamaktadır. 

Halen özel okullarımızda; 

Okul öncesi eğitim kurumlarında : 7.565

İlköğretim okullarında : 24.889

Ortaöğretim okullarında : 15.025

Toplam : 47.479 öğretmen görev yapmaktadır.

Özel okullarda çalışan diğer personel, (usta öğretici, memur, hizmetli, mutfak personeli, öğrenci 

servislerinde hizmet veren sürücü ve hostes) 70.000 civarındadır. Dolayısıyla özel okulculuk sektörü 

yaklaşık,  107.000 kişiye iş olanağı sunmaktadır.

Bu çalışanlara ödenen ücretlere baktığımızda, Türkiye genelinde özel okul öğretmen ücreti, 

ortalama aylık net 1.200 TL civarındadır. 

Bir yılda özel okullar tarafından; 

47.479 x 1200 x 12 ay = 683.697.600 TL öğretmen ücreti ödenmektedir.
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Usta öğretici, memur ve hizmetliler için ortalama aylık net ücret 500 TL civarında olduğuna göre,bir 

yılda bu personellere de;

70.000 x 500 x 12 ay = 420.000.000 TL ödenmektedir.

Bu duruma göre özel okullarda çalışanlara, özel sektör tarafından yılda yaklaşık, net 1.103.697.600 TL 

ödenerek, Devletin istihdama yapacağı yatırım yüküne büyük katkı sağlanmaktadır.

 Öğretmen istihdamı

2009 Yılı Öğretmen sayısı Öğretmen aylık 
birim maaşları

Yıllık toplam 
maaş tutarı 

Maaşların yıllık vergi 
ve SSK tutarı (%60)

Özel okullar 47.479 1.200 683.697.600 410.218.560

Öğretmen dışındaki personel istihdamı

2009 (2005 yılı verilerinin 
oranlanmasıyla tahmini 

rakam çıkarılmıştır)

Usta öğretici 
memur  servis 

eleman işçi sayısı

Birim 
maaş

Yıllık toplam maaş 
tutarı

Maaşların yıllık 
vergi ve SSK tutarı 

(%60)

Özel okullar    70.000 700 588.000.000 352.000.000

Özel öğretim kurumlarının istedikleri adımları atmalarına fırsat verilesi halinde mevcut haliyle bile 

istihdam kapasitesinin 350.000’lere çıkabilecektir. Kaldı ki yukarıda da belirtildiği gibi yeni yatırımcıyı 

caydıran ortamın düzeltilmesi halinde bu alana yatırım yapacaklarla rakam daha da yükselecektir.

Ek öğretmen istihdam kapasitesi

 2009 Yılı İlave olabilecek 
öğretmen sayısı

Ek maaş 
potansiyeli

Yıllık toplam ek 
maaş tutarı

Yıllık Ek vergi ve SSK 
potansiyeli (% 30)

Özel okullar 35.000 300 800.924.400 240.277.320

 Ek personel istihdam kapasitesi

2009 (2005 yılı verilerinin 
oranlanmasıyla tahmini rakam 

çıkarılmıştır)

İlave olabilecek 
eleman sayısı

Ek maaş 
potansiyeli

Yıllık toplam
Ek maaş tutarı

Yıllık ek vergi SSK 
potansiyeli (% 30)

Özel okullar 30.000 300 612.000.000 183.600.000

Öğretmelerin maaşından yapılan kesintiler ve öğretmen maaşında az vergi kesilmesi halinde devlet 

bütçesinin kazancını gösteren tablo;

Özel okullar 410.218.560 240.277.320 205.109.280 +35.168.040

  Özel okulların devlet bütçesine katkısı: (Milli Eğitim Bakanlığının 2009 yılı verilerine göre)    
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2009 Yılı Özel Okullardaki 
Öğrenci Sayısı

Bir Öğrencinin
M. E. B. ‘na Maliyeti TL Toplam Maliyet  TL

Okul Öncesi 70.990 2500 177.475.000

İlköğretim 239.988 2000 479.976.000

Ortaöğretim 112.248 4000 448.992.000

Toplam 432.226  1.106.443.000

(Birim Maliyetler Özel öğretim Kurumları Genel Müdürünün 26.06.2009 tarihindeki sunusundan 

alınmıştır.)  

Bu tabloda görüldüğü gibi özel okullar tarafından sadece 2009 yılı rakamlarına göre doğrudan 

Devletin üzerinden alınan maliyet yaklaşık 1.106.443.000TL‘dir.

Özel okullar, devletin sadece öğrencilerimizin eğitimi için harcayacağı 1.106.443.000TL yatırımı, 

kendi öz sermayeleri ile yaptıkları gibi ayrıca vermiş oldukları hizmetten dolayı küçümsenemeyecek 

boyutlarda vergi de ödemektedirler.

Yapılan yatırımların ve ödenen vergilerin, okul türlerine göre ayrı ayrı belirtilerek genel bir 

değerlendirmesini yapmak mümkündür.

 Özel okullarda alınan ücretler ve devlete ödenenler 

 2009 yılı  Özel Okullardaki 
Öğrenci Sayısı

Ortalama Özel 
Okul Ücretleri

Özel Okullarda 
Alınan Ücret 

Toplamı

Gelirden Devlete 
Ödenen Vergi ve 

Prim (%30)

Okul Öncesi 70.990 4.000 TL 283.960.000 85.188.000

Okul Öncesi 70.990 4.000 TL 283.960.000 85.188.000

İlköğretim 239.988 8.000 TL 1.919.904.000 575.971.000

Ortaöğretim 112.248 10.000 TL 1.122.480.000 336.744.000

Toplam 432.226  3.326.344.000 997.903.000

 Özel okullar her yıl öğrenci ücretlerinden (cirodan) % 30 devlete ödeme yapmaktadır. 2009 yılı 

verilerine göre tahmini olarak bu rakam 997.903.000 TL tutarında olması beklenebilir. Boş kontenjanlar 

doldurulursa bu rakam daha da yükselecektir.

Özel öğretim kurumlarında öğrenci sayısı ve alınan ücretlerden devletin kazancı
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Özel okullar 432.226 8.000 3.457.808.000 1.037.342.400

Kurumların tam kapasite ile çalışmaları halinde sağlanacak ek öğrenci potansiyeli ve ek kazanç

Özel okullar 346.274 8.000 2.770.192.000 831.057.600

ÖZEL OKULLAR

Devletin okul binası için yapması gereken ancak hiç bir harcama yapmadan elde ettiği elde ettiği 

kazanç 2.011.714.545 TL,

Özel okullarda okuyandan alacağı vergi 1.814.365.600 TL

Devletin okul yatırımındaki kısıntıdan kazancı yaklaşık 5.000.000.000 TL

İstihdamdaki maaştan kazancı 176.997.910 TL

Bu rakamlar göstermektedir ki eğitim toplumun geleceğini kuran bir güçse, özel okullar sektöre 

hem kalite hem rekabet getirmesi bakımından bu gücün en canlı ve dinamik öğesidir. Bu sektöre 

destek ülkemizin geleceğine destektir, kamu okullarının daha nitelikli hale getirilmesine destektir, 

eğitimin çağdaş standartlara ulaşmasına destektir.

ÖNERİLER

5580 SAYILI KANUNA DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ:

9. Maddenin üçüncü fıkrası : “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler bütçe kanunlarıyla resmi 

okul ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel öğretim kurumları tarafından personele 

ödenebilir. Sosyal yardım kapsamındaki ödemelerden vergi, sigorta primi ve işsizlik sigortası pirimi 

kesilmez.” şeklinde düzenlenmelidir.

9. Maddenin birinci fıkrası : “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta 

öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, bir takvim yılı süreli 

olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan 

ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen 

ve öğreticileri bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir.”  demektedir. Hâlbuki Özel 

öğretim kurumlarından bazılarının faaliyet alanında yaz döneminde eğitim öğretimi yasaklayan 

hükümler bulunmaktadır. Yaz döneminde çalıştırmayan personel adına vergi ve SSK ödenmesi 

kurumları zorlamaktadır. Bu sebeple bir yıldan az süre için de sözleşme yapılabilmelidir.

9. Maddenin ikinci fıkrası : “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine 

göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme 

tutarlarından az ücret verilemez.” Hükmü kaldırılmalıdır.
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9. Maddenin üçüncü fıkrası : “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler bütçe kanunlarıyla resmi 

okul ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel öğretim kurumları tarafından personele 

ödenebilir. Sosyal yardım kapsamındaki ödemelerden vergi, sigorta primi ve işsizlik sigortası pirimi 

kesilmez.”Şeklinde düzenlenmelidir.

12. Maddenin ikinci fıkrası : “Belediyeler, il özel idareleri, PTT ve diğer kamu kuruluşları tarafından, 

resmi eğitim kurumları ile bu kurumlarda çalışanlara sağlanan hak, istisna,  vergi, harç ve tarifelerle 

ilgili hükümler özel öğretim kurumları ve bu kurumlarda çalışanlar için de uygulanır.” Şeklinde 

düzenlenmelidir.

Üçüncü fıkra (madde metnine eklenecek ) : “Bakanlık, kurumlardan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

hükümleri çerçevesinde hizmet satın alabilir.” hükmü eklenmelidir.

Dördüncü fıkra (madde metnine eklenecek) : “Bakanlık, özel okullarda öğrenim gören öğrencilere, 

her ders yılı için öğrenci başına ilan edilen ücretlerin yarısını geçmemek üzere yardım yapılabilir. Bu 

tutar her yıl Vergi Usul Kanununa göre yeniden belirlenir.” hükmü eklenmelidir.

Beşinci fıkra (madde metnine eklenecek) : “Okullarda okuyan öğrencilerin velileri tarafından okul 

ücretini karşılamak üzere alınan kredi faizinin % 50’sini geçmemek üzere belirlenen kısmı devletçe 

karşılanabilir.” hükmü eklenmelidir.

Altıncı fıkra (madde metnine eklenecek) : “Önlisans, lisans, master, doktora haricindeki tüm ücretli 

eğitim-öğretim faaliyetleri sadece bu kanuna göre izin almış olan kurumlar tarafından yürütülür.

Belediyeler, üniversiteler, halk eğitim merkezleri, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar 

ile tüzel kişilikler, eğitim hizmeti satın alma ve buna ilişkin ihale işlemlerini sadece bu kanuna göre 

faaliyet gösteren kurumlarla yaparlar.” hükmü eklenmelidir.

Yedinci fıkra (madde metnine eklenecek) : “Her ders yılı için bu desteklerden yararlanacak öğrenci 

sayısı, öğrencilere yapılacak devlet yardımı tutarı ve kredi faizinin devletçe karşılanacak kısmı ile 

yararlanabilme koşulları ve şekli, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek esas alınarak Maliye 

Bakanlığı ve Bakanlığın müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmü eklenmelidir.

Dördüncü fıkra (madde metnine eklenecek) : “Bakanlık, özel okullarda öğrenim gören öğrencilere, 

her ders yılı için öğrenci başına ilan edilen ücretlerin yarısını geçmemek üzere yardım yapılabilir. Bu 

tutar her yıl Vergi Usul Kanununa göre yeniden belirlenir.” hükmü eklenmelidir.

Beşinci fıkra (madde metnine eklenecek) : “Özel öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin 

velilerinin ödeyecekleri ücreti karşılamak üzere alacakları kredilerin faizinin % 50’sini geçmemek üzere 

belirlenen kısmı devletçe karşılanabilir.” hükmü eklenmelidir.

Altıncı fıkra (madde metnine eklenecek) : “Önlisans, lisans, master, doktora haricindeki tüm ücretli 

eğitim-öğretim faaliyetleri sadece bu kanuna göre izin almış olan kurumlar tarafından yürütülür. 
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Belediyeler, üniversiteler, halk eğitim merkezleri, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar 

ile tüzel kişilikler, eğitim hizmeti satın alma ve buna ilişkin işlemleri sadece bu kanuna göre faaliyet 

gösteren kurumlarla yaparlar.” hükmü eklenmelidir.

8. Madde’nin dördüncü fıkrası : “İhtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, asıl görevlerini 

aksatmamak kaydıyla çalıştıkları kurumların izni ile özel dershane dışındaki özel öğretim kurumlarında 

ücretli ders verilebilir. Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez.” şeklinde 

düzenlenmelidir.

Sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere : “Özel öğretim kurumlarında eski hükümlü çalıştırma 

zorunluluğu yoktur. Kurumlarda çalıştırılacak özürlü ve terör mağduru sayısı tespitinde eğitim-öğretim 

sınıfı personel hariç tutulur.” hükmü eklenmelidir.

5580 Sayılı yasanın 9. maddesi gereği özel öğretim kurumları çalışanlarını özlük hakları yönünden 

4857 Sayılı İş Kanununa tabidir. Sözleşme feshi için iş kanunu hükümleri uygulanır 30 kişiden fazla işçi 

çalıştıran iş güvencesi kapsamındaki kurumlar öğretmen (çalışan) istifa etmediği sürece sözleşmeyi 

fes edemez. Sözleşme bir yıl süreli olsa bile bu sözleşmeyi iş kanunu belirsiz süreli saymakta ve 

işveren tazminatını ödese bile sözleşmeyi fes edememektedir. Sözleşmenin fes edilmesi halinde 

çalışan dava açıp işe geri iade edilmektedir. Bu durum çalışanı kollamak isterken işvereni mağdur 

etmektedir. Konunun her iki taraf açısından problem oluşturmayacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

DİĞER ÖNERİLER

o Emekli öğretmenlerin ücretlerinden kesilen SSK destekleme primlerinin emekliye hiçbir yararı 

olmadığı nedeniyle kaldırılmalıdır.

o Ticarethane olarak kabul edilen her türlü kuruluştan bir defaya mahsus olarak alınan ruhsat 

harcı, özel öğretim kurumlarından da açılışta bir defaya mahsus olarak alınmalı, her yıl alınma 

uygulaması kaldırılmalıdır. Kurumların devredilmesi halinde yeniden alınabilir.

o Devletin özel okullardan alacağı vergi yerine özel öğretim kurumlarının ücretsiz öğrenci 

okutması sağlanmalıdır.

o Özel okullar eğitime getirmiş oldukları yeniliklerle Türk eğitim sistemine öncülük etmiştir. 

Bu nedenle özel okulların bilgi birikiminden devlet okullarının da faydalanmasına imkân 

sağlanmalıdır.

o Deneme mahiyetinde program uygulayan okullar teşvik edilmelidir. Kurumlar, bilhassa eğitim 

öğretimi geliştirici projeler üretilmesi ve çağın gereği eğitim teknolojisi ürünlerinin maksadına 

uygun olarak kullanılması ve benzeri yönlerden serbestliğe kavuşturulmalıdır. Ciddi projelerle 

deneme mahiyetinde program talebinde bulunan kurumlar özellikle teşvik edilmeli ve Özel 

Okullar Çerçeve Yönetmeliği’nde gerekli esneklikler sağlanmalıdır.
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o Diğer ülkelerden alınan diplomaların ülkemizdeki okullarca (ilk, orta, yükseköğretim) denkliği 

konusundaki ülkelerarası karşılıklı sıkıntıların giderilmesi, diploma denklikleri hakkında dış 

temsilciliklerimizde veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde açıklayıcı bilgilere yer 

verilmeli.

o Özel okullarda okuyan öğrencilerin okullar arası anlaşmalarla eğitimlerinin bir ya da iki yılını 

yurtdışında yapabileceği, denklik sorununun yaşanmayacağı işbirliği ortamlarının oluşturulmalı.

o Dış ülkelere yatırım yapmak isteyenlerin (özellikle eğitim alanında yatırım yapacak, çalışacak) 

ikamet ve vize ile ilgili sorunların giderilmesi için eğitim ve ticari müşavirler tarafından gerekli 

rehberliklerin yapılmalı.

o Vakıf üniversitelerinin açtıkları okullar için yapılan düzenlemeler tüm özel öğretim kurumlarını 

kapsayacak hale getirilmelidir.

o Kalkınmada öncelikli yörelerdeki uygulama tüm özel öğretim kurumlarını kapsayacak şekilde 

süreye bağlı olmaksızın % 100 şeklinde düzenlenerek yaygınlaştırılmalıdır.

o Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile 

her türlü kamu kurum ve kuruluşunun eğitim, öğretim ve bu alanlarda görev yapacak personel 

konusunda yapacağı mevzuat düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarına eğitim sektör temsilcileri 

mutlaka dâhil edilmelidir.

o Eğitim yatırımları için imar planlarında eğitim kampus alanlarının ayrılması, bu alanlara yerel 

yönetimlerce alt yapı hizmetlerin ortak kullanım alanlarıyla ilgili hizmetlerin götürülmesi. 

Kalkınma öncelikli yörelerde uygulanan ücretsiz arsa tahsisi işlemlerinin eğitim yatırımlarına 

mahsus olmak üzere tüm Türkiye genelinde belediye ve hazine arazilerini kapsayacak şekilde 

uygulanması. Mevcut imar planlarında okullar arası olarak ayrılmış alanların, özel öğretim 

yatırımcısına da verilmesi, imar planlarında zorunluluk olmamak kaydıyla özel öğretim kurumları 

için alan ayrılması.  

o Özel öğretim kurumlarından alınan KDV oranları % 1’e düşürülmeli, SSK matrahlarının kurumca 

ödenen kısmı resmi öğretmenlerde olduğu gibi devlet tarafından karşılanmalı, ya da dünyanın 

birçok ülkesinde olduğu gibi devletin eğitim yükünü üstlenenlerden (eğitimden) vergi alma 

anlayışından vazgeçilmelidir.

o Özel öğretim kurumları “henüz öğretmenliğe hazır olmadığı” gerekçesiyle yeni mezunları 

istihdam etmek istememektedir. Bu durum Bakanlık kadrolarında çalışan tecrübeli ve başarılı 

öğretmenlerin özel kurumlara transferi şeklinde sonuçlanabilmektedir. Yeni mezun öğretmenleri 

istihdam edenler de etüt öğretmeni şeklinde başlatmakta ve ilk yıldan verim alınamayacağını 

düşünmektedir. Özel öğretim kurumlarında yeni mezunların istihdamı ve kayıt dışılığın 

azaltılması için bazı ek desteklere ihtiyaç bulunmaktadır.
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o Öğretmenlerin adaylık dönemlerinde vergiden muaf tutulması, SSK matrahlarının devletçe 

karşılanması ya da çıraklıkta olduğu gibi benzer bazı açılımların yapılmasına ihtiyaç vardır.

o Aynı kurucuya bağlı orta öğretim kurumlarının aynı düzeydeki sınıflarında alan dersi dışındaki 

derslerin ortak yapılabilmesi sağlanmalı, ortaöğretim kurumları bünyesindeki sınıflarda 

ekonomik yaklaşımlar benimsenmelidir.

o Mevzuatımızda “Valiliğin izni alınmadan müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve 

usta öğreticiler işe başlatılamaz” denilmektedir. Bu hüküm özel öğretim Kurumlarında göreve 

başlama sırasında yazışmaların uzamasından dolayı gecikmelere yol açmaktadır. Personelin 

sözleşmesinin yapıldığı andan itibaren derse girebileceği bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç 

vardır.

o Mevzuatımız özel öğretim kurumlarından ayrılanların 6 ay geçmeden yine aynı kurumda 

görev alamayacağını amirdir. Bu hüküm kurumlarda işleyişi ciddi güçleştirmektedir. Ayrılan 

öğretmenlerin yeniden görev başlamalarında esneklik gerekmektedir.

o Yabancı uyruklu öğretmenlerin ön izinleri çok geç alınmakta, Çalışma Bakanlığından çalışma izni 

alma işlemleri çok uzun bir sürede tamamlanmaktadır.  Bu durum öğretmen derse girdiği halde 

sözleşme ve SSK işlemleri yapılamamasına, kurumun cezalı duruma düşmesine yol açmaktadır. 

Halihazır durumda yabancı uyruklu öğretmenle sözleşmeler Haziran ayında yapılsa bile Eylül 

ayına (dersin başlayacağı aya) kadar çalışma izni alma mümkün olmamaktadır. Yabancı uyruklu 

öğretmenlerin çalışma izinleri için kolaylık getirilmelidir.

o Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınma çalışmaları hızlandırılmalı, konuyla ilgili 

olarak kamuoyu bilgilendirilmelidir.

o Özel Sektör Sivil Toplum Örgütleri’nin eğitim-öğretim alanında uzman yurt dışı derecelendirme 

kuruluşları ile işbirliği yapması sağlanmalı,  Türkiye genelinde özel öğretim kurumlarının kalite 

ve standartlarının belirlenmesi için Bakanlığımızın da desteğiyle ortak çalışma yapılması teşvik 

edilmelidir. Özel öğretim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına akreditasyon 

yetkisi verilmelidir. Başarıların tespitinde ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesinde kayıtla ilgili 

işlemlerde tüm kurumların ortak katkısının olduğu bu kuruluşun ölçme sonuçları kullanılmalıdır. 

Belediye ve benzeri kurumların özel öğretim kurumlarından hizmet satın almalarında, ilgili 

yerleşkede bulunan kurumların kontenjanlarıyla orantılı olarak isteyen her kuruma öğrenci 

gönderilmesi bu kuruluşun koordinasyonuyla sağlanmalıdır.

o Denetimlerde özel öğretim kurumları kalite ve öğrenciye verdikleri hizmetler açısından incelenip 

değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda başarılı okullar ödüllendirilmelidir.

o Resmi ortaöğretim okullarında durumu elverişli olan öğrenci velilerinin eğitim maliyetlerine 

kısmen katılımının sağlanmalı.
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o Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özel okullarda öğrenim gören öğrencilere, her ders yılı için öğrenci 

başına ilan edilen ücretlerin yarısını geçmemek üzere yardım yapılabilmesi yönünde mevzuat 

düzenlemesine gidilmeli.

o Özel öğretim kurumu ruhsatnamelerinin önceden olduğu gibi sadece valiliklerce (Milli Eğitim 

Müdürlüğünce) düzenlenmesi. 5580 sayılı Kanuna dayalı çıkartılan Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin 8. Maddesi ile ilgili belediyelerle ruhsat alımı ve yenilenmesi konusunda sorunlar 

yaşanmaktadır. Belediyelerin bu konudaki uygulamaları farklı farklıdır. Özel Öğretim Kurumları 

bu belirsizlikten zarar görmektedir. Eski ruhsatlar geçerli olmalı, yeni açılan okullar belediyeden 

yeni ruhsat almalıdır.

o Özel öğretimde öğrenci okutacaklardan isteğe bağlı eğitim keseneği ile Eğitime Destek Fonu 

sistemi oluşturulması için mevzuat düzenlemeleri yapılması.

o Özel Okullarda okuyan öğrencilerin velileri tarafından okul ücretini karşılamak üzere alınan kredi 

faizinin yüzde 50’sini geçmemek üzere belirlenen kısmının devletçe karşılanmalı.

o Ebeveynlerden ya da özel öğretim kurumlarından öğrenci başına kesinti ile ortak havuz 

oluşturulup eğitimde risk sigortası sisteminin kurulmalı.

o Yüksek öğretim haricindeki tüm ücretli eğitim-öğretim faaliyetleri sadece, 5580 sayılı Kanuna 

göre izin almış olan kurumlar tarafından yürütülmesi, belediyeler, üniversiteler, halk eğitim 

merkezleri, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilikler, eğitim hizmeti 

satın alma ve buna ilişkin ihale işlemlerini sadece, 5580 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren 

kurumlarla yapılmalı.

o  Birçok ülkede olduğu gibi eğitim masraflarının tamamının ya da bir kısmının devletçe ya da 

yerel yönetimlerce karşılanması için çözümler üretilmeli.

o Özel öğretim kurumlarında inovasyon, AR-GE çalışmaları özendirilmeli,  bu konularda çalışma 

yapan özel öğretim kurumlarının desteklenmesi için teşvikler çıkarılmalıdır. Üniversitelerde 

teknokentlerde olduğu gibi ek destekler verilmeli veya teknokent çatısı altında çalışmaları 

sağlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, çeşitli mevzuat değişikliklerinin sektörde yarattığı etkiler 

aşağıda belirtilmiş olup bu hususların da düzeltilmesi konusunda çalışmalar yapılmasında fayda 

mütalaa edilmektedir. (http://www.toder.org/sayfa/ozel_okullarin_sorunlari_4 (Erişim 29.12.2016).

5.4. Öğretmenlerin Sorunları ve Önerileri

Eğitimin en önemli unsurlarından biri olan eğitim personelinin özel okullarda göğüslemesi 

gereken zorluklardan ilki işe alınma biçimleridir. Geniş bir işsiz öğretmen adayı kitlesinin varlığı, özel 

okullarda kendisine dayatılan koşullarla çalışmaya razı olan bir öğretmen profili olarak karşımıza 
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çıkabilmektedir. 20 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nde özel öğretim kurumlarında adaylık süreci tümüyle kaldırılmış ve mezun öğretmenin 

doğrudan asil öğretmen olarak işe başlayacağı ifade edilmiştir. Ancak, özel öğretim kurumlarındaki 

işverenler, üniversiteyi bitiren öğretmenin hiçbir adaylık sürecinden geçmemesi ve daha önce başka 

bir yerde çalışmayarak deneyiminin olmaması nedeniyle yine o öğretmeni stajyer konumunda 

değerlendirmekte, deneyimi arttıkça ücretinin de artacağı ve öğretmenleri eğitmek suretiyle onlara 

yatırım yapacaklarını ifade ederek asgari ücrette bir sözleşme imzalamaktadır. Bu sözleşmelerin 

bağlayıcılığını sağlamak üzere öğretmenlere yasal olmayan biçimde senet imzalatılmakta; hatta asgari 

ücret üzerinden bankaya yatırılan aylıklarından bir kısmını özel okulların muhasebe bölümüne iade 

etmeleri istendiği dile getirilmektedir. 

Öğretmen alımında, işletme sahiplerince beğenilen öğretmen adaylarına örnek ders verdirilerek 

öğretmenlik yeteneği, performans göstergeleri hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılırken bir 

taraftan da çalışma performansına göre bir yıllığına sözleşme yapılacağı eğer memnun değillerse 

yenilenmeyeceği ifade edilmektedir. Böylelikle öğretmenler, mesleki özerklikleri gasp edilerek mesleki 

pratikleri profesyonel standartlar, performans göstergeleri ve verimlilik gibi, dışsal hesap verebilirlik 

mekanizmalarıyla değerlendirilebilmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin başvurularında fiziksel görünüm önemli bir 

boyut kazanabilmekte ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel becerilerinin yanı sıra birer vitrin olarak 

kullanılması gibi durumlar yansıtılabilmektedir. Bir araştırmada çalışmasında özel okulların öğretmen 

seçimleri sürecinde; mezun olduğu lise ve üniversite, yüksek lisanslı olup olmadığı, farklı lisan bilmeleri 

ve bilgisayar kullanma becerisi, takım çalışmasına yatkınlığı, daha önce görev yaptığı kurumlardan 

ayrılma nedenleri, referansı, yenilikleri takip durumu, dış görünümü, kılık kıyafeti, beden dili, konuşması, 

yenilikleri takip durumu, alan hâkimiyeti, uyumu ve kişisel özellikleri, enerjik olması, iletişim becerisi, 

ölçme değerlendirme bilgisi, genel kültürü, yurt dışı projelerde görev alıp almadığı; (International 

Bachelor) programları ve Akreditasyon kalite yönetim sistemi hakkında bilgisi olup olmadığı gibi 

özelliklere bakıldığı ve öğretmenlerin bu kriterlere göre tercih edildiği belirtilmiştir. Dolayısıyla yeni bir 

öğretmen tipolojisi biçimlendirilmiştir.

Özel okullar, piyasa koşullarının geçerli kılındığı eğitim alanında öğretmenlere girişimcilik, rekabet, 

kalite, performans, liderlik gibi görevler biçebilmektedir. Karşımızda, piyasa kurallarına derinden bağlı, 

risk alarak rekabete girebilen, kendini geliştirmeye ve girişimciliğe açık, esnek olmak için de sürekli 

kendisini yenileyen ve seyyar, yani iş değişikliklerine hazır, bu nedenle de “ne iş olsa yaparım”ı ilke 

edinmiş, bu söylemi benimsedikçe de piyasada değeri artan bir insan tipi olacaktır.  Özel okul öğretmen 

profili, informal sektörde profesyonelleşmiş geçici işçiler olarak değerlendirilebilir.

Özel okul öğretmenlerinin her birinin çalıştırılma biçimlerindeki farklılıklara bakıldığında aynı işi 

yapan kişiler, aynı kurum içinde farklı koşullarda çalıştırılmaktadır. Özel okul öğretmenleri özlük hakları 
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ve sendikalı olma hakkına sahip olmaları bakımından birincil işgücü piyasasında yer alırken, işini 

kaybetme korkusu ve kaygısıyla bireysel çıkarlarına önem vererek örgütlenme süreci gerçekleşmediği 

için ikincil işgücü piyasasında konumlandırılabilir. İşletme sahiplerince çalışma koşulları ve saatleri 

bakımdan birincil piyasanın koşullarına göre iş teklifi yapılıp ikincil piyasa bağlamında çalışma 

koşulları uygulanarak, güvencesiz bir çalışma temposu sunulabilmektedir. Çalışma yaşamının yarattığı 

güvencesizlik ve belirsizlik, öğretmenlerin birlikte hareket etme pratiklerini azaltmıştır.

Özel okullarda çalışma deneyimi fazla olan özel okul öğretmenlerinin karşılaştığı çalışma 

koşullarındaki farklılıklar, iş güvencesi bakımından, yeni başlayan veya daha az deneyime sahip genç 

öğretmenlere göre daha fazla olduğu ve genç, deneyimsiz olanların düşük ücretle çalışma ve düşük 

nitelikte işler yapma sorunu yaşadıkları gözlenebilmektedir. 

İktisadi bakımdan, ücret ile harcanan emek arasında bir ilişki söz konusudur. Özel okullarda; 

güvencesiz, düşük çalışma koşulları bakımından ‘daha az ücretle daha uzun süre çalıştırmak” yoluyla 

öğretmen emeği üzerinden daha yüksek bir artı değer sağlama sömürüsü söz konusu olabilmektedir. 

Bu nedenle de öğretmenler aldıkları ücret kadar performans sergilemekte ve öğrencileriyle daha az 

ilgilenmekte, işiyle ilgili yapmayı planladığı birçok işi ertelemekte veya hiç yapamayabilmektedirler.

İnsanı insan yapan, üretimdeki “yaratıcı faaliyetler”dir. Eğer üretim yaratıcılıktan uzaklaşır ve sadece 

bir para kazanma aracına dönüşürse birey, emeğine, emeğinin ürünlerine, kendisine yabancılaşır. 

“Yabancılaşma sürecinde insan giderek yaşamının, ilişkilerinin, eylemlerinin öznesi olmaktan çıkarak 

nesneleşir; makinelerin, örgütlerin, kurumların, medyanın, diğer insanların denetimine girer ve dıştan 

yönlendirilen bir varlık haline gelir. Diğer fiziksel üretim yapılan kurumlarda, işletmelerde olduğu gibi 

eğitim hizmeti üretilmesinde eğitimin niteliğindeki dönüşümün bir sonucu olarak özel okullarda 

çalışan öğretmenler de nesneleşmekte ve dıştan yönlendirilen bir varlık haline dönüşebilmektedirler.

Eğitim alanı kamusal olmaktan çıkarak özele açılması sadece öğrenciler ve program bakımından 

değil çok önemli bir eğitim öznesi olan öğretmenlerin istihdamı bakımından da önem taşımaktadır. 

Özel okullarda çalışan öğretmenler mesleki kimliğine yabancılaşarak toplumsal sorunlardan arındırılarak 

teknisyenliğe indirgenen öğretmenlik mesleğini kabullenmekte zorlanabilmektedirler. 

Öğretme dışında, öğretmenler; okulun teknik işlerinden sorumlu, her türlü teknolojik işlere koşan, 

arda kalan boş vakitlerinde fotokopi işleriyle uğraşan insan ilişkilerini zedeleyerek hem mesleki hem de 

günlük yaşamdaki paylaşımlarını azaltan kişiler olabilmektedirler. 

Özel okullarda müşteri olarak görülen öğrenciye ve velisine her zaman güleryüz, anlayış çerçevesi 

içerisinde okulun reklam politikasını da yerine getirerek öğrenci için her türlü fedakârlık yaptıkları imajı 

yansıtmaları istenebilmektedir. 

Güvencesiz çalışan öğretmen, bulunduğu kurumda meslektaşları, öğrencileri ve velileri tarafından 

daha az önemsenmektedir. Öğretmenler, mesleklerinin ideallerindeki saygınlığı ile uyuşmayan 
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uygulamalara maruz kalmaktadır. Hatta özel öğretim kurumu öğretmenleri, işveren, veli ve öğrenci 

tarafından denetlenmektedirler. Bazı dershanelerde ve özel okullarda uygulanan kameralı sistem ise, 

öğretmenleri sürekli denetim altında tutmaktadır.

5.5. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri

5580 sayılı Kanun kapsamında eğitim personeli olarak tanımlanmış olan işçilerin özlük haklarının ve 

çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde belirtilmesi uygun olacaktır. 

Eğitim personellerinin sosyal yardım niteliğindeki ek ödemelerine ilişkin düzenlemelerin gözden 

geçirilerek konu hakkındaki farklı değerlendirmelerin önüne geçilmesi gerekmektedir. 

İş Mevzuatında çalışma süreleri ve fazla çalışma sürelerinin işverence belgelenmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır. Ancak belgelemenin nasıl yapılacağı konusu işverene bırakılmış ve belgelenmemesi 

durumunda bir cezai yaptırım öngörülmemiştir. Mevzuatın bu hükmünün uygulanabilirliğinin 

sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu belgelemenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının kontrolü altında (elektronik ortamda izlenebilen) işverenlerin müdahalelerine izin 

vermeyecek bir düzenleme haline getirilmesi çalışma hayatının denetimini daha etkin hale getirecektir. 

4857 Sayılı İş Kanununun 46’ncı maddesinde hafta tatili kullanımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Ancak bu maddenin ihlali halinde açık bir ceza hükmü düzenlenmemiştir. Mevzuatın bu hükmünün 

uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

Programlı teftişin heyet halinde yapılması ve teftişte geçirilen sürenin uzatılmasının iş mevzuatına 

yönelik ihlallerin azaltılması ile işçi ve işverenlerin duyarlılığının artırılmasına olumlu bir katkısının 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda teftişlerin bu şekilde yürütülmesinin sağlıklı sonuçlar alınmasına 

sebebiyet verdiği düşünülmektedir.

Programlı teftişlerde her ne kadar fiili ücretler ile kaydi ücretler arasında fark olduğuna yönelik 

somut bir tespit yapılamamış olunsa da işyerindeki teftiş süresinin uzun olması, mevzuat ihlalleri 

üzerinde hassasiyetle durularak işverenlere yönelik duyarlılaştırma ve eğitim faaliyetleri yapılması 

sebebiyle kontrol amaçlı yapılan ikinci teftiş döneminde genel olarak tahakkuk ettirilen brüt işçi 

ücretlerinin yükseltildiği gözlemlenmiş, bu anlamda teftişe yönelik olarak fiilen işyerinde geçirilen 

sürenin uzamasının fiili-kaydi ücret düzeyleri arasındaki farkın azalmasına sebebiyet verdiği kanaati 

uyandırmıştır. 

Bu bağlamda bu kabil teftişlerde önceki dönem uygulamaları bir kenara bırakılarak bir çalışma 

miladı anlayışı çerçevesinde işverenlere teftiş tarihi itibariyle işçilere ödedikleri gerçek ücret düzeyleri 

üzerinden prim tahakkuk ettirmelerine, ayrıca teftiş günü işyerinde sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit 

edilen işçilerin cezai yaptırım uygulanmaksızın bildirilmelerine imkan tanınmalı, söz konusu hususların 

tespit edildiği veya risk olarak değerlendirildiği işyerlerine aynı hususların tekrar tespiti halinde cezai 

yaptırım uygulanacağı belirtilerek belirtilen işyerlerini kontrol amaçlı ziyaretler yapılmalıdır.
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