
1 

 

 

Ekim 2022 

fmbasak19@gmail.com 



2 

 

Öğretmen Kariyer Basamakları ve Uygulama 

 Anket raporu 

 

SUNUŞ 

 

Öğretmen kariyer basamakları eğitim camiasının en çok konuştuğu ve tartıştığı konuların en 

üst sıralarında yer almaktadır. Öğretmenlerimiz, öğretmenler odaları başta olmak üzere 

sosyal medyada uzun zamandır bu konuyu gündeme tutmaya çalışmaktadır. Sendikaların da 

devreye girmesiyle birlikte başta siyasiler olmak üzere herkes tarafından tartışılan bir konu 

haline gelmiştir. 

Öğretmenlerimiz bu konuyu gündemde tutarken daha çok Kariyer basamakları ile ilgili yazılı 

sınavın iptal edilmesine odaklandıkları artık herkesin malumudur. Kariyer basamakları 

sınavını daha çok hangi sendika ya da sendikaların istediği, nasıl olacağı ve sonucunda ne gibi 

getirilerinin olacağı gibi başlıklar da öğretmenler odasının en çok konuşulan konuları 

arasında yer almaktadır. 

Hangi sendika ya da sendikaların bu sınavı istediği tartışmasının sonucunda yeterli bir bilgiye 

de sahip olunmadan kimi sendikalardan istifa olurken kimi sendikalar da yine yeterli bilgiye 

sahip olunmadan yeni üye kazandıkları bilinmektedir. Bu sınav adeta sendika savaşlarını 

dönmüştür desek herhalde yanlış olmaz. Oysa sendikaların tamamı “Öğretmen Kariyer 

Basamakları”nda özellikle yazılı sınavın olmaması gerektiğine dair aynı cümleleri 

kurmaktadırlar. 

Türkiye’de öğretmen kariyer basamaklarının oluşturulmasına ilişkin, okul müdürleri, okul müdür 

yardımcıları ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla nicel bir araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırmaya katkı sunmaları amacıyla gönüllülük esasına bağlı olarak belirlenen ankete cevap vermeleri 

istenmiştir. 

Bilindiği üzere  14 Şub 2022 tarih ve 7354 sayılı kanunla “Öğretmenlik Meslek Kanunu" 

yürürlüğe girmiştir. Yürürlük ve yürütme maddeleri dâhil sadece 12 (oniki) maddeden oluşan 

bu kanunun öğretmenler tarafından pek okunmadığı sonucu anketimizden çıkmış olması da 

ilginçtir. Kanunun 3.maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik 

döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer 

basamağına ayrılır” ifadesi yer almaktadır.  

İlgili kanuna göre; Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan; 

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman 
Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan, 

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları 
tamamlamış olan, 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, 

Öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda 
bulunabiliyorlar. Ayrıca Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan 
alanlara “Uzman Öğretmen” sertifikası düzenlenmesi hükmü getirilmiştir. 
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Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak 
üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişi 
alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı 
için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlara ise “Başöğretmen Sertifikası” 
düzenlenmesi hükmü getirilmiştir.  

Yine Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora 
eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur 
hükmü de ilgili kanunda yer almaktadır. 

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir 
derece verileceği hükmü de yer almasına karşılık öğretmen kamuoyunda bu bilgi pek 
gündeme gelmemiştir. 

Görüldüğü üzere kanun hükümleri incelendiğinde yazılı sınavın iptal edilmesi söz konusu 

olmamaktadır. İptali ancak bu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değiştirilmesi ile 

mümkün olacaktır. Burada bir eleştiri yapmak gerekirse öğretmenlerin kanun çıkmadan önce 

yeterli tepki göstermediği, kanun çıktıktan sonra da cılız tepkilerin geldiğidir. Ne zamanki 

yazılı sınav yapılacağı anlaşılmıştır işte o zaman öğretmenler kariyer basamakları için 

kanunda yer alan yazılı sınavın iptal edilmesine yönelik tepki göstermişlerdir. 

Sonuçta kanunun da gereği olarak Öğretmen kariyer basamaklarının planlaması ve 

uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır 

Şahsi gayret ve girişimlerimle konunun ne kadar anlaşıldığı, öğretmenlerimizin kariyer 

basamakları ile ilgili görüşlerini ortaya koymak ve eğitim çalışanları ile paylaşmak, eğitime 

katkı sunmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak bir anket düzenledim. 

Rapor içerisinde anketimize katkıda bulunanlara katılımcı bazen de eğitimci ifadelerini 

kullandım. Aslında her iki kavramın da aynı olduğunu da belirtmek isterim. 

Türkiye’nin değişik illerinden öğretmen, Okul Müdür yardımcısı ve okul müdürlerinin 

katılımı ile 399 katılımcı anketimize katkıda bulunmuşlardır. Öncelikle samimi cevapları için 

eğitimci arkadaşlara teşekkür ederim.  Ekim 2022. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                            Fatih BAŞAK 

  fmbasak19@gmail.com 
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Gönüllülük 

esasına göre 

yaptığımız 

anketimize 

değişik eğitim 

unvanlardan 

toplam 399 

eğitimci katkı 

sağlamıştır. 

 

 

 

Ankete katkı sunan 399 katılımcının; 

83 katılımcı ve % 21 oranı ile okul müdürü, 

50 katılımcı ve % 12 oran ile Müdür yardımcısı, 

266 katılımcı ve % 67 oranı ile öğretmenlerden oluşmaktadır. 

 

 

 

Toplam 399 

katılımcının 

branşlarına 

göre dağılımı; 

 

 

 

 

 

 

Anketimize katılan 399 katılımcıdan; 

144 katılım ve % 36 oran ile en fazla katılım Sınıf öğretmenliği branşında olmuştur. 

Sınıf öğretmenliğini oran olarak sırasıyla; 

34 katılım ve % 9 oranla Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tek grupta 

değerlendirilmiştir), 
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33 katılım ve % 8 oranla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, 

29 katılım ve % 7 oranla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, 

23 katılım ve % 6 oranla İngilizce öğretmenleri, 

22 katılım ve % 6 oranla Matematik öğretmenleri (İlköğretim ortaöğretim matematik 

öğretmeni ayrımı yapılmamıştır.) 

17 katılım ve % 4 oranla İHL Meslek Dersleri öğretmenleri, 

17 katılım ve % 4 oranla Fen Bilimleri öğretmenleri (Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji 

öğretmenleri tek grupta değerlendirilmiştir), 

15 katılım ve % 3.8 oranla Beden Eğitim öğretmenleri, 

13 katılım ve % 3 oranla Rehberlik Öğretmenleri, 

8 katılım ve %2,1 ile Okul Öncesi öğretmenleri, 

44 katılım ve % 6,26 ile diğer branş öğretmenleri, 

Ankete katkı sunmuşlardır. 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların 

Hizmet Süreleri 

  

 

 

 

 

 

399 katılımcıya hizmeti olanların sayısını ve oranını tesbit etmek amacıyla hizmet süreleri 

soruldu. 

 

Buna göre; 

203 katılımcı ve % 51 ile hizmet süresi 21-30 yıl olanlar, 

88 katılımcı ve % 22 ile hizmet süresi 11-20 yıl olanlar, 

69 katılımcı ve % 17 ile hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlar, 

25 katılımcı ve % 6 ile hizmet süresi 6-10 yıl olanlar, 

14 kişi; 4%
25 kişi; 6%

88 kişi; 22%

203 kişi; 51%

69 kişi; 17%

Katılımcıların Hizmet Süreleri

0-5 yıl

6-10 yıl

11-20 yıl

21-30 yıl

30 yıldan fazla



6 

 

14 katılımcı ve % 4 ile hizmet süresi 0-5 yıl olanlar  

Anketimize katkı sunmuşlardır. 

Görüldüğü üzere kariyer basamaklarına müracaat etme şartlarına uyanların ankete 

katılanların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. (Hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlar, 

21-30 yıl olanlar, 11-20 yıl olanlar hesaba katıldığında katılımcıların % 90 ını 

oluşturmaktadır). 

Bu durum anketimizin güvenirliliğini de artırmaktadır.  

Ancak hizmet süresi 0-10 yıl arasında olan (% 10) öğretmen arkadaşların görüşleri de bundan 

sonraki yıllarda uygulanacak Kariyer Basamaklarına katkı sunması açısından önemli 

görülmektedir. 

 

 

 

 

Öğretmenlik 

Meslek 

Kanunu’nun 

tamamını 

okudunuz mu? 

 

 

 

 

 

Kariyer Basamaklarının temelini oluşturan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenler 

tarafından okunup okunmadığı, okundu ise ne kadar okunduğunu tespit etmek amacıyla 

sorulan soruya; 

399 katılımcı cevap verdi. Cevap verenlerden 232 eğitimci Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 

tamamını okuduğunu belirtmiş. Okuduğunu belirtenler genel sayıya oranı % 58,1 e tekabül 

etmektedir. 

Aynı şekilde 163 eğitimci meslek kanunun tamamını hiç okumadığını belirtmiştir. Tamamını 

okumadığını belirtenlerin oranı ise % 49,9 olmuştur. 

Kısmen ya da dinledim şeklinde cevap verenlerin sayısı ise 4 kişi olmuştur. Bu da genel 

oranının % 2 sine karşılık gelmektedir. 

Verilen cevaplardan anlaşılacağı üzere her ne kadar Kariyer basamaklarının temel çıkış 

noktası olan “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nu çoğunluk (% 58,1) tamamını okudum olarak 

cevaplasa da yarıya yakını da tamamını okumadığını belirtmiştir. Bu durumu olumsuz olarak 

yorumlamak yanlış olmayacaktır. Sadece 11 maddeden oluşan ve kariyer basamaklarının çıkış 
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noktasını oluşturan kanunun okunmamış olması ayrıca incelenmesi gereken bir problem 

olarak değerlendirilmelidir. 

Öğretmenlerin direkt olarak kendilerini ilgilendiren ve bugüne kadar öğretmenlerin bir 

kanunu dahi yok diye feryatların beyhude olduğu değerlendirilmesini de yapabiliriz. 

 

 

 

“Aday 

Öğretmenlik ve 

kariyer 

Basamakları 

Yönetmeliği” nin 

tamamını 

okudunuz mu? 

 

 

 

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin 

yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve 

esasları düzenleyen “Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları” yönetmeliğinin 

tamamını okudunuz mu sorusuna 3 farklı cevap istedik. Bu üç farklı cevaba göre; 

“EVET” tamamını okudum diyenlerin sayısı 225, genel katılım sağlayanlara göre oranı ise % 

56,4, 

“HAYIR” tamamını okumadım diyenlerin sayısı 171, genel katılım sağlayanlara göre oranı % 

42,9 

“KISMEN” okudum diyenlerin sayısı 3, genel katılım sağlayanlara göre oranı ise % 0,7. 

Yönetmeliğin tamamını okuyanlar kanunun tamamını okuyanlarla nerede ise aynı sayı ve 

oranda görüş bildirmişler. Aynı şekilde “HAYIR” okumadım diyenler de kanunun tamamını 

okumadım diyenlerle aynı sayı ve oranda bildirilmiştir. 

Oysa öğretmenleri adaylığından kariyer basamaklarına kadar nasıl bir yol izleneceğini 

anlatan bir yönetmeliğin ankete katılanların yarıdan biraz fazlası tarafından okunmasından 

öte yarıya yakın bir şekilde okunmamış olması da ilginç bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenleri direkt olarak yetiştirilmelerini ve kariyerlerine ilişkin açıklamalar da bulunan 

bir yönetmeliğin istenen düzeyde okunmamış olması öğretmenler açısından olumsuz bir fikir 

oluşturmaktadır. 

Gerek Öğretmenlik Meslek Kanunu gerekse “Aday Öğretmenlik ve Kariyer 

Basamakları Yönetmeliği”nin katılımcıların yarıya yakını tarafından okunmaması 

gündemde olan kariyer basamakları yazılı sınavı ile ilgili de hazırlıklı ve bilinçli olmadıklarını 

göstermesi açısından önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. 
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Eğitimcilerin 

hizmet yıllarına 

göre "Aday 

Öğretmenlik ve 

Kariyer 

Basamakları 

Yönetmeliği"ni 

tam olarak 

okuyup 

okumadığı 

 

 

12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Aday Öğretmenlik ve Kariyer 

Basamakları Yönetmeliği" nin tamamını okudunuz mu? Sorusunu çapraz sorgu ile 

sorguladığımızda ise; 

Hizmet yılı 0-5 yıl olanlar kendi hizmet yılı içerisinden %57,1 oranının Yönetmeliği tam olarak 

okuduğunu belirtmişlerdir. 

Hizmet yılı 11-20 yıl olanlar kendi hizmet yılı içerisinden 42 eğitimci % 47,7 si yönetmeliği 

tam olarak okuduğunu belirtmişlerdir. 

Hizmet yılı 21-30 yıl olanlar kendi hizmet yılı içerisinde 123 eğitimci %60,6 sı yönetmeliği 

tam olarak okuduğunu belirtmişlerdir. 

Hizmet yılı 30 yıldan fazla olanlar kendi hizmet yılı içerisinde 40 eğitimci % 58 i yönetmeliği 

tam olarak okuduğunu belirtmişlerdi. 

Her ne kadar gerek kanunu gerekse yönetmeliği okuma oranları istenilen oranlarda olmasa 

da hizmet yılı içerisinde değerlendirildiğinde Kariyer Basamakları yazılı sınavına girecek 

olanlarla gir(e)meyecek olanlar arasında ciddi bir fark olmaması da ilginçtir. 

Hatta şartları tutmayan grubun (1-5 hizmet yılı) hizmet yılı 11-20 arasında olanlardan daha 

fazla okunmuş olması da bir başka ilginç sonuçtur. 

Hizmet yıllarına göre kendi hizmet yılları içerisinde değerlendirildiğinde hizmet yılı 21-30 

ve 30 yıldan fazla olanların ilgili mevzuatı okuma oranlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Görüldüğü üzere ankete katılanlara tamamının bu soruya verdiği cevaplar ile hizmet yılına 

göre verilen cevaplar arasında bir paralellik bulunmaktadır. 

 

 

 

 

8 kişi; 0-5 yıl

42 kişi; 11-20 yıl

123 kişi;21-30 yıl

40 kişi;30 yıldan 
fazla 

12 kişi;6-10 yıl

Hizmet yılına yönetmeliği göre okuyanların 
oranı

0-5 yıl 8 11-20 yıl 42 21-30 yıl 123 30 yıldan fazla 40 6-10 yıl 12
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Öğretmenlik 

Meslek 

Kanunu’nu 

yeterli görüyor 

musunuz? 

 

 

14 Şubat 2022 tarih ve 7354 sayılı kanunla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Öğretmenlik Meslek Kanunu”’nu yeterli görüyor musunuz? Sorusuna 399 katılımcı 

katkıda bulundu. 

“HAYIR” katkıda bulunmamıştır diyenlerin sayısı 239 olup bu katılanların % 59,9 ına tekabül 

etmektedir. 

“EVET” katkıda bulunmuştur diyenlerin sayısı ise sadece 11 olup katılanların % 2,8 ine rast 

gelmektedir. 

Bu soruya “KISMEN” diyenlerin sayısı 146 olup katılanların % 36,6 sına tekabül etmektedir. 

“Yeterince incelemedim” ya da “okumadım” diyenlerin sayısı ise sadece 3 kişidir. Bunun oranı 

ise % 0,7 dir. 

Sonuçlar incelendiğinde eğitimcilerin önemli bir bölümü kanunu yeterli görmemektedirler. 

Kısmen diyenlerin oranı da oldukça yüksek olduğunu da hesapladığımızda kanunla ilgili 

genel bir memnuniyetsizlik olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.  

Sadece 11 kişinin (%2,8) kanundan memnun olduğunu söylemesi de genel memnuniyetsizliği 

destekler mahiyette bir veri olarak değerlendirilebilir. Bu kadar az kişini memnun olması 

kanun yapıcıların kanunu tekrar gözden geçirmelerini, eğitim sendikalarının da bu konuyu 

sürekli gündemde tutmaları büyük önem arz etmektedir. 

Öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili sendika temsilcileri de dâhil olmak üzere 

bakanlığın merkez teşkilatı ve taşra teşkilatında görev alan tüm paydaşlarla konuyu tekrar ele 

alması elzem görülmektedir. 

Paydaşların aldığı kararların, ilgili bakanlık ve kanun yapıcılar tarafından tekrar meclis 

gündemine getirilerek kanun üzerinde revize etmeleri de eğitimcilerin mutluluğu ve 

motivasyonu adına “Öğretmenlik Meslek Kanunu” revize edilmesi  gerekmektedir. 

 



10 

 

 

 

 

Öğretmenlerin 
kariyer 
basamaklarına 
göre 

sınıflandırılmasını 

doğru buluyor 
musunuz? 

 

 

 

 

 

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre sınıflandırılmasını doğru buluyor musunuz? 

Sorusuna 399 katılımcı görüş bildirmiştir. 

Buna göre “EVET” doğru buluyorum diyenlerin sayısı 91, genel oranı ise % 22,8 dir. 

“HAYIR” doğru bulmuyorum diyenlerin sayısı 225, oranı ise % 56,4 dür. 

“KISMEN” doğru buluyorum diyenlerin sayısı 83, oranı ise % 20,8 dir. 

Kısmen doğru buluyorum diyenleri genel anlamda sınıflandırmaya pozitif baktıkları şeklinde 

yorumlamamız durumunda eğitimcilerin Öğretmen kariyer basamaklarına göre bu tür 

sınıflandırmaya olumlu baktıkları şeklinde değerlendirebiliriz. 

Eğitimciler kariyer basamaklarına genel olarak sıcak bakarken Öğretmenlik Meslek Kanunu 

ve ilgili yönetmeliği yeterli görmemeleri de anlamlıdır. Genel anlamda sınıflandırmaya 

olumlu bakarken kanun ve yönetmelikte revize çalışmaları yapılması, kanun ve 

yönetmeliklerin gözden geçirilmesi taleplerinin olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.  

Bir taraftan yazılı sınava karşı çıkan eğitimcilerin diğer taraftan sınıflandırmaya genel olarak 

olumlu bakması da kendi içerisinde çelişen bir durum olarak görünmektedir. 

Üst düzey yöneticilerin yazılı sınavın oluş biçimi hatta yazılı sınavın olmasına tepki verilmesi 

durumunu dikkate alıp revize çalışmaları yapmaları gerekirken, 

Öğretmenlerin de sadece yazılı sınav kısmına tepki vermeleri de bu anlamda öğretmenlerin 

yeterince ikna ya da bilgilendirilmediğini şeklinde yorumlanabilir. 
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Çapraz sorgulama 

yapıldığı zaman 

Öğretmenlerin 

Kariyer 

basamaklarına göre 

sınıflandırılmasını 

doğru buluyor 

musunuz?  

 

 

 

 

Sorusuna ankete katılan 83 okul müdüründen 45 i “EVET” diyerek doğru bulduğunu 

belirtmiştir. Bu da kendi içerisindeki oranı % 54,9 dur. 

Ankete katılan 50 Müdür yardımcısından 11 doğru bulduğunu belirtmiştir. Bu da kendi 

içerisindeki oranı % 22,9 dur. 

Ankete katılan 266 Öğretmenden sadece 34 ü doğru bulduğunu söylemiştir. Bu da kendi 

içerisindeki oranı % 12,8 dir. 

 

UNVAN OY % Kişi Sayısı 

Okul Müdürü HAYIR 31,32 26 

Müdür Yardımcısı HAYIR 56 28 

Öğretmen HAYIR 63,53 169 

 

Çapraz sorgulama yapıldığı zaman Öğretmenlerin Kariyer basamaklarına göre 

sınıflandırılmasını doğru buluyor musunuz? Sorusuna cevap veren okul müdürlerinin % 

31,32 si “HAYIR” diyerek olumsuz görüş bildirirken bu oran öğretmenler de % 62,53 

olmuştur. Bu sınıflandırmaya en çok karşı çıkan grubun öğretmenler olduğu 

değerlendirilebilir. 

 

UNVAN OY % Kişi Sayısı 

Okul Müdürü KISMEN 13,25 11 

Müdür Yardımcısı KISMEN 18 9 

Öğretmen KISMEN 23,30 62 

 

 

45 kişi;54,90%11 kişi;22,90%

34 kişi;12,80%

Öğretmenlerin Kariyer 
basamaklarına göre 

sınıflandırılmasını doğru buluyor 
musunuz? EVET Diyenler

Müdür Müdür Yardımcısı Öğretmen
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Öğretmen 

Kariyer 

Basamakları 

uygulamasını 

genel olarak 

uygun buluyor 

musunuz? 

 

Bu soruya 399 eğitimci cevap verdi. Öğretmen Kariyer Basamakları uygulamasını genel 

olarak doğru buluyor musunuz? Sorusuna; 

“HAYIR” uygun bulmuyorum diyenlerin sayısı 236 ve genel katılımcıya göre oranı % 59,4, 

“EVET” uygun buluyorum diyenlerin sayısı 71 ve genel katılımcıya göre oranı % 17,8 

“KISMEN” uygun buluyorum diyenlerin sayısı 91 ve genel katılımcıya göre oranı % 22,8 

olarak gerçekleşti. 

Kısmen doğru buluyorum diyenleri genel anlamda kariyer basamaklarını sınıflandırmaya 

pozitif anlamda sıcak baktıkları şeklinde yorumlamamız durumunda eğitimciler Kariyer 

Basamaklarına göre sınıflandırılmaya olumlu baktıkları gibi Öğretmen Kariyer Basamakları 

uygulamasını da çoğunlukla doğru bulmadıkları şeklinde değerlendirebiliriz. Ancak Kısmen 

doğru bulanlarla birlikte değerlendirildiğinde olumlu bulanlarla bulmayanlar arasında ciddi 

bir fark olmadığı da görülmektedir. 

Öğretmen Kariyer Basamaklarının sınıflandırılması uygulanmasına ekseri çoğunluğun 

olumlu bakmasa da problemin daha çok nasıl ve ne şekilde uygulanacağı yönünde 

yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğitimcilerin bu anlamda bilgilendirilmesine ihtiyaç 

vardır. 

Eğitimciler açısından bu uygulamanın çok öncesinde konu ile ilgili bilgilendirmenin yeterince 

yapılmadığını da söyleyebiliriz. Karar alınmadan önce eğitimcilerin bir paydaş olarak 

görüşlerine yeterince yer verilmemesi de eğitimcilerin bu uygulamaya mesafeli 

davranmasında etkili olmuştur. 
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En az 180 

saatlik “Uzman 

Öğretmenlik 

Eğitimi” 

Programını 

faydalı 

buldunuz mu? 

 

 

 

 

En az 180 saatlik “Uzman Öğretmenlik Eğitimi” Programını faydalı buldunuz mu? Sorusuna 

399 eğitimci katkıda bulunmuştur. 

“EVET” faydalı buldum diyenlerin sayısı sadece 19 olup genel katılımcıya göre oranı % 4,8 de 

kalmıştır. 

“HAYIR” faydalı bulmadım şeklinde cevap verenlerin sayısı 224 olup genel katılımcıya göre 

oranı % 56,1, 

“KISMEN” faydalı buldum şeklinde cevap verenlerin sayısı 101 olup genel katılımcıya göre 

oranı % 25,3 olmuştur. 

“EVET” ve “KISMEN” faydalı buldum diyenler birlikte değerlendirildiğinde dahi % 30 

seviyelerine ulaşılmaktadır ki bu oran dahi eğitim programlarının öğretmenler tarafından 

faydalı bulunmadığı olarak yorumlanabilmektedir. 

Diğer katılımcılar şartları tutmadığı ya da bir üst kariyer basamağına müracaat ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Katılımcıların verdiği cevaplardan anlaşıldığı üzere verilen eğitim programının çok da faydalı 

bulmadıklarını belirtmişlerdir. Kişisel olarak gözlemlediğim ve öğretmen olan yakın 

arkadaşlarımın da benzer yorum yaptıklarını biliyorum.  

Hatta bazı öğretmen arkadaşların kalabalık ortamlarda mobil telefonlarından eğitim 

programlarını açtıklarını ancak izlemediklerine bizzat şahit oldum. İzlemek yerine kalabalık 

ortamdaki sohbetlere katıldıkları da herkes tarafından bilinen ve konuşulan bir durumdur. 

Burada önceden oluşturulan olumsuz algılar ve eğitim videolarının ihtiyacı karşılamaması da 

etkili olduğu düşünülmektedir. 

Öğretmenlere neden eğitim programın izlemediklerini sorduğumda; ilgimi çekmiyor, bizim 

öğretmenliğimize katkı sunmayacak bilgiler anlatılıyor, çok da özenerek programlar 

hazırlanmamış, çok monoton anlatımlar var, çok akademik bilgiler anlatılıyor gibi 

savunmalar yaptıklarını gördüm. 
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Kariyer 

Basamakları 

eğitim 

programının ve 

sınavının 

kariyerinize 

katkıda 

bulunduğunu 

/bulunacağını 

düşünüyor 

musunuz?  

 

 

 

Sorusuna görev alanlarına göre çapraz değerlendirme yapıldığında; 

  

Anketimize katılan 83 okul müdüründen; 10 u yani % 12,20 si en az 180 saatlik uzman 
öğretmenlik eğitim programını faydalı bulduğunu (“EVET”) belirtirken, 49 u yani % 59,80 i 
faydalı bulmadığını (“HAYIR”) belirtmiştir. Geri kalan kısmı (24 kişi) farklı cevaplar 
vermişlerdir. (Muafım, sınava girmeyeceğimden izlemedim, yüksek lisans ya da doktora 
çalışmam var vs.) 

Ankete katılan 50 Müdür yardımcısından 4 ü yani % 8,30 u az 180 saatlik uzman öğretmenlik 

eğitim programını faydalı bulduğunu (“EVET”) belirtirken, 34 ü yani % 70,70 i faydalı 

bulmadığını (“HAYIR”) belirtmiştir. 

Ankete katılan 266 Öğretmenden sadece 29 u “yani %7,20 si en az 180 saatlik uzman 

öğretmenlik eğitim programını faydalı bulduğunu (“EVET”) belirtirken, 184 ü yani % 69,40 

oranında faydalı bulmadığını (“HAYIR”) belirtmiştir. 

Sonuçlar incelendiğini “En az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik eğitim programı” nı 

eğitimcilerin büyük oranda faydalı bulmadıklarını görürüz. Faydalı bulmayanlar içerisinde 

Müdür yardımcıları ve öğretmenlerin olumsuz bakışları daha ön plandadır. Programa en 

olumlu bakan Okul müdürlerin de dahi bu oranın %12,20 de kalması da kayda değer 

görülmelidir. 

Eğitim programlarının içeriklerinin tekrar gözden geçirilmesinin yanında programı 

anlatanlar açısından da durumun tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Eğitim 

programlarında daha çok pratiğe dönük bilgilerin verilmesi faydalı bulunması açısından katkı 

sunacağı yönünde değerlendirilmektedir. 

 

 

n % n % n %

Müdür Müdür Yardımcısı Öğretmen

EVET 10 12,20% 4 8,30% 19 7,20%

HAYIR 49 59,80% 34 70,80% 184 69,40%
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Kariyer basamakları eğitim programlarının ve 
sınavının kariyerinize katkıda 

bulunduğunu/bulunacağını düşünüyor musunuz?

EVET HAYIR
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En az 240 saatlik 

Başöğretmenlik 

Eğitim 

Programını 

faydalı buldunuz 

mu? 

 

 

 

 

En az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını faydalı buldunuz mu? Sorusuna 399 

eğitimci katkıda bulunmuştur. 

Cevap verenlerden; 122 kişi yani % 30 oranındaki eğitimci Hizmet yılından dolayı 

müracaatının olmadığını belirtmiştir. Başöğretmen olabilme şartları tutan % 70 oranındaki 

eğitimciden, 

156 eğitimci “HAYIR” faydalı bulmuyorum demiştir. Bu sayı şartları tutanlar arasında % 45 

iken, genel katılanlara oranı % 39,1 dir. 

45 eğitimci “KISMEN” faydalı buluyorum demiştir. Bu sayı şartları tutanlar arasında % 16 

iken, genel katılanlara oranı % 11,3 tür. 

Başöğretmenlik Eğitim Programını “EVET” diyerek faydalı olduğunu belirtenlerin sayısı ise 

sadece 13 tür. Bu şartları tutanların arasında sadece % 5 e karşılık gelmekte iken genel 

katılanlara oranı ise % 3,3 tür. 

Kısmen faydalı buluyorum diyenleri de “EVET” faydalı buluyorum diyenlerle birlikte 

değerlendirdiğimizde toplam 58 eğitimci olup şartları tutanlar arasındaki oran % 21 dir. 

Şartları tutanları kendi içerisinde değerlendirdiğimizde Başöğretmenlik Eğitim Programını 

faydalı bulanların sayısı ve oranı oldukça düşük kalmaktadır. Şartları tutanlar arasında 

faydalı bulanlar, faydalı bulmuyorum diyenlerin nerede ise 1/3 ü kadardır. 

Buradan programı hazırlayanların program içeriklerini ve programı sunan kişilerle ilgili 

yeniden revize etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan öğretmenlerimizin de 

Kariyer basamaklarına genel anlamda olumsuz bakmaları da bu programa olan ilgiyi 

azalttığını ve bu anlamda güven duymadığını söylemek de mümkün olacaktır. 
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Öğretmen 

Kariyer 

Basamakları 

Sınavına 

Girecek 

misiniz? 

 

 

 

 

 

Öğretmen kariyer Basamakları sınavına girecek misiniz? Sorusuna 399 eğitimci katılım 

sağlamıştır.  

399 eğitimciden 337 katılımcı “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap verirken geriye kalan 62 

eğitimci ise Yüksek lisans yaptığını, muaf olduğunu, doktora yaptıklarını belirterek sınava 

girmeyecekleri yönünde görüş bildirmişlerdir. 

“EVET” diyenlerin sayısı 274 kişi olup genel katkı sunanlar açısından % 68,7 oranında sınava 

gireceklerini belirtmişlerdir. Yüksek lisans, doktora, muaf olma gibi durumlardan dolayı 

sınava girmeyeceklerini belirten (62 katılımcı) eğitimciler dâhil edilmediğinde bu oran % 

80,2 olmaktadır. 

“HAYIR” sınava girmeyeceğim diyen eğitimci sayısı 63 olup genel katılımcı sayısına oranı  % 

15,8 dir. Yüksek lisans, doktora, muaf olma gibi durumlardan dolayı sınava girmeyeceklerini 

belirten (62 katılımcı) eğitimciler dâhil edilmediğinde bu oran %19,4 olmaktadır. 

Bilmiyorum, sınav ücreti fazla olursa girmeyeceğim, kararsızım diye cevap verenler sadece 4 

eğitimci olup bu % 0,6 orana karşılık gelmektedir. 

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere eğitimcilerin büyük bir kısmı sınava gireceklerini beyan 

etmektedir. Sınava gir(e)meyeceğini belirten %15,8 oranının çok yüksek olmadığı sınav 

zamanı geldiğinde bunların da bir kısmının sınava gireceği değerlendirilmektedir. Bu görüşe 

iki sonraki soruda verilen cevaplardan; özlük haklarında iyileşme sağlayacağını düşünenlerin 

çoğunlukta olması gerekçe olarak gösterilebilir.  

Burada ilginç olan eğitimcilerin genel itibari ile yazılı sınava karşı çıktıkları görülürken sınava 

gireceğim diyenlerin oranı ile ters bir orantı göstermesidir. Yine vurgulamak gerekirse kariyer 

basamaklarının genel mantığına karşı çıkmaktan öte nasıl uygulanacağı ile ilgili endişeler 

taşıdığı anlaşılmaktadır.  

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre sınıflandırılmasını doğru buluyor musunuz? 

Sorusuna, 
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“HAYIR” doğru bulmuyorum diyenlerin oranı ise % 56,4, Öğretmen Kariyer Basamakları 

uygulamasını genel olarak doğru buluyor musunuz? Sorusuna; “HAYIR” uygun bulmuyorum 

diyenlerin oranı % 59,4, iken sınava gireceklerin oranının % 80,2 olması da ilginçtir. 

 

 

 

 

Öğretmen Kariyer 

Basamaklarının 

yazılı sınavına 

girecek misiniz?  

 

Sorusuna hizmet 

yıllarına göre verilen 

cevaplar incelendiğinde; 

 

 

 

Bu sınava genel anlamda gireceklerini belirtmişlerdir. Hizmet yılı arttıkça sınava girmek 

isteyenlerin oranının da arttığı görülmektedir. 

Hizmet yılı 21-30 ve 30 yıldan fazla olanların sınava gireceğim diyenlerin oranı% 78,30 iken 

hizmet yılı 11-20 yıl arasında olanların oranı ise % 73,50. İlginç olan hizmet yılı daha az 

olanların sınava girme oranının daha düşük olması.  

 

 Hizmet yıllarına göre 

sınava girmeyeceğini 

belirtenler açısından 

Hizmet yılı 30 yıldan fazla 

olanların az bir oranı (% 

13,8) sınava 

katılmayacağını 

belirtirken, sınava katılma 

şartlarını taşıyan ve hizmet 

yılı 11-20 olanların sınava 

girmeyeceğini 

belirtmişlerdir (%25). 

Şartları taşıyanlar arasında 

bu hizmet yılında olanların 

(en genç) sınava olumsuz bakmaları ayrı bir inceleme konusu olabilir şeklinde 

değerlendirilebilir.   

11-20 yıl %; 
25%

21-30 yıl %; 
13,80%

30 yıldan 
fazla %; 
20,30%

HİZMET YILLARINA GÖRE; ÖĞRETMEN KARİYER 
BASAMAKLARI SINAVINA GİRECEK MİSİNİZ? 

SORUSUN "HAYIR" CEVABI VERENLER

11-20 yıl %; 
73,50%

21-30 yıl %; 
78,30%

30 yıldan fazla 
%; 78,30%

ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARI 
SINAVINA GİRECEK MİSİNİZ? "EVET" 

DİYENLER



18 

 

 

 

Kariyer 

basamakları 

eğitim 

programlarının 

ve sınavın, 

kariyerinize 

katkıda 

bulunduğunu / 

bulunacağını 

düşünüyor 

musunuz? 

 

 

Kariyer basamakları eğitim programlarının ve sınavın, kariyerinize katkıda bulunduğunu / 

bulunacağını düşünüyor musunuz? Sorusuna 399 eğitimci katkıda bulunmuştur. 

Hizmet yılımdan dolayı müracaat edemedim diyen 28 katılımcının genel katılımcılara oranı  

%7 dir. Bu grubu da dâhil ederek yorumladığımızda; 

“EVET” katkıda bulunacağını düşünüyorum diyen 33 katılımcı olup genel katılanlara göre 

oranı  % 8,3 tür. Hizmet yılından dolayı müracaat edemeyenleri çıkardığımız da % 9 oranına 

ulaşılmaktadır. 

“HAYIR” kariyerime katkıda bulunacağını düşünmüyorum diyenlerin sayısı 268 olup genel 

katılanlara göre oranı % 67,2’tür. Hizmet yılından dolayı müracaat edemeyenleri çıkardığımız 

da % 73,22 oranına ulaşılmaktadır. 

“KISMEN” kariyerime katkıda bulunacağını düşünüyorum diyenlerin sayısı 69 olup genel 

katılanlara göre oranı % 17,3 tür. 

“EVET” ve “KISMEN” diyenleri birlikte değerlendirdiğimizde; Kariyer basamakları eğitim 

programlarının ve sınavın, kariyerinize katkıda bulunduğunu/bulunacağını düşünenlerin 

sayısı 102 olup genel katılımcılara göre oranı %25,6 dır. 

Anlaşılacağı üzere Kariyer basamakları eğitim programlarının ve sınavın, kariyerlerine 

katkıda bulunmayacağını düşünenlerin oranı oldukça yüksektir. Bu durum bir sonraki anket 

sorumuzdaki cevaplara ters düştüğü de görülmektedir. Kariyerine katkıda bulunmayacağını 

düşünen büyük bir çoğunluk hem yüksek bir oranda sınava gireceğini belirtirken hem de 

kariyerinden ziyade özlük haklarına katkı sunacağını düşünmesi üzerinde ayrı 

değerlendirilmesi gereken bir husustur. 

Az da olsa bazı katılımcıların bu eğitim programlarında görev alan akademisyenlerin ders 

anlatımlarında yeterli olmadıklarını ve bu programları ciddiye almadıkları yönünde fikir 

beyan etmeleri de bundan sonraki eğitim programlarında dikkate alınması açısından kayda 

değer olarak görülmelidir. 
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Kariyer 

basamakları 

sınavının 

kariyerinize 

katkıda 

bulunduğuna / 

bulunacağına 

inanıyor 

musunuz? 

 

 

 

Sorusuna hizmet yıllarına göre sorguladığımızda; 

 

Hizmet yılı 11-20 yıl olanların sadece %10,20 si,  

Hizmet yılı 21-30 yılı olanların sadece % 7,90 ı, 

Hizmet yılı 30 yıldan fazla olanların sadece  %10,10 u sınavın kariyerlerine katkıda 

bulunacağına inanıyor. Kariyer basamaklarının kariyerlerine katkıda bulunacağına 

inananların çok düşük oranda kalması da ilginç olduğu kadar hizmet yıllarına göre de bu 

oranın birbirine yakın olması da ilginç olarak değerlendirilmektedir. Hizmet yılı yüksek 

olanların yapılacak sınavın sonucunda kariyerlerine katkıda bulunacağı daha çok düşük 

oranda olması beklenen bir sonuç iken şartları taşıyanlarla (11-20 yıl) aynı olması 11-20 

hizmet yılı açısından düşündürücü bir sonuçtur. 

 

 

Kariyer 

basamakları 

sınavının 

kariyerinize 

katkıda 

bulunduğuna / 

bulunacağına 

inanıyor 

musunuz?  

 

 

11-20 yıl; 9 kişi

10,20%

21-30 yıl; 16
kişi 7,90%

30 yıldan 
fazla; 7 kişi

10,10%

KARİYER BASAMAKLARI SINAVININ KARİYERİNİZE 
KATKIDA BULUNDUĞUNU/BULUNACAĞINI 

DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? HİZMET YILINA GÖRE 
"EVET" CEVABI VERENLER

11-20 yıl; 61
kişi

69,40%

21-30 yıl; 154
kişi ; 75,85%

30 yıldan 
fazla; 47 kişi

68,20%

KARİYER BASAMAKLARI SINAVININ KARİYERİNİZE 
KATKIDA BULUNDUĞUNU/BULUNACAĞINI 

DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? HİZMET YILINA GÖRE 
"HAYIR" CEVABI VERENLER
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Sorusunu hizmet yıllarına göre sorguladığımızda; 

 

Hizmet yılı 11-20 yıl arasında olanların sadece %69,40 ı, 

Hizmet yılı 21-30 yılı arasında olanların sadece % 75,85 i, 

Hizmet yılı 30 yıldan fazla olanların sadece  %68,20 si katkıda bulunmayacağına inanıyor. 

Kariyer basamaklarının kariyerlerine katkıda bulunacağına inanmayanların çok yüksek 

oranda kalması da ilginç olduğu kadar hizmet yılı yüksek olanların kariyerlerine katkı 

sağlayacağını yüksek oranda çıkması belki beklenen bir sonuç olabilir ama mesleğinin 

başında sayılabilecek öğretmenlerin de yaklaşık oranlarda çıkması üzerinde durulması 

gereken konulardan birisi olarak değerlendirilebilir. 

 

 

Kariyer 

basamakları 

sınavına 

girecekseniz, 

sınava 

girmenizdeki 

amacınız 

nedir? 

 

 

 

 

Kariyer basamakları sınavına girecekseniz, sınava girmenizdeki amacınız nedir? Sorusuna 

399 katılımcı anketimize katkı sağlamıştır. Buna göre; 

Özlük haklarıma katkı sunacak olması yönünde 291 katılımcı katkı sunarken bu genel 

katılımın  % 72,9 oranına karşılık gelmektedir. 

Kendimi geliştirmeme katkı sunacak olması açısından sınava gireceğim diyenlerin 26 olup bu 

genel katılımın % 6,5 oranına karşılık gelmektedir. 

Hizmet yılımdan dolayı müracaat edemedim diyen 45 katılımcı olurken bu genel katılımın  % 

11,3 oranına karşılık gelmektedir. 

Diğer seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 15 katılımcı olup bu genel katılımın  % 3,8 oranına 

karşılık gelmektedir. 

Statüye önem verdiğimden dolayı şeklinde cevap verenlerin sayısı 13 iken bu genel katılımın  

% 3,3 oranına karşılık gelmektedir. 
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Hizmet yılımdan dolayı müracaat edemedim diyen (45 katılımcı-% 11,3) 

kişileri karşılaştırmalardan çıkardığımızda (399 katılımcıdan 354 katılımcıya 

düştüğünde); 

Özlük haklarıma katkı sunacak olması yönünde katkı sunanlar % 82,2 oranına karşılık 

geldiği, 

Kendimi geliştirmeme katkı sunacak olması açısından sınava gireceğim diyenler % 7,3 

oranına karşılık geldiği, 

Diğer seçeneğini işaretleyenlerin % 4,2 oranına karşılık geldiği, 

Statüye önem verdiğimden dolayı şeklinde cevap verenlerin ise % 3,6 oranına karşılık geldiği 

görülmektedir. 

“Kendimi geliştirmeme katkı sunacak olması açısından sınava gireceğim” aslında 

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ilgili yönetmeliğin ulaşmak istediği amaçtır. Ulaşılmak 

istenen bu amaca katılımcıların sadece % 7,3 ki statüye önem veririm (% 3,6) diyenleri de 

buna dâhil ettiğimizde %10,9 gibi çok küçük bir oranla karşılaşmaktayız. 

Bu veriler ışığında eğitim çalışanlarının tamamının kafasını ellerinin arasına alıp düşünmesi 

gereken ciddi bir problem olarak görülmelidir. 

Verilen bu cevaba iki türlü bakılmalıdır; 

1. Öğretmenler açısından:  

a) Öğretmenlerimiz öncelikle özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde talepleri 

bulunmaktadır. Öğretmen Kariyer basamaklarını da bu anlamda katkı sunacak bir 

araç olarak görmektedir. 

b) Öğretmenlerin kariyerlerini geliştirmekteki amaçları daha çok özlük hakları olarak 

anlamaktadırlar. 

c) Öğretmen kariyer basamaklarının kendilerini geliştirmediklerini 

düşünmektedirler. 

d) Kariyer basamaklarını bir statü olarak görmekten çok uzaklar ve kendilerini 

yenilemek, değişiklikleri takip etmek anlamında kendilerini öncelikli vazife olarak 

görmemektedirler. 

e) Öğretmenler mevcutta Kariyer Basamaklarına istekli ve tepkileri yok gibi bir 

ikilem yaşamaktadırlar. Sert bir analiz olabilir ama mevcut analizler 

öğretmenlerin ne istediğini tam olarak bilmediğini göstermektedir. 

f) Bu anlamda tüm paydaşların bir araya gelerek konuyu detaylı bir şekilde 

tartışmaları ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

2. Yöneticiler ve kanun koyucular açısından; 

a) Öğretmen niteliğinin kendilerini geliştirmekten geçtiği yönündeki anlayış 

hususunda öğretmenlerin bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. 

b) Öğretmenlerin kendilerini geliştirmek için sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam 

sağlanmasının özlük haklarının iyileştirilmesinden geçtiğini fark edip buna 

yönelik acil tedbirler almalıdırlar. 
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c) “Öğretmenlik Meslek Kanunu” nun kanun yapan mecralarda tekrar görüşülmesi 

gerekmektedir. Bu görüşmelerden önce saha da görev yapan paydaşların 

muhakkak görülerinin alınması gerekmektedir.  

d) Kariyer basamakları ile ilgili yönetmelikte değişikliğe ihtiyaç bulunmaktadır.  

e) Kariyerime katkı sunmasından ziyade ziyade özlük haklarıma katkı 

bulunacağından bu sınavı fırsat olarak görüyorum anlamında sonuçların çıkması 

öğretmenlerimizin bakış açısında problem olduğu kadar bu isteklerini de yerine 

getirilmesi açısından yetkililerin bunu değerlendirmesi gerekmektedir. 
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