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Değerli Öğretmenlerimiz, 

 

    2016-17 Eğitim Öğretim Yılının hepimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Yeni bir 

öğretim yılına girerken eski kangrenleşmiş sorunların yanında yeni sorunlarla mücadeleye devam 

etmeliyiz.  
 

    Değişen hükümetlere rağmen değişmeyen eğitim, öğretmen sorunları maalesef kader gibi 

sunulmaya çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Eğitim sermayenin iştahını kabartan ve hiç 

bitmeyen bir kaynak olarak görülmeye devam ederken kamusal eğitim, kamusal okullar ve bu 

hizmet, tamamen özelleştirilmek istenmektedir. Kamu hizmeti veren öğretmenleri 

değersizleştirilmek, sıradanlaştırabilmek için akıl almaz yöntemlerle saldırılar artırılmıştır.  
 

     Dayatma paketlere mahkûm edildiğimiz bu dönemde paketin çıktığı Türkiye’deki 

uygulamalara bakıldığında Öğretmenlik mesleği sürekli değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Öğretmenin Kadrolu istihdamı bitirilmiştir, performansla siyaseten atananların insafına 

bırakılmıştır. Norm kadro uygulamaları ile çalışma koşulları artırılmış, joker gibi her işi, her emri 

yerine getirecek pozisyona sokulmuştur. Bakkal hesabı öğretmen gabalcı gibi çalıştırılmaktadır. 

Yetkili sendika partizan istihdamlarla Hükümet Sendikası yapılmıştır. Güvencesiz çalıştırılan 

öğretmenler uzun vadede tamamen sendikasızlaştırılmak istenmektedir. Biz de bu durum 

yaratılmak istenmektedir. Zaten Öğretmenlerin çalışma koşulları iyileştirilmesi, yetişmeleri, 

mesleklerinde desteklenmeleri hiç yapılmamaktadır.  
 

Okullar yüz sene önceki anti demokratik yönetilme biçimi ile siyasete bağlanmıştır. 

Yaratılan yarışmacı sistemlerle nitelikli eğitim zenginlerin hakkı konumuna getirilmiş, 

öğretmenlik mesleği ayrıcalık yaratan özel derse indirgenmiş ve yıpratılmaktadır. Sıfır okul 

bütçeleri, kalabalık sınıflar, çağdışı, gerici, yobaz müfredatlar halkın çocuklarını geleceğin en alt 

tabakası yapmak için dizayn edilmiştir. Kısıtlı ve yabancı öğrencilere hiç bir destekleme, 

oryantasyon yapılmamaktadır.  
 

Ekonomik değeri yükselen okullar peşkeş çekilmekte, yeni okul yapılmamakta, hiç bir 

standart gözetilmeden yapılanlar ve eskiler de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Eksik kadrolarla, yetersiz tuvalet, alan, bina, tesislerle eğitim yılına başlanmakta, her kararla yeni 

sorunlar yaratılmaktadır. Öğretmenler, uyuşturucu, şiddet dahi her türlü tehdide karşı okullarına 

sahip çıkmaya çalışmakla birlikte sorunlar yığını altında çaresizliğe itilmektedir. Bölüm şefliği, 

atölye şefliği, denetmen gibi denetim ve destekleme yöntemleri tamamen terk edilmiş, 

göstermelik hizmet içi eğitimler, belge toplayıcılığına dönen yükselme kriterleri ile öğretmenler 

mesleğine yabancılaşmaya itilmektedir. Yaratılan adam kayırmacı anlayışlar devam etmekte 

sonra da yaratılan kötü örnekler yasalara bağlı olarak düzeltilmek yerine öğretmenlere saldırı, 

öğretmenlik mesleğini yıpratmak için bilinçlice propaganda aracına dönüştürülmektedir. Hiç bir 

sorun çözülmemekte ve öğretmenler tartışma konusu yapılmaktadır. Bazı korunan ve kollanan 

durumlar bile yine öğretmenlere mal edilmektedir.  
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Dünyayı sermaye yönetmeye başlamıştır. Para kapitalizminin yaşandığı günümüzde var 

olan değerler yok edilmekte yeni tüketici, bencil, bireysel insan modeli geliştirilmektedir. 

Dünyayı tek bir imparatorluğa döndürerek yönetmek isteyen 3-5 büyük sermayedar, en güçlü 

hükümetler vasıtasıyla tüm dünyayı güdülebilen yeni insan modeli ile yeniden dizayn 

etmektedir. Bu yüzden kamusal eğitim değersizleştirilmekte, içi boşaltılmakta, 

gericileştirilmektedir. 
 

     Büyük sermayenin en çok korktuğu ve kontrol etmek istediği KİTLESEL hareketleri 

ortadan kaldırabilmek için devletler bile param parça edilmiştir. Kitlesel örgütler, sendikalar, 

partiler de ENJİYOLAŞTIRILARAK istikrarsızlaştırılma, anti demokratik baskıcı yönetimlerle 

parçalanma sürecine sokulmuştur. Örgüt içi örgüt yapıları oluşturularak birleşmiş, güçlü, kitlesel 

hareketler dağıtılmak istenmektedir. Tüm emekçilerin geniş örgütlülüğü dağıtılmak için yapılan 

çalışmalar bunlarla da sınırlı kalmayarak özelleştirme, esnek çalışma koşulları ( kadrosuz, geçici, 

güvencesiz, sendikasız, yarım zamanlı, performansa dayalı çalışma, GÖÇ YASASI...vs) yeni yasal 

çerçevelerle de desteklenmektedir. KTT Odasının öğretmenlerin çalışma koşullarını değiştirmeyi 

önermesi, GÖÇ YASADINA destek vermesi boşuna değildir. 
 

     Bir avuç ayrıcalıklıya hizmet edecek köleler yaratılmak istenmektedir. İnsanlığın tüm iyi 

değerleri tehdit altındadır. Kazanılmış tüm haklar tehdit altındadır. Çare KİTLESEL karşı 

duruştur. Bencil egoların, küçük hesapların önüne geçilerek İLKELERİ, DURUŞU, ÖNGÖRÜSÜ, 

STRATEJİSİ, MÜCADELE GÜCÜ VE KARARLILIĞI OLAN ÖRGÜTLERE (SENDİKALARA) 

kitlesel hareketlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hiç bir şey kazanılmıyor 

diyerek örgütleri örgüt kültürlerini yok edici tavırlar, mücadeleleri basit göstermeler, yenidünya 

düzenine hizmet anlamı taşımaktadır. Dimdik ayakta olmalıyız küçük mevziler kazanmak bile bu 

dönemde büyük hedef ve öngörülere giden en önemli yollardan olduğunu unutmamalıyız. 

Kazanılmış hakları kaybetmemek ve geliştirmek, örgütü ve kitleyi hazırlamak, ayakta tutmak için 

birlikte safları sıklaştırmalıyız. Hazırlık ödeneğinin göç yasası kapsamındakilere verilmesi, 

dayatma nakil tüzüğünün değiştirilmesi gibi meseleler bile yıllarca süren hazırlık ve strateji ile 

birlikte başarıldığını unutmamalıyız.  
 

 Değerli Öğretmenlerimiz,  
 

    KTOEÖS dayanışmadır, birliktir, güçtür. İlkeli ve bilinçli, kararlı sınıfsal mücadelesine 

devam edecektir. ÖĞRETMEN yılmayacak hiç bir çıkışın olmadığını beyinlerimize kazımaya 

çalışanlara karşı sınıfsız, sömürüsüz, demokratik bir dünyayı yaratacak koşulları korumaya 

geliştirmeye devam edecektir. Kazanmak vazgeçilerek değil, mücadele ile başarıldığı bilinciyle 

yolumuza devam edeceğiz.  
 

2016-17 Eğitim-Öğretim yılının hepimize tekrar hayırlı olmasını dileriz. 
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