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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur.  Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 24/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülüstan Kılıç KOÇYİĞİT 
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GEREKÇE 

On binlerce öğretmenin yaşamını konu alan taban maaş hakkının yeniden yasal güvence altına 

alınması öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırılmasının önüne geçecek önemli bir adım olacaktır. 

Özel öğretim kurumlarında çalışan (kolej, kurs, rehabilitasyon merkezi, kişisel gelişim kursu, 

okul öncesi, ana okulu, kreş, motorlu sürücü kursu) emekçiler uzun bir süredir düşük ücretlerle 

ve güvencesiz koşullarda çalışmakta üstelik taleplerini ilgili Bakanlıklara iletmektedirler. 

Konuya dair talep edilen taban maaş hakkı kapsamındaki hüküm, 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrası 14/03/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6528 

sayılı Kanun’un 14. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan mülga 
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maddede, “Okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre 

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

tutarlarından az ücret verilemez.” hükmü yer almaktaydı.  

 

Nitekim Milli Eğitim Şurası’nın tavsiye kararları arasında yer alan 120. maddede “Özel öğretim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin devlet okullarında görev yapan öğretmenlerle asgari 

aynı düzeyde özlük haklarına sahip olmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır.” denmiştir. Bu 

maddenin içeriğinin özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin taban maaş talebi ile 

örtüştüğü açıkça görülmektedir.  

 

Taban maaş uygulamasının kaldırılması öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırılmasının önünü 

açmıştır. Bu da gelinen aşamadaki artan hayat pahalılığı karşısında artmayan gelirlerin yaşamı 

daha da zorlaştırdığına bir örnek teşkil etmektedir. Konuya dair Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 

2021 yılında, büyük kentte çalışan bir öğretmen için verdiği kararda “… çalıştığı iş yerinin 

büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari 

ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir.” şeklinde aldığı karar 

öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırılmasının öğretmenlik mesleğinin vasfına uygun olmadığını 

kanunen ortaya koymaktadır. Bunun yanında çok sık karşılaşılan bir gerçek de bir öğretmenin 

banka hesabına asgari ücret yatırıldıktan sonra yatırılan ücretin bir kısmının baskı yolu ile elden 

geri alınmasıdır. Taban maaş hakkına dair yasal düzenleme ile beraber bu tür hak gasplarına 

ilişkin denetim de sıkı bir hale gelmeli ve hak kayıplarının önüne geçilmelidir.  

 

Açıklanan nedenlerle, 14/03/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6528 sayılı Kanun’un 14. maddesi 

ile yürürlükten kaldırılan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9. maddesinin 2. 

fıkrası yeniden yürürlüğe alınmalı, bahsi geçen yasal düzenlemenin işlevsel olabilmesi adına 

öğretmenlerin sigortasız ve öğretmenlik dışında unvanlarla çalıştırılamaması için denetimler 

attırılmalı ve mevcut yasanın 9. Maddesinde geçen en az 1 yıllık yapılması söylenen belirli 

süreli sözleşmenin, belirsiz süreli sözleşmeye dönüştürülmelidir.  
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ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 

 

MADDE 1- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “en az bir takvim yılı” ibaresi 

“belirsiz” şeklinde değiştirilmiş ve mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir.   

“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.” 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 


