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Öncü Okul Yöneticileri Derneği 

Politika Notu - 11 

 
31 Aralık 2021 Tarihli  

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi  

Hakkında Görüşler 

Yasemin Oğuz Coşkun – İbrahim Hakan Karataş  

Öz: 31 Aralık 2021 tarihinde TBMM’ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi öğretmenlerin ve eğitim camiasının 
beklentilerini karşılamamaktadır. Öğretmenliğin temel görev alanlarından biri olan okul yöneticiliği ve eğitim yöneticiliği 
alanlarında herhangi bir hüküm içermeyen Teklif, öğretmenlik mesleğini de oldukça yüzeysel bir kapsamda ele almıştır. Aday 
öğretmenlik süreci, öğretmenliğin kariyer basamakları ve ek göstergenin iyileştirilmesi başlıkları altında özetlenebilecek olan 
kanun teklifi kapsamının öğretmenlik türleri, öğretmenlik görevleri, öğretmenliğe geçiş, öğretmenliğin icrası, okul ve eğitim 
yöneticiliği alanlarında herhangi bir hüküm içermemektedir. Bazı düzenlemelerin yönetmelikle düzenleneceği belirtilse de 
kanun teklindeki kapsam yönetmeliklerin de yeterli olmayacağını göstermektedir.  Kanun Teklifinin bu haliyle yasalaşması 
zaman, emek ve inanç kaybına yol açacağından endişe edilmektedir.  

 

Giriş  

Özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanan öğretmenlik mesleğinin yasal 

yükümlülükleri, görev ve sorumlulukları ilgili mevzuatla detaylandırılmakta; eğitim öğretimle 

ile ilgili çok sayıda kanun, yönetmelik ve genelge toplumun değişen eğitim ihtiyaçlarına göre 

öğretmenlere yeni görevler yüklemektedir. Yine ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda zaman 

içerisinde sözleşmeli öğretmenlik gibi yeni istihdam şekilleri ihdas edilmekte; ihtiyacın 

kadrolu öğretmenlerce karşılanamaması durumunda ve kadrolu öğretmenlerin izin, hastalık 

gibi mazeretlerinden dolayı ortaya çıkan öğretmen açığını kapatmak üzere ücretli 

öğretmenlik uygulamaları başvurulan bir yöntem olmaktadır. Diğer yandan eğitim 

süreçlerinin kilit konumu sayılabilecek okul yöneticiliği öğretmenlere tanımlanan ikinci bir 

görev olarak varlığını devam ettirmektedir.  Ayrıca 657 kapsamında görev yapan 

öğretmenlerin dışında aynı mesleği özel öğretim kurumlarında icra eden öğretmenler aynı 

zamanda özel öğretim kurumları mevzuatına tabi olmaktadırlar. 
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Mevcut mevzuatla öğretmenlerin mesleğe alınma, yer değiştirme, özlük, mesleki 

gelişim ile ilgili esaslar düzenlenmekle birlikte hak, görev ve sorumluluklarının, görev 

tanımlarının öğretmen unvanını taşıyan tüm eğitim personelini kapsayacak şekilde bütüncül 

olarak ele alınması ve bunun yasal bir zemine kavuşturulması gerektiği son yıllarda her 

platformda dile getirilen öncelikli bir konu olmuştur. Nitekim 2023 Vizyon Belgesi’nde 

öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki̇ gelişimlerinin yeniden yapılandırılmasına, insan 

kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesinin sağlanmasına 

yönelik ana hedeflerin altında Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık 

çalışmalarına, okul yöneticiliğinin mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer 

alanı olarak yapılandırılmasına, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin şartlarının 

iyileştirileceğine dair alt hedefler yer almıştır. Aralık 2021’de yapılan 20. Milli Eğitim 

Şurası’nda da bu başlık etraflı bir biçimde tartışılmış ve öğretmenlerin statülerini, özlük 

haklarını iyileştirmeyi, mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir takım tavsiye 

kararları alınmıştır.   

Eğitim camiasının uzun zamandır merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu 

Teklifi kamuoyu ile paylaşılmasının ardından okul yöneticiliği mesleğinin ve okul 

yöneticilerinin güçlenmesi için çalışan ve dolayısıyla eğitimle ilgili tüm gelişmeleri yakından 

takip eden Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak yıllardır her kademedeki eğitim personeli 

ile yakın ilişkilerimizden edindiğimiz bilgi ve izlenimlerimizden yola çıkarak TBMM’ye 

sunulan kanun teklifinin öğretmenlerin beklentilerini karşılamada güdük kaldığını 

düşünmekteyiz. En baştan beri ifade ettiğimiz mevcut sorunlara bütüncül bir yaklaşım 

getirmeyen teklifin hâlihazırda var olan birkaç alana yönelik yeni birtakım düzenlemeler 

getirildiği görülmektedir. Üstelik kariyer basamakları ile ilgili hükümler göz önünde 

bulundurulduğunda getirilen bu düzenlemelerden bazıları sürece hizmet etmekten çok 

yeni hak kayıplarına neden olabilecek niteliktedir. 

Kanun teklifinin genel gerekçelerine bakıldığında teklifin meslek mensuplarının 

mevcut problemleri ve beklentileri dikkate alınarak hazırlandığı, teklifin devamında umut vaat 

edici maddelerin yer alacağı düşüncesi uyansa da maddelere geçildiğinde kanun metninin 

kendi genel gerekçelerini dahi karşılamaktan yoksun olduğu görülmektedir. 
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Öğretmenlerin sorunlarının çözümünün ve statülerinin iyileştirilmesinin mevcut devlet 

memurlarına ilişkin genel kurallar bütünü içerisinde mümkün olmayacağı malumum 

ilamıdır. Öğretmenlere mahsus ortak ilkeler bütününe ihtiyaç duyulduğunun, 

öğretmenlerin iş doyumu ile ilgili hakların tesisinin gerekliliğinin genel gerekçelerde yer 

alması beklentilere cevap verecek nitelikte bir yasa teklifinin hazırlandığı yönünde bir öngörü 

oluşturmuştur. Ancak Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinde yer alan yeni düzenlemelerin 

aşağıdaki üç husustan ibaret olduğunu söylemek mümkün olmaktadır: 

• Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınavın kaldırılıyor olması, 

• Öğretmenlik kariyer basamaklarının yeniden uygulamaya geçmesi ve buna 

bağlı eğitim öğretim tazminatında yapılan mali düzenlemeler, 

• Öğretmenlerin ek göstergeleri ile ilgili iyileştirmeye yer verilmesi. 

Kanun teklifinde yer alan bu düzenlemeler kısaca değerlendirelim. 

Aday Öğretmenlik Süreci ile İlgili Düzenleme 

Aday öğretmenlikle ilgili değişiklikler, güvenlik ve arşiv taramasının aday 

öğretmenliğe atanma şartlarına eklenmesi ile adaylık süreci sonunda yapılan yazılı sınavın 

kaldırılması şeklindedir. Maddenin gerekçesinde yazılı sınavın kaldırılma nedeni olarak aday 

öğretmenlerin belli sınav ve yarışma süreçlerinden geçerek söz konusu aşamaya geldikleri, 

yapılacak yeni bir değerlendirmenin önceki süreçlere itimatsızlık olacağı şeklinde ifade 

edilmekte; bu sürecin öğretmenin mesleki gelişimine hizmet edecek biçimde 

yapılandırılmasının önemine dikkat çekmektedir. Madde gerekçesi ümit vaat etmekle birlikte 

mevcutta devam eden ve üstelik her defasında çeşitli spekülasyonlara konu olan aday öğretmen 

mülakatlarının sürdürülecek olması yukarıda ifade edilen gerekçe ile çelişmektedir.  

Öğretmenliğin Kariyer Basamaklarına Yönelik Düzenleme 

Teklifin 6. Maddesi madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere öğretmenlerin 

mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun ilerlemelerini sağlamak, mesleki gelişimlerini 

desteklemek, meslek mensuplarının motivasyonlarını artırmak ve iş doyumuna ulaşmalarını 

sağlamak amacıyla kariyer basamakları uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi ile ilgilidir. 
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Öğretmen kariyer basamakları geçmiş dönemde uygulanmış; 2005 yılında, 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunun 43. Maddesinde yapılan değişiklikle yasal zemine oturtulmuş; aynı 

yıl MEB tarafından hazırlanan “Öğretmen Kariyer Basamaklarında Yükselme 

Yönetmeliği” ile uygulama esasları belirlenmiştir. Yürütmenin iptali kararı üzerine sonraki 

yıllarda MEB tarafından öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin herhangi bir çalışma 

yapılmamış, ilk uygulamadan sonra rafa kaldırılmış, aynı şartları taşıyor olmalarına rağmen 

sonraki yıllarda öğretmenler tanınmış bu haktan yararlanamamışlardır.  

Kariyer basamaklarının tekrar işleyecek olmasının öğretmen motivasyonu ve iş doyumu 

açısından faydalı olacağı düşünülebilir. Ancak teklifte uzman öğretmen ve başöğretmenlik 

şartlarında hizmet yılının ve yapılacak birkaç aylık bir sınav hazırlığının ön plana çıkmış olması 

“performansa dayalı kariyer” yaklaşımına gölge düşürmektedir. Mevcut mevzuatta 

öğretmenlerin hizmet süreleri, görev yapılan dezavantajlı bölge kriteri dışında kıdem yılına 

göre oluşmaktadır. Bu ise yer değişikliklerinden hizmet yılı fazla olan öğretmenlere avantaj 

sağlamaktadır. Teklifte yer alan şekliyle kanunlaşması durumunda kariyer basamakları hizmet 

yılına bağlı edinilen bir hak görünümüne bürünerek uygulama ile elde edilmesi hedeflenen 

sonuçlar öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve performanslarına beklenen düzeyde 

yansımayacaktır. Somut bir örnekle çabasıyla, ortaya koyduğu olağanüstü bilimsel 

çalışmalarla 30’lu yaşlarda profesörlük unvanını almaya hak kazanan bir akademisyene 

“olmaz, kırk yaşını doldurman gerekmekte” demek gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 

Teklifin ilgili maddesinin b bendinde; mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için 

öngörülen asgari şartları tamamlamış olmak ifadesi yer almakla birlikte bu şartların neler 

olacağı konusunda herhangi bir bölüm bulunmamaktadır. Özetle kariyer basamakları 

uygulamasında öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimleri için olağanüstü çaba sarf 

eden, görev yaptığı kurumun vizyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunacak somut ve 

yenilikçi uygulamalarda bulunan, tüm eğitim süreçlerinde aktif rol alan, ulusal ve 

uluslararası çalışmalarda görev yapan başarılı öğretmenler yıl engeline takılmamalıdır.  

3600 Ek Göstergeye İlişkin Düzenleme 

Öğretmenlerin ek göstergeleri ile ilgili iyileştirmeye yer verilmiş olması kanunla ilgili 

öncelikli beklentilerden biridir. Öğretmeni mali açıdan güçlendirmeyi hedefleyen bu 
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düzenlemenin 11. Maddeye göre 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olması teklifin belki 

de elle tutulur tek maddesi denilebilecek hükmüne gölge düşürmektedir. Diğer taraftan        

3600 ek göstergenin 657 sayılı kanundaki düzenlemeler ve bu kapsamda diğer devlet 

memurlarının durumları ile ilişkili boyutları detaylıca düşünülmeden kanunlaşması, kısa süre 

içinde yürütmenin durdurulması ya da bütün memurları kapsayacak biçimde genişletilmesi 

gibi bir durumla karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir. Ayrıca 3600 ek gösterge uygulaması 

için ayrı bir kanun yerine 657 sayılı kanunda yapılacak bir düzenleme yeterli olacaktır.   

Teklifte Yer Almayan Konular 

Bir düstur olarak kapsamlı kanun teklifi düzenlemelerinde teklifte yer alan maddeler 

ile kapsam dışında kalan konular hakkında değerlendirme yapmak pek tabi mümkündür. 

Ancak köklü iyileştirilmeler yapılması beklenen kritik alanlar dışarıda bırakılarak mevcut 

mevzuattaki birkaç hüküm ile ilgili değişiklik önerisinden öteye gitmeyen ve yalnız                           

12 maddeden oluşan bir kanun teklifi ile ilgili teklifte yer almayan konular bağlamında 

değerlendirme yapmak güçtür.. Ancak tasarıda yer verilmesi kuvvetle beklenen birkaç alana 

dikkat çekmek uygun olacaktır. 

Öğretmenlik Türlerine İlişkin Eksiklikler 

Yukarıda da ifade edildiği gibi öğretmen unvanını taşıyan ancak özlük hakları farklı 

mevzuatlara göre düzenlenen eğitim personelinin mevcudiyeti bu teklifte göz ardı edilmiş; 

sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler, özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenler, 

usta öğreticiler ve hatta geçici olarak istihdam edilen ücretli öğretmenlerle ilgili hiçbir husus 

ele alınmadığı gibi teklifin “Hükmü Bulunmayan Haller” başlıklı 7. Maddesinde yürürlükteki 

diğer mevzuatlara atıfta bulunulmuştur.  

Yasa teklifi ile ilgili kamuoyunun beklentilerinden birini sözleşmeli öğretmenlik ile 

ilgili yapılacak düzenlemeler oluşturmuştur. Kadrolu-sözleşmeli öğretmen ayrımının ortadan 

kaldırılması, sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanması için atılması beklenen 

adımlar kanun teklifinde yer almamıştır. 
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Okul Yöneticiliğine İlişkin Eksiklikler 

Okul yöneticiliğinin ikinci bir görev olarak tanımlanması yıllardır tartışılagelen bir 

konu olmuş ve okul yöneticiliğinin uzmanlık mesleği haline getirilmesinin gerektiği farklı 

platformlarda gerekçeleriyle birlikte dile getirilmiştir. Hazırlanan bu kanun teklifinde 

öncelikle iyileştirilmesi gereken düzenlemelerin eğitim öğretim sürecine her yönüyle katkı 

sağlayacak olan okul yöneticiliği hususu  göz ardı edilmiştir.  Teklifte öğretmenlik mesleğinin 

tanımının yapıldığı 3. Maddenin ilk cümlesi 1739 sayılı Temel Kanun’dan aynen alınarak 

“Öğretmenlik, eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir 

ihtisas mesleğidir” ifadesine yer verilmiştir. Bunun dışında gündemden düşmeyen okul 

yöneticiliğine dair, okul yöneticilerinin seçilmesi, atanması, görev tanımları, yetki ve 

sorumlulukları,  özlük hakları ile ilgili tasarıda hiçbir ibare yer almamıştır.  

Eğitim Yöneticiliğine İlişkin Eksiklikler 

Bugün Türk eğitim teşkilatlanmasında şube müdürü ve üst kademelerde yönetici olarak 

görev yapan personelin büyük çoğunluğu öğretmen kökenlidir. Başka bir ifade ile genel 

hizmetler sınıfında görev yapan öğretmen kökenli eğitim çalışanları mevcut pozisyonlarından 

ayrıldıklarında öğretmen olarak görevlerine devam edebilirler. Yapılan düzenleme ve 

iyileştirmelerin genel hizmetler sınıfındaki öğretmen kökenli personeli kapsamaması, 

yöneticilik görevini yerine getirecek personel istihdamında sorunlara yol açacaktır. Ayrıca 

üssün özlük haklarının assın özlük hakları gerisinde kalması hem bu görevlere olan talebi 

azaltacak hem de hiyerarşik sisteme zarar verecektir.   

Öğretmenlerin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Eksiklikler 

Öğretmenlik, eğitim öğretim görevlerini yerine getiren bir meslek grubunun genel 

adıdır. Oysa okul kademelerine, özel alan bilgisi ve branşlara göre öğretmenlik sınıflamasının 

yapılması ve bu sınıflamaya göre  görev tanımlarının, hak ve sorumlulukların, özlük haklarının 

tanımlanması, eğitim öğretim faaliyetlerine büyük katkı sağlayacaktır. Bunun için ise sahanın 

ihtiyaç, beklenti ve gerçeklerinden yola çıkarak yapılacak detaylı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Ek maddeler ve geçici maddeler hariç 194 maddeden oluşan Avukatlık Kanunu ya da                      

122 maddeden oluşan Hâkimler ve Savcılar Kanunu göz önüne alındığında öğretmenlik için 

toplamda 12 hatta özünde 8 maddeden oluşan bir meslek kanunun yüzeysel nitelikte 
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hazırlandığı, meslek mensuplarının söz konusu ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte 

olmadığı açıkça görülmektedir.  

Öğretmenliğin İcrasına İlişkin Eksiklikler 

Diğer yandan eğitim öğretim faaliyetlerinin ülke genelinde aynı olanak ve şartlarda 

yürütüldüğünü düşünmek yanlış olacaktır. Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin 

çalışma şartlarının daha zor olduğu bilinmektedir ki bu ise söz konusu bölgelerde öğretmen 

istihdamını güçleştirmekte, bu ise eğitim öğretimin buralarda kesintiye uğraması, eğitimde 

fırsat eşitliğinin sağlanamaması, kalitenin düşmesi gibi sorunları birlikte getirmektedir. Bu 

nedenle dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, 

bu bölgelerde görev yapmaya teşvik edici uygulamaların olması gerekmektedir. Yürürlükteki 

mevzuatta buna yönelik bir takım düzenlemeler olmakla birlikte bu düzenlemelerin yeterince 

özendirici olmadığı görülmektedir. Bu nedenle yasa teklifinde yer alması beklenen ancak 

hiçbir şekilde ifade edilmeyen bu başlık teklifin kapsamı açısından değinilecek başka bir 

husustur. 

Öğretmenlerin Gelişimine ve Değerlendirilmesine İlişkin Eksiklikler 

Öğretmenlerin sundukları hizmetin kalitesini değerlendirmeye yönelik düzenlemeler 

mevcuttur. Ayrıca etkin ve süratli bir şekilde işleyen ve doğruluğu henüz ispatlanmadan 

kamuoyuna yansıyan bu mekanizmalara karşı öğretmenlerin kişilik haklarını, meslek onurunu 

ve itibarını koruyacak, isnat ve iftiralara karşı kendilerini güvende hissettirecek düzenlemelere 

ihtiyaç bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinde bir takım 

güvenceler olmakla birlikte bu düzenlemeler öğretmeni hedef alan durumlarda istenen süratte 

işlememektedir. Öğretmenlerin meslek onurlarını, itibarlarını koruyacak daha etkin sistemlerin 

geliştirilmesi ile ilgili beklentilerin yine yasa teklifinde yer almadığı görülmektedir.  

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifini sadece haklar açısından ele almak doğru bir 

yaklaşım olmayacaktır. Haklarla birlikte öğretmenlerin görev tanımlarının, mesleki 

yeterliliklerinin, mesleki gelişimlerinin, performansa yönelik izleme ve değerlendirme 

çalışmalarının, sorumluluklarının ve meslek etik ilkelerinin bütüncül bir yasa ile çerçevesi 

çizilmelidir. Öğretmenlik mesleği eğitim sistemi gibi dinamik olmak zorundadır. Toplumun 

sürekli yenilenen ve güncellenen eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında birinci derecede 
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sorumlu olan eğitim personeli yeterliliklerini ve gelişimini sürekli beslemek ihtiyacında 

olmalıdır. Bunun isteğe bağlı bir takım eğitimlerle değil, bütüncül olarak planlanmış 

düzenlemelerle yapılması ve bu düzenlemelerin  yasal bir zemine oturtulması şarttır.  Özlük 

haklarının iyileştirmesiyle birlikte öğretmenlerin çalışma saatlerinin, yaz tatillerinin, mesleki 

eğitime ve diğer etkinliklere ayrılacak zaman dilimlerinin yeniden düzenlenmesi eğitim 

öğretimin kalitesini artırma hedefini destekleyen önemli icraatlar olacaktır.  Bu nedenle bugün 

için eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu başlıklara göre öğretmen görev ve sorumluluk 

tanımları yeniden yapılmalı, çalışma düzenleri yeniden planlanmalıdır. Ancak haklarda olduğu 

gibi görev ve sorumluluklar konusunda da teklifin yetersiz olduğu ortadadır. 

Öğretmenliğin Devlet Memurluğu Statüsüne İlişkin Eksiklikler 

Öğretmenler genel olarak devlet memuru statüsündedir ve mesleğe alınma, yetiştirme, 

gelişme, hak ve sorumluluklar, yasaklar, kadro ihdası, derece kademe yükselmeleri, mali 

haklar, etik ilkeler, disiplin ve ödül gibi memuriyetle ilgili tüm hususlar diğer memurlar gibi 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmektedir. Ancak yapılan işin niteliği 

bakımından öğretmenlik diğer memuriyetlerden bazı farklar arz etmektedir. Bu cihetle devlet 

memurları için 657 sayılı kanunda yer alan tüm hükümlerin öğretmenlik mesleği için aynen 

uygulanması her zaman mümkün olmamaktadır. 657 sayılı kanunun aday memurluk ile ilgili 

hükümleri ile MEB aday öğretmen uygulamaları, devlet memurları izinleri ile öğretmen 

izinleri arasında farklı uygulamalar bu duruma örnek olarak verilebilir. Yine diğer 

memuriyetler için 65 olan emeklilik yaşının, yapılan işin niteliğine ve gerektirdiği özelliklere 

göre öğretmenlik için uygun bir yaş olmadığı açıktır. Öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin 

ayrıca düzenlenmesi ve bu hususun Öğretmenlik Meslek Kanunu olarak adlandırılan bir 

yasada yer alması ihmal edilemez bir durum olarak görünmektedir. Birkaç örnekle ifade 

edilmeye çalışılan 657 kapsamındaki diğer memurlarla öğretmenler arasındaki bu farklılıkların 

mevcudiyeti göreve kabulden adaylığa, izinlerden mali haklara, ödül ve ceza sisteminden 

güvenlik haklarına, çalışma sürelerinden emekliliğe kadar tüm öğretmenleri kapsamına alacak 

biçimde hazırlaması gereken bir yasaya ihtiyaç duyulduğunun başka bir göstergesidir.  
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Genel Değerlendirme 

Elbette ki eğitim öğretimin hemen her aşamasından sorumlu öğretmenler için 

hazırlanacak bir kanunun görev, yetki, hak ve sorumluluk bağlamında tüm hususları detaylı 

bir biçimde içermesini beklemek yanlış bir yaklaşımdır. Ancak meslek kanununda yer alacak 

maddelerin ilgili kararların uygulanışına dair hazırlanacak yönetmelikler için bir zemin 

oluşturması ve kapı aralaması gerekmektedir. Kamuoyu ile paylaşılan Öğretmenlik Meslek 

Kanunu Teklifi yukarıda ifade edilen birkaç alan hariç hiçbir düzenlemeye kapı aralamamakta, 

başta meslek mensubu öğretmenler olmak üzere eğitim camiası için teklif ufuk açıcı bir nitelik 

taşımamaktadır. 
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