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GİRİŞ

2021-2022 Eğ�t�m ve Öğret�m Dönem�, geçt�ğ�m�z yıllardan bugüne süregelen ve adeta kron�kle-
şen sorunlara yen� sorunların eklenmes�yle en karanlık eğ�t�m dönemler�nden b�r�s� olarak hafızala-
ra kazınmıştır. 
Öğrenc�ler�n yüzde 60’ının dersler� ancak cep telefonundan tak�p edeb�ld�ğ� uzaktan eğ�t�mle yürü-
tülen b�r öncek� eğ�t�m dönem�nde MEB’�n 4 m�lyon öğrenc�n�n uzaktan eğ�t�me katılamadığı 
�t�rafına rağmen öğrenme kaybının g�der�lmes�ne �l�şk�n h�çb�r gerçekç� adım atılmadan başlatılan 
bu eğ�t�m dönem�, esk� sorunların kron�kleşmes� ve yen� sorunların kördüğüme çevr�lmes�yle 
sonlanmıştır. 
Bu eğ�t�m dönem�nde;
- Anayasal b�r hak olan eğ�t�m�n vazgeç�lmez parçaları olan barınma, beslenme ve ulaşım 
y�ne h�çe sayılmıştır.
- Yeterl� dersl�k �nşası tamamlanmadığı �ç�n her �lde b�rçok okul tek b�r okula vard�yalar 
b�ç�m�nde sıkışmak zorunda kalmıştır.
- Taşımalı eğ�t�m ve �k�l� eğ�t�m garabetler� bu eğ�t�m öğret�m dönem�nde de ne yazık k� 
sürdürülmüştür. 
- Okullar h�jyen, güvenl�k ve sosyal alan açısından h�çb�r şek�lde güçlend�r�lmem�şt�r.
- İmam hat�pler�n teşv�k�, AKP örgütler�n�n z�yaretler�, dernek maskes� takmış tar�katlarla 
�mzalanan protokoller ves�les�yle eğ�t�mde ger�c�leşme konusunda v�tes artırılmıştır.
- Tepetaklak g�den ekonom�de eğ�t�m kurban ed�lm�şt�r. Alım gücü yerle b�r olan eğ�t�m 
emekç�s�n�n de, madd� �mkansızlıklar yüzünden beslenemeyen, sınavlarda başarılı olab�lmek �ç�n 
�ht�yaç duyduğu k�tapları alamayan öğrenc�ler�n de vah�m durumu görmezden gel�nm�şt�r.
-  Zorunlu eğ�t�m lafta kalmış, bu kavramı delmek �ç�n açıköğret�m denen kaot�k s�stem ve 
meslek� eğ�t�m denen çocuk �şç�l�k alenen teşv�k ed�lm�şt�r. Eğ�t�m�n 12 yıl zorunlu olduğu b�r 
ülkede okullaşma oranının yüzde yüz olmasını sağlayamayan b�r bakanlığın bunun mahcub�yet�n� 
taşıması ve �y�leşt�rmek �ç�n hamleler yapması beklen�rken MEB, olmayan bardağın dolu tarafın-
dan bakmayı terc�h etm�şt�r.
- Ücretl� ve sözleşmel� öğretmen ayıbı sürdürülmüş, �ht�yaç duyulduğu �t�raf ed�len rakam 
kadar b�le atama yapılmamış ve atanmayan öğretmen ordusu bu görmezden gelme pol�t�kasıyla 
daha da büyütülmüştür. 
- Sadece ders ve sınav bazlı b�r �lerlemey� eğ�t�m sanan yönet�m anlayışı, çocukların ve 
gençler�n sosyal, kültürel, sanatsal ve sport�f gel�ş�mler�n� tamamen görmezden gelm�ş, eğ�t�m�n bu 
hayat� parçaları sadece seçk�n özel okullara g�den öğrenc�ler�n ulaşab�ld�ğ� h�zmetlere dönüştürül-
müştür. 
- Okulların kant�nler� h�jyen ve f�yatlar açısından denetlenmem�ş, serv�s h�zmetler�n�n 
b�rçok yerde güvenl�ks�z ve fah�ş f�yatlara ver�l�yor olması umursanmamıştır.
- Okullara kadrolu yardımcı personel atanmamış, uzaya �nsan göndermekten bahseden 
�kt�dar, h�jyen konusunda pandem�den alınan acı derse rağmen kor�dorlarından burun tıkamadan 
geç�lecek b�r okul bırakmamıştır. 
- Akadem�ye tepeden �nme b�ç�mde get�r�len yönet�mler ve onların hayata geç�rd�ğ� ant�de-
mokrat�k uygulamalarla ün�vers�teler� l�seye, kampüsler�n� de b�rer “m�llet bahçes�ne” çev�rme 
gayret� hız kazanmıştır.
- Bu eğ�t�m ve öğret�m dönem�nde Türk�ye Cumhur�yet�’ndek� eğ�t�m s�stem�n�n la�k, b�l�m-
sel, ad�l ve kamusal olmaktan ne kadar uzaklaştırıldığı, ne kadar p�yasacı ve ger�c� hale get�r�ld�ğ� 
�lk kez bu kadar görünür hale gelm�şt�r. 
Send�kamızın kend� araştırmalarından, alandak� öğretmenlerden alınan b�lg�lerden, MEB �stat�st�k-
ler�nden ve yalanlanmayan haberlerden faydalanarak hazırladığı bu rapor, tablolar ve rakamlar 
ışığında 2021-2022 Eğ�t�m ve Öğret�m Dönem�’nde yaşananları tüm ayrıntılarıyla masaya yatır-
maktadır.  
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EĞİTİM-İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI

Herhang� b�r olguyu onu kuşatan d�ğer etmenler ve b�r�ken unsurları d�kkate almadan �ncelemek 
eks�k kalacağından, raporumuz sadece bu eğ�t�m dönem�nde baş gösteren değ�l, eğ�t�mde b�r�kerek 
kron�kleşen sorunları da �çermekted�r. 
Eğ�t�m�n özelleşt�r�lmes�, karma eğ�t�m karşıtı uygulamalar, dernek ve vakıflarla �mzalanan proto-
koller, �k�l� öğret�m, taşımalı eğ�t�m, dersl�k açıkları, kalabalık sınıflar, altyapısı yeters�z okullar, 
öğrenc�ler�n tar�kat ve cemaatler�n yurtlarına mahkum ed�lmes�, çocukların örgün eğ�t�m dışına 
�t�lmes�, sözleşmel� ve ücretl� öğretmenl�k, ataması yapılmayan öğretmenler, Öğretmenl�k Meslek 
Kanunu �le öğretmenler�n ayrıştırılması, kadrolu personel �st�hdam ed�lmemes�, MEB’�n yatırım 
bütçes�n�n yeters�zl�ğ�,, öğrenc�ler�n ulaşım, barınma ve beslenme sorunu g�b� çok sayıda sorun 
maalesef bu öğret�m yılına damgasını vurmuştur. 
Bu eğ�t�m ve öğret�m dönem�ne başlıklar altında bakılacak olduğunda;

ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE TELAFİ EĞİTİMİ
B�l�nd�ğ� g�b� Cov�d-19 salgını sonrası her alanda olduğu g�b� eğ�t�m alanında da bazı değ�ş�kl�klere 
g�d�ld�. Bu süreçte okullar 16 Mart 2020 tar�h�nde yüz yüze eğ�t�me kapatıldı. M�ll� Eğ�t�m Bakanlı-
ğı (MEB) 23 Mart 2020 tar�h�nde EBA TV’den  onl�ne (çevr�m�ç�) eğ�t�me başladı. Bu süreçte 
b�zzat dönem�n bakanı Z�ya Selçuk tarafından öğrenc�ler�n %20’s�n�n ev�nde �nternet, %5’�n�n 
ev�nde �se telev�zyon olmadığı �fade ed�ld� (Gazete Duvar, 2020). Burada evde kaç çocuk olduğu, 
herkese yetecek telev�zyon, �nternete bağlı araç sayısı (b�lg�sayar, tablet, telefon vb.) b�lg�ler� 
kamuoyu �le paylaşılmadı. Böyle b�r ver�n�n MEB’de olup olmadığı da bell� değ�ld�. Ayrıca son 
derece özens�z, pedagoj� b�lg�s� tartışmalı k�ş�ler tarafından hazırlanan dersler�n gerekl� şartları 
sağlayan öğrenc�lere b�le ne derece yarar sağladığı �lk günden �t�baren tartışma konusu oldu. 
UNESCO (2020) uzaktan/onl�ne eğ�t�m�n herkes �ç�n er�ş�leb�l�r olmasını; teknoloj�k hazırlık, 
�çer�k hazırlığı, pedagoj�k hazırlık ve �zleme değerlend�rme hazırlığı olmak üzere dört temel başlık 
altında değerlend�rm�şt�r. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın 23 Mart 2020-7 Mayıs 2021 ver�ler�ne göre; 
18 m�lyonu aşkın öğrenc�n�n yalnızca 14 m�lyon 82 b�n� uzaktan eğ�t�me katıldı. Tabletten derslere 
katılanların oranı yüzde 9, b�lg�sayardan katılanların oranı �se yüzde 31 oldu.  Eğ�t�m-İş’�n sahadak� 
öğretmenlerden aldığı b�lg�ler �se her sınıfın ancak 5'te b�r� kadar öğrenc�n�n uzaktan eğ�t�me 
düzenl� katıldığı yönündeyd�. 
Bu, b�r yılı aşkın süreçte m�lyonlarca öğrenc�n�n eğ�t�mden yoksun kaldığı anlamına gel�yor. Uzak-
tan eğ�t�me katılan öğrenc�ler�n yüzde 60’ının dersler� yalnızca cep telefonundan �zleyeb�lmes� ve 
öğrenc�ler�n�n derslere katılım sürekl�l�ğ�ne �l�şk�n b�lg� bulunmaması �se bu sayının daha yüksek 
olab�leceğ�n� göster�yor. 
Bu ver�ler b�le tek başına salgın sürec�nde MEB’�n ne kadar başarısız olduğunu, öğrenc�ler�n c�dd� 
öğrenme kayıpları yaşadığını göstermekted�r. UNICEF pandem� sürec�nde yaşanan öğrenme kayıp-
larının öğrenc�ler�n �ler�dek� �ş yaşamlarında toplamda 17 tr�lyon dolarlık b�r kayba yol açacağını 
�fade etmekted�r (UNICEF ). dolayısıyla telaf� ed�lemeyen bu öğrenme kaybının tüm ülkeler �ç�n 
yakın gelecekte kötü ekonom� düşük kalkınma ve ger� kalmış kültür sev�yes� olarak baş göstereceğ� 
açıktır.

6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılan 2021-2022 eğ�t�m öğret�m yılı eğ�t�m� 
geleceğe taşımak b�r yana dursun, yıllarca ger�ye götüren uygulamalara sahne olmuştur.
Öğrenc�ler�n okullardan uzak kaldığı 1,5 yılın ardından pandem�ye �l�şk�n neredeyse h�çb�r tedb�r 
almadan yüz yüze eğ�t�me geçen MEB, salgın neden�yle artan eş�ts�zl�kler� g�deren, daha ad�l ve 
n�tel�kl�, olası sorunlara daha dayanıklı b�r eğ�t�m s�stem� �ç�n kapsamlı b�r eylem planı oluşturma-
mıştır. Cov�d-19 sürec�nde yürütülen çalışmalara ne kadar bütçe ayrıldığı b�lg�s� paylaşılmadığı 
g�b� salgının etk�ler�n�n g�der�lmes� �ç�n ek b�r bütçe planlaması yapılmamıştır. 
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Öğrenc�ler�n salgın sürec�nde ne kadar öğrenme kaybı yaşadığı tesp�t ed�l�p telaf� eğ�t�m pol�t�kası 
gel�şt�r�lmem�ş, eğ�t�m�n sadece öğrenc�ler�n b�lg�ye ulaşması değ�l aynı zamanda ülken�n gelece-
ğ�yle �lg�l� olduğunu kavramayan anlayış, Cov�d-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullara uygun 
adım atmayarak, b�zlere unutulmayacak b�r eğ�t�m dönem� yaşatmıştır.
Cov�d-19 pandem� sürec�nde öğrenc�lerde c�dd� öğrenme kayıpları ortaya çıkmıştır. Bu kayıpları 
telaf� etmek amacıyla çeş�tl� hazırlıklar yapıldığı dönem�n bakanı Z�ya Selçuk (5 Ağustos 2021; 
Hürr�yet Gazetes�, https://www.hurr�yet.com.tr/haberler�/telaf�-eg�t�m�) ve ş�md�k� bakan Mahmut 
Özer tarafından �fade ed�lm�şt�r. Ancak MEB tarafından en son 2018 yılında düzeltme çalışmaları 
yapılan öğret�m programlarında herhang� b�r �şlem yapıldığına �l�şk�n b�r b�lg� ve açıklamaya 
rastlanmamıştır. Bu durumda Cov�d-19 pandem� sürec�nde ortaya çıkan öğrenme kayıplarına yöne-
l�k herhang� b�r hazırlık yapılmadığı sonucuna ulaşılab�l�r.

Kes�n olan durum Cov�d-19 sürec�nde ortaya çıkan öğrenme kayıpları konusunda herhang� b�r 
öğret�m programı değ�ş�kl�ğ�ne g�d�lmed�ğ�d�r. “MEB telaf� eğ�t�m� yapmış mıdır?” sorusuna ne 
yazık k�  M�llî Eğ�t�m Bakanı Mahmut Özer, b�r taraftan yüz yüze eğ�t�me devam ederken d�ğer 
yandan öğrenc�ler�n öğrenme kayıplarını telaf� edeb�lmeler�ne destek olduklarını, bu amaçla 8 ve 
12'nc� sınıf öğrenc�ler�nden sonra 16 Ek�m 2021 �t�barıyla 7 ve 11'�nc� sınıf öğrenc�ler�ne yönel�k 
de destekleme ve yet�şt�rme kurslarını ücrets�z olarak yüz yüze başlattıklarını söyled�. Aynı zaman-
da tüm sınıf sev�yeler�nde destekley�c� materyal ve yardımcı kaynakları her ay yayımlamaya başla-
dıklarını bel�rten Özer, ayrıca bu kaynakları Kasım ayından �t�baren bastırarak öğrenc�lere ücrets�z 
ulaştıracaklarını �fade ett� (MEB, 2021). Bu açıklamalara göre b�zzat bakan tarafından aslında 
h�çb�r telaf� eğ�t�m� ver�lmed�ğ� kabul ed�lmekted�r. Sadece telaf� eğ�t�m� yapılıyor g�b� yapılmıştır. 
Çünkü telaf� eğ�t�m�nden beklenen öğret�m programının öğrenc�ler�n kayıplarına göre şek�llend�r�l-
mes�d�r. Oysa MEB programda herhang� b�r değ�ş�kl�ğe g�tmem�ş, çocuklar sank� kayıp yaşama-
mışlar g�b� dersler� almaya devam etm�şlerd�r. B�r taraftan da “Öğrenc�lere eks�k oldukları konulara 
yönel�k eğ�t�m ver�lecekt�r.” denmekted�r. Bu f��len mantıklı ve mümkün b�r uygulama mıdır? 
Kes�nl�kle hayır!

Öte yandan, özel eğ�t�me �ht�yaç duyan öğrenc�ler�n eğ�t�me er�ş�m�, akranlarına göre daha zor 
olmuş, öğrenme ve becer� kayıpları artmıştır. Ancak MEB, bu çocuklarımızın �ht�yaçlarını gözete-
rek eğ�t�me er�ş�mler�n�n sağlanması �ç�n gereken önlemler� almamıştır. 
Çocukların sosyal ve duygusal gel�ş�mler� göz ardı ed�lm�ş, sosyo ekonom�k farklılıklar da d�kkate 
alınmamıştır. 

Ekonom�k Kalkınma ve İşb�rl�ğ� Örgütü’nün (OECD), “Sosyal ve Duygusal Becer�ler” araştırması-
nın sonuçları, Türk�ye’dek� çocukların büyük bölümünün hayatından memnun olmadığını ortaya 
koymuştur. Türk�ye, 10 ve 15 yaş grubundak� öğrenc�ler�n yaşam doyumu ortalaması olan 6,30 
puanla son sırada yer almıştır. 
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KURUM TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, DERSLİK SAYILARI
Ülkem�zde 2020-2021 eğ�t�m öğret�m yılında okul önces�, �lkokul ve ortaokul düzey�nde sayılar 
Tablo 1’de ver�lm�şt�r.

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde eğ�t�m öğret�m sürec�ndek� öğrenc�ler�n okul önces�nde %84.22’s�n�n, 
�lkokulda %94.95’�n�n, ortaokulda %93.87’s�n�n resm� okullarda öğren�m gördüğü görülmekted�r. 
Genel ortaokulda yer alan 4.772.725 resm� ve 311.811 özel okul öğrenc�s�n�n yanında 128.433 
Açık Ortaokul öğrenc�s� bulunmaktadır. Açık Ortaokulda öğren�m gören öğrenc�ler toplam ortao-
kul öğrenc�ler�n�n % 2.46’sını oluşturmaktadır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN

Özel

Resm�

% 63

% 37

  Resm�  Özel   
       
       
       
  Sayı Yüzde Sayı Yüzde Toplam 
Okul Önces� Öğrenc� 1.032.463 84,22 193.518 15,78 1.225.981 
 Öğretmen 33.121 63,13 19.340 36,87 52.461 
 Dersl�k 20.723 43,05 27.411 56,95 48.134 
İlkokul Öğrenc� 5.059.079 94,95 269.312 5,05 5.328.391 
 Öğretmen 273.652 89,16 33.285 10,84 306.937 
 Dersl�k 233.370 88,15 31.370 11,85 264.740 
*Ortaokul Öğrenc� 4.772.725 93,87 311.811 6,13 5.084.536 
 Öğretmen 331.482 89,40 39.316 10,60 370.798 
 Dersl�k 167.379 85,17 29.155 14,83 196.534 

 

OKUL ÖNCESİ DERSLİK

Özel

Resm�

% 43

% 57

Şek�l 2. Okul önces� dersl�k sayıları

Şek�l 2. Okul önces� öğretmen sayıları
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Ortaöğret�m düzey�ndek� �stat�st�kler Tablo 2 de ver�lm�şt�r.

  Resm�  Özel  Toplam 
  Resm�  Özel  Toplam 
       
  Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı 
Genel 
ortaöğret�m Öğrenc� 2.256.979 84,67 408.684 15,33 2.665.663 
 Öğretmen 122.955 66,46 62.042 33,54 184.997 
 Dersl�k 69.902 62,53 41.881 37,47 111.783 
Meslek� ve 
tekn�k 
ortaöğret�m Öğrenc� 1.498.307 92,17 127.280 7,83 1.625.587 
 Öğretmen 138.805 94,40 8232 5,60 147.037 
 Dersl�k 65.597 88,02 8932 11,98 74.529 
Anadolu 
�mam hat�p 
l�ses� Öğrenc� 575.021     
 Öğretmen 50.075     
 Dersl�k 36.661     

Açıköğret�m 

L�ses� 

Öğrenc� 1.254.420 32    

Meslek� 

Açıköğret�m 

L�ses� 

Öğrenc� 105.969 6.12    

Açıköğret�m 

İmam Hat�p 

L�ses� 

Öğrenc� 91.942 13.79    

 
Tabloya göre Genel Ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n %84.67’s�, Meslek� ve Tekn�k Ortaöğret�m öğren-
c�ler�n�n %92.17’s� ve Anadolu İmam Hat�p L�seler�n�n tamamı resm� okullarda öğren�m görmek-
ted�r. Açıköğret�m L�ses�nde 1.254.420, Meslek� Açıköğret�mde 105.969, Açıköğret�m İmam 
Hat�p L�ses�nde 91.942 öğrenc� bulunmaktadır. 



EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRME DEVAM EDİYOR

AKP �kt�darı dönem�nde, eğ�t�mde p�yasa merkezl� �şletmec� anlayışı yerleşt�r�lmeye çalışılmış, 
özel okullara yönel�k doğrudan teşv�k uygulamalarında c�dd� adımlar atılarak kamusal eğ�t�m alanı 
daraltılmıştır. Kamusal kaynaklar, eğ�t�m�n t�car�leşt�r�lmes� �ç�n özel sermayeye aktarılırken 
kamusal eğ�t�m�n n�tel�ğ� düşürülmüştür.

MEB ver�ler�ne göre, 2020-2021 eğ�t�m öğret�m yılı �t�barıyla Türk�ye’de 53 b�n 620 resm�, 13 b�n 
501 özel okul bulunmaktadır. 2003’te özel okulların resm� okullara oranı yüzde 2 �ken, bugün bu 
oran yüzde 19’a yükselm�şt�r. Rakamlar AKP’n�n eğ�t�m� kamusal b�r h�zmet olmaktan çıkarma 
amacını ortaya koymaktadır.

Eğ�t�mdek� özelleşt�rme b�r taraftan eş�ts�zl�kler� artırırken b�r taraftan da eğ�t�mdek� n�tel�ğ� düşü-
ren ve tüm yurttaşlar �ç�n eş�t ve ulaşılab�l�r olma özell�ğ�n� yok sayan b�r etk� yaratıyor. Özel okul-
ların oranı yüzde 19 �ken, özel okullarda okuyan öğrenc�ler�n oranı % 8’d�r. Bu da okul ve öğret-
men başına düşen öğrenc� sayısında �nanılmaz derecede b�r eş�ts�zl�ğ� resmetmekted�r. Yan� okulla-
rın yüzde 81’�nde öğrenc�ler�n yüzde 92’s� okumaktayken, ger� kalanında yüzde 8’� okumaktadır.

Özel okullarda eğ�t�m gören öğrenc�ler�n yararlandığı �mkânlar çok daha fazlayken, bu okullarda 
gözlerden uzakta b�r başka sömürü de yaşanmaktadır. Hem a�leler parasız olması gereken anayasal 
b�r haktan yararlanmak �ç�n ücret ödemek zorunda bırakılmakta hem de eğ�t�m emekç�ler� c�dd� b�r 
sömürüye maruz bırakılmaktadır. Özel okullarda çalışan öğretmenler�n h�çb�r kadro güvences� 
bulunmazken çok düşük ücretlere çalıştırıldıkları gerçeğ� de önümüzde durmaktadır.

MESLEKİ EĞİTİM

Ülkem�zde meslek� eğ�t�m AKP �kt�darları tarafından ger�c� ve p�yasacı b�r anlayışla yürütülmekte-
d�r. MEB’e bağlı Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğünün �lg�l� kurumlara gönderd�ğ� karar 
�le 2021-2022 dönem�nden �t�baren ülke genel�nde çok sayıda meslek� ve tekn�k Anadolu l�ses� 
(MTAL) bünyes�nde meslek� eğ�t�m merkez� (MESEM) açılması öngörülmüştür. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın, “Yıl sonuna kadar b�r m�lyon genc� meslek� eğ�t�m 
merkezler�ne dah�l ederek, onların �st�hdamlarını sağlamayı hedefled�kler�” şekl�ndek� açıklaması-
nın ardından; İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� tarafından acele ve günlü olarak, Meslek L�seler�ne 
gönder�len yazı �le MESEM’lere öğrenc� kaydı yapılması, okulların bulunduğu �lçe ve  semtlerde 
öğretmenler�n, koord�natörlük görevler�n� bırakarak esnafları gezmeler� ve b�lg� toplamaları �sten-
m�şt�r. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ

Özel

Resm�

% 84

% 16

Şek�l 3. Okul önces� öğrenc� sayıları.
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Kaynak: www.meb.gov.tr

Kaynak: www.meb.gov.tr
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Okul Müdürler� bunu kend�ler�ne kutsal görev kabul ederek, örgün eğ�t�mdek� tüm sınıflara 
MESEM’� caz�p gösteren konuşmalarla, “sadece 1 gün okul” söylem�yle vel�ler okullara davet 
ed�lm�şlerd�r.
MESEM programı her ne kadar, devamsızlıktan başarısız sayılanlar, sınıf geçemeyerek öğren�m 
hakkını tamamlayanlar �ç�n g�b� gözükse de, mevcut durumda, örgün eğ�t�mdek� tüm öğrenc�lere 
seçenek olarak göster�lm�şt�r.
Meslek L�ses� öğrenc� ve vel� prof�l�ne baktığımızda, “Meslek L�ses� D�ploması” yanında, asgar� 
ücret�n üçte b�r� oranında ücret alacağının söylenmes�n�n caz�p gelmemes� düşünülemez. Bu 
durumda Meslek� Tekn�k Anadolu L�seler�'n�n (MTAL) Meslek� Eğ�t�m Merkezler�'ne dönüşmes� 
kaçınılmaz olacaktır.
Ayrıca MESEM’�n yaygınlaştırma tanıtımında; “Erken yaşta s�gortanız yapılıyor”, “Fabr�kaya 
okul kuruyoruz”, “Genç �şs�zl�ğ� önlüyoruz” g�b� popül�st yaklaşımlar gerçeğ� yansıtmamaktadır. 
Gerçek; devlet el�yle çocuk �şç�l�ğ�n�n yasal hale get�r�lmes�, çocukların eller�nden gelecekler�n�n, 
hayaller�n�n alınarak köle toplum �nşa etme düşünces�d�r. 15 yaşındak� öğrenc�, patronun �nsafına 
terk ed�lm�ş olacaktır. Eğ�t�mde asıl amaç “çocuğun üstün yararı” olması gerek�rken, sosyoloj�k, 
ps�koloj�k, s�stemat�k h�ç b�r alt yapısı bulunmayan b�r yapbozun �ç�ne bugün ve gelecektek� meslek 
l�ses� örgün öğrenc�ler� atılmak �stenmekted�r.
2020-2021 eğ�t�m ve öğret�m yılındak� MESEM �le �lg�l� �stat�st�kler Tablo 3’de ver�lm�şt�r. 
Meslek� Eğ�t�m Merkez� (MESEM)

Yıl Okul Öğrenc� Sayısı Öğretmen Sayısı Dersl�k 

2020-2021 346 159.773 5882 2234 

 Kaynak: MEB İstat�st�kler� Örgün Eğ�t�m 2020-2021

Aralık ayı sonunda Cumhurbaşkanının tal�matı ve 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanunu’nda yapılan 
değ�ş�kl�kle öğrenc�ler MESEM’lere yönlend�r�lm�ş ve öğrenc� sayıları  önce b�r ay �çer�s�nde 250 
b�ne, daha sonra üç ay g�b� kısa b�r sürede %158’l�k artışla Mart ayı sonunda 410 b�ne yükselm�şt�r. 

Meslek L�seler�

Okul Türü Öğrenc� Sayısı 

Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� 1.381.441 

Meslek� Eğ�t�m Merkez� 250.932 

Meslek� Açıköğret�m L�ses� 72.558 

Özel Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�  143.305 

Toplam 1.848.236 

 Kaynak: http://meslek�eg�t�mhar�tas�.meb.gov.tr/ogrenc�.php

Tablo �ncelend�ğ�nde meslek� eğ�t�mde toplam 1.848.236 öğrenc� olduğu görülmekted�r. Öğrenc�ler 
MESEM’lere hızlı b�r şek�lde yönlend�r�lm�şt�r. Hang� meslek� eğ�t�m kurumlarından MESEM’lere 
öğrenc� geç�ş� olduğu henüz resm� belgelere yansımamıştır

Tablo-3

Tablo-4
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Şek�l 4. Aralık 2021 �le Mart 2022 arasında MESEM öğrenc� sayıları

MESEM’ler�n yaygınlaşması �le
- Örgün eğ�t�m dışına �t�lm�ş, yarınlarına yabancılaşmış, eğ�t�ms�z, haklarını b�lmeyen, kültürel 
açıdan eks�k, kend�ne dayatılan hayatı kabullenen genç k�tle oluşacağı,
- Yoksul öğrenc�ler açısından zorunlu eğ�t�m�n 8 yıla �neceğ�,
- Türk�ye’de “çırak” adı altında m�lyonlarca çocuğun c�dd� b�r emek sömürüsüne maruz kalacağı, 
Anayasa’da güvence altına alınan eğ�t�m hakkının devlet el�yle gasp ed�leceğ�, 
- 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının yan� çocuk �şç�l�ğ�n yasal hale geleceğ�,
- Çocuklara 9-10-11. sınıfta asgar� ücret�n ⅓’ü, 12. Sınıfta �se 1/2’s� oranında ödenecek ücretler�n 
devlet bütçes�nden karşılanacak olması da çocuk �şç�l�ğ� patronlar açısından  caz�p hale get�receğ� 
ve böylece b�r çocuk �şç�s� ordusu oluşturulacağı, 
ortadadır. 

MESEM’lerle �lg�l� yapılanlar �kt�darın b�z emekç�ler� ve fak�r çocuklarını nasıl gördüğünün �bret-
l�k b�r tems�l�d�r. İkt�dar MESEM’de öğren�m gören b�r çocuğun hayal kuramayacağını, sanattan 
anlamasına gerek olmadığını, ps�koloj�k, sosyal gel�ş�m�n�n öneml� olmadığını düşünmekted�r. 
Çocuğu yet�şk�n b�r b�rey�n m�nyatürü olarak görmekte, ona m�nyatür b�r ücret vererek köle olarak 
kullanab�leceğ�n� düşünmekted�r. Dört gün sanay�de çalışan b�r çocuk kend�s�n� öğrenc� olarak mı 
yoksa �şç� olarak mı görür? Böyle yet�şt�r�len b�r çocuk adam hayal kurab�l�r m�? T�yatroya g�der 
m�? Müz�k alet� çalar mı, çalmak �ster m�, çalacak enerj�s� kalır mı?

Eğ�t�m-İş olarak h�çb�r çocuğumuzun ucuz �ş gücü ve dolayısıyla köle olarak görülmed�ğ� b�r ülke 
�st�yoruz ve bunun �ç�n mücadele ed�yoruz. Tüm öğrenc�ler�m�z�n özgür düşünmes�, problem 
çözmes�, teknoloj�y� tak�p etmes�, k�tap okuması, sanattan, edeb�yattan anlaması, spor yapması, 
sorgulaması �ç�n, b�z�, bugünü aşması �ç�n çabalıyoruz. 
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SEÇMELİ DERSLER
AKP �kt�darları dönem�nde seçmel� dersler�n sayısı, n�tel�ğ�, dersler�n seç�m� konusunda yönlend�r-
me yapılıp yapılmadığı tartışma konusu olagelm�şt�r. 2012 yılında çıkarılan ve 4+4+4 adıyla da 
b�l�nen 6287 nolu kanun �le b�rl�kte yalnızca d�n �le �lg�l� seçmel� dersler b�zzat kanunda �fade 
ed�lm�ş ve d�ğer dersler bakanlıkça bel�rlen�r şekl�nde �fade ed�lm�şt�r.

“İlköğret�m kurumları; dört yıl sürel� ve zorunlu �lkokullar �le dört yıl sürel�, zorunlu ve farklı 
programlar arasında terc�he �mkân veren ortaokullar �le �mam-hat�p ortaokullarından oluşur. 
Ortaokullar �le �mam-hat�p ortaokullarında l�se eğ�t�m�n� destekleyecek şek�lde öğrenc�ler�n 
yetenek, gel�ş�m ve terc�hler�ne göre seç�ml�k dersler oluşturulur. Ortaokul ve l�selerde, Kur’an-ı 
Ker�m ve Hz. Peygamber�m�z�n hayatı, �steğe bağlı seçmel� ders olarak okutulur. Bu okullarda 
okutulacak d�ğer seçmel� dersler �le �mam-hat�p ortaokulları ve d�ğer ortaokullar �ç�n oluşturula-
cak program seçenekler� Bakanlıkça bel�rlen�r.”
Kaynak: www.resm�gazete.gov.tr 

Bu kanundan sonra seçmel� d�n dersler� konusunda öğrenc�ler daha fazla yönlend�r�lmeye başlan-
mış ve seçmel� d�n dersler� f��l� olarak zorunlu seçmel� ders olmuştur.
Ger�c� ve p�yasacı b�r eğ�t�m anlayışını ben�mseyen �kt�dar öğrenc�lere m�n�mum seçmel� ders 
olanağı tanımaktadır. Ortaokul düzey�nde 3 tane seçmel� ders alınab�lmekted�r. Ancak devlet okul-
larında genelde matemat�k, fen ve d�n kültürü �le �lg�l� seçmel� dersler terc�h ed�lmekted�r.

İmam Hat�p Ortaokullarında 
Ortaokullarda sınıf düzey�ne göre haftalık seçmel� ders saat� sayıları
 

Okul 5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

Ortaokul 6 6 6 6 

İmam Hat�p 
Ortaokulu 

1 1 1 2 

 Kaynak:www.ttkb.meb.gov.tr 

Tablo-5
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Okul 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf Toplam 

Anadolu 
L�ses� 

5 4 18 20 47 

Sosyal 
B�l�mler 
L�ses� 

5 0 0 0 5 

Fen L�ses� 3 3 3 4 13 

Güzel 
Sanatlar 
L�ses� 

5 0 4 3 12 

Spor L�ses� 0 0 1 1 2 

Anadolu 
İmam Hat�p 
L�ses� 

0 0 16 18 34 

Meslek� ve 
Tekn�k 
Anadolu 
L�ses� 

4 1 6 3 14 

 

L�selerde sınıf düzey�ne göre haftalık seçmel� ders saat� sayıları

Tablo -6 �ncelend�ğ�nde çeş�tl� l�se türler�nde öğrenc�ler�n 2 �le 47 saat arasında değ�şen toplam 
seçmel� ders alab�lecekler� görülmekted�r. Geleceğ�m�z�n tem�natı olan gençlere ne kadar fazla 
seçmel� ders alternat�f� sunulab�l�rse, onlar �lg� ve yetenekler�n�n o kadar farkına varab�l�rler. Ancak 
MEB ve okul yönet�c�ler� öğrenc�ler�m�ze az sayıda seçmel� ders alternat�f� sunmaktadırlar. 
Sunduklarında da onları sürekl� d�n� derslere yönlend�rmekted�rler. Hatta B�lal Erdoğan tarafından 
�mam hat�pler�n dünya �ç�n model okul olduğu �dd�a ed�lm�şt�r.
Kaynak: www.sputn�knews.com 

Oysa seçmel� derslerdek� bu dayatma, z�nc�rleme b�r mağdur�yet yaratmaktadır:

* B�rçok öğrenc� okul yönet�m�yle ters düşmemek �ç�n bu dayatmalara boyun eğmek zorunda 
kalmaktadır. Öğrenc�ler�m�z kend�ler�ne hayat� derecede fayda sağlayacak dersler� alamamaktadır.

* Vel�lere sadece müşter� gözüyle bakan z�hn�yet, seçmel� dersler�n bel�rlenme sürec�nde de vel�ler� 
ekarte etmekted�r.

* Normalde okulların önünden b�le geçmes�ne �z�n ver�lmemes� gereken, s�c�ller� ağza alınmayacak 
suçlarla kabarmış, Cumhur�yet alerj�s� söylemler�nden taşan yobaz topluluklar, STK adı altında 
okullara enjekte ed�lmekted�r.

Tablo-5

Tablo-6
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* Bu dayatmalar, okullardak� norm denges�n� alt üst ederek eğ�t�m emekç�ler�n� de mağdur etmek-
ted�r. Örneğ�n sınıfları 50 k�ş�l�k koca l�selerde ancak 1 tane f�z�k, k�mya ya da b�yoloj� öğretmen� 
�st�hdam ed�l�rken, bu dayatmalar sonucunda onlarca d�n ders� öğretmen� bulunmaktadır. Bu haksız 
durum, başka branşlardan mezun öğretmenler�m�z� de haklı b�r ted�rg�nl�ğe sürüklemekted�r. Oysa 
k� artan ders sayısı, D�n Kültürü Ahlak B�lg�s� öğretmenler�n�n yönet�c� yapılmasına bağlı olarak 
d�n �çer�kl� dersler� verecek öğretmen bulunamamakta, d�n görevler�n�n derslere g�rmes� sağlan-
maktadır.
Ayrıca seçmel� d�n dersler� �le “K�mse, �badete, d�n� ay�n ve törenlere katılmaya, d�n� �nanç ve 
kanaatler�n� açıklamaya zorlanamaz; d�n� �nanç ve kanaatler�nden dolayı kınanamaz ve suçlana-
maz.” �fades�n�n yer aldığı Anayasanın “D�n ve V�cdan Hürr�yet�” başlıklı 24. maddes� de �hlal 
ed�lmekted�r. 

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM
AKP �kt�darları dönem�nde en �st�krarlı olunan şey belk� de la�k eğ�t�me karşı olmak ve la�k eğ�t�m� 
ortadan kaldırmak �ç�n her fırsatı değerlend�rmek olmuştur. 2021-2022 eğ�t�m öğret�m yılında da 
bu yöndek� çabalar artarak devam etm�şt�r. İlk olarak 1-3 Aralık 2021 tar�h�nde yapılan ve send�ka-
mızın öngörüde bulunarak katılmayı dah� reddett�ğ� 20. M�ll� Eğ�t�m Şurası tavs�ye kararlarını 
�ncelemek yararlı olacaktır. 

M�llî Eğ�t�m Şûrası Çalışma Usul ve Esasları’nın 6. maddes�nde “Şûra gündem�nde olmayan ve 
raporlarda bel�rt�lmeyen konular Genel Kurulda görüşülmez” �fades�ne yer ver�lm�şt�r (MEB, 
2021t). Buna rağmen ne Bakanlığın hazırladığı belgede ne de özel �ht�sas kom�syonu çalışmaların-
da yer alan ve görüşe açılmayan; aralarında b�l�msel, pedagoj�k ve sosyoloj�k olarak tüm paydaşlar-
ca değerlend�r�lmes� gereken meseleler�n de olduğu kararlar, Genel Kurulda oylamaya sunulmuş-
tur. Bu açık hükme rağmen gündemde olmayan ve özel �ht�sas gerekt�ren konuların eğ�t�m paydaş-
ları tarafından ele alınmadan/tartışılmadan doğrudan oylaması yapılmıştır. 

Okul Önces� Eğ�t�m�n Yaygınlaştırılması başlığı altında 11. ve son maddede “Okul önces� öğret�m 
programında çocuğun gel�ş�m düzey� d�kkate alınarak d�n, ahlak ve değerler eğ�t�m� yer almalıdır.” 
�fades� �le okul önces� eğ�t�m�n de maalesef d�n� aj�tasyona alet ed�ld�ğ� görülmekted�r. Küçücük 
yavrularımızın ne yaptıklarını kend�ler�n�n de b�lmed�ğ� her haller�nden bell� olan ger�c�, karanlık 
güçler�n eller�ne düşmes�n�n b�r nev� mevzuat altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Burada amaçla-
nan sorgulamayan ve �taatkar b�reyler yet�şt�rmey� s�steml� hale get�rmekt�r. Böylece çocuklarımı-
zın bey�nler� özgür, b�l�msel düşünce yer�ne hurafelerle doldurulmak �stenmekted�r.
 
B�l�msel b�lg� sorgulayan, özgür düşünen b�reyler tarafından ortaya konulab�l�r. Değ�şkenler arasın-
da doğru neden sonuç �l�şk�s� kurab�lme, problem� tesp�t edeb�lme, gözlem yapab�lme, gözlemler� 
kayıt altına alab�lme, h�potez kurma, deney tasarlama, problem çözme, eleşt�rel düşünme, yaratıcı 
düşünme vb. çok sayıda becer�ye çağdaş ülkeler�n öğret�m programlarında yer ver�lmekted�r. 
Türk�ye’de de 2003-2004 dönem�yle b�rl�kte öğret�m programlarında bu yönde değ�ş�kl�kler�n 
yapılmaya başlanmıştır. Ancak yen� program çalışmalarının uluslararası sınav uygulamalarında 
Türk�ye’n�n OECD ülkeler� arasındak� son sıralarda yer alması durumunda b�r değ�ş�kl�k sağlaya-
mamıştır. 
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B�l�msel-la�k eğ�t�mlde �lg�l� ele alanab�lcek göstergelerden b�r� de seçmel� derslerd�r. Anadolu 
Ajansı (2022;  https://www.aa.com.tr/tr/eg�t�m/ortaokul-ve-l�selerde-en-cok-talep- goren-secme-
l�-dersler-bell�-oldu/2510879) Türk�ye’de ortaokul düzey�nde seçmel� derslerle �lg�l� olarak şu 
b�lg�ler� vermekted�r: 
“Seçmel� 101 ders arasından �lk 10'da terc�h ed�len dersler, matemat�k uygulamalarının ardından 
sırasıyla 2 m�lyon 6 b�n 698 öğrenc�n�n terc�h ett�ğ� yabancı d�l, 1 m�lyon 963 b�n 581 öğrenc�n�n 
seçt�ğ� b�l�m uygulamaları, 1 m�lyon 208 b�n 822 öğrenc�n�n seçt�ğ� spor ve f�z�k� etk�nl�kler, 861 
b�n 838 öğrenc�n�n seçt�ğ� yazarlık ve yazma becer�ler�, 807 b�n 327 öğrenc�n�n terc�h ett�ğ� 
Kuran'ı Ker�m, 675 b�n 83 öğrenc�n�n seçt�ğ� okuma becer�ler�, 645 b�n 257 öğrenc�n�n seçt�ğ� 
Peygamber�m�z�n hayatı, 414 b�n 340 öğrenc�n�n seçt�ğ� zeka oyunları, 355 b�n 653 öğrenc�n�n 
seçt�ğ� temel d�n� b�lg�ler oluşturdu.”

Anadolu Ajansının haber� öğrenc�ler�n talepler� konusunda f�k�r vermekted�r. Ancak haberlere 
yansıyan ve vel�ler�n karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar d�kkate alındığında seçmel� dersler sürec�-
n�n b�l�msel ve la�k eğ�t�me aykırı yürütüldüğü görülmekted�r.   Okul yönet�c�ler�n�n “D�n� Eğ�t�m” 
ağırlıklı derslere yönlend�rme yapması; vel� ve öğrenc�lere  b�lg� vermeden seçmel� derslere öğren-
c� kaydı yapması, öğrenc�ler “D�n� Eğ�t�m” ağırlıklı dersler� seçmek zorunda kalsın d�ye d�ğer 
seçmel� dersler�n açılmaması, seçmel� ders alma sürec�n�n “zorunlu d�n eğ�t�m�”ne dönüşmes�, 
seçmel� dersler� vermek üzere öğretmenl�k mesleğ�yle �lg�l� olmayan k�ş�ler�n okullarda �st�hdam 
ed�lmes�, öğrenc� ve vel�ler�n seçmel� ders talepler�n�n karşılanmaması b�l�msel ve la�k eğ�t�me 
aykırı uygulamalar olarak göze çarpmaktadır (13 Ocak 2021, https://www.evrensel.net/ha-
ber/423455/ogrenc�ler�n-secmel�-derslerde-d�n- dersler�ne-yonlend�r�lmes�-tepk�-cekt�).

B�l�msel-la�k eğ�t�mden uzaklaşıp öğrenc�ler�n kafalarını hurafelerle doldurmanın olumsuz sonuç-
larının neler olab�leceğ� onlarca olay ve haberle destekleneb�l�r. Tar�kat okullarındak� öğrenc�lere 
yapılan tac�z ve tecavüzler, son dönemde artan �nt�harlar (11 Ocak 2022, https://www.gazetedu-
var.com.tr/�nt�har-eden-karan�n-komsular�-ev- nur-cemaat�ne-a�t-haber-1548812), b�r yurtta kalan 
öğrenc�n�n başının satırla kes�lerek öldürülmes� t�p�k yansımalar olarak görüleb�l�r (10 Aralık 
2021; https://www.sondak�ka.com/ haber/haber-ogrenc�-yurdunda-bas�-sat�rla-kes�lerek-olduru-
len-14589160/).

Şek�l-5. Enes Kara İnt�har Haber� (Kaynak: Gazete duvar)
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Şek�l-6. 
Mehmet Sam� Tuğrul’un
öldürülme haber�
(Kaynak: sondak�ka.com).

Şek�l-7

16.11.2016 351 sayılı kanun ve buna dayanarak 8.11.2017 30234 Resm� Gazete’de yayımlanan 
yönetmel�k �le bu tarz vakıf görüntülü cemaat ve tar�katlara öğrenc�ler�n barınması �ç�n kaynak 
aktarıldığı...
Şek�l-7.Verg�den muaf vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere a�t yükseköğren�m yurtlarındak� 
öğrenc�lere yapılacak beslenme ve barınma yardımına �l�şk�n yönetmel�k (Kaynak: Resm� gazete).
https://www.b�rgun.net/haber/devlet�n-okulu-tar�kat-yuvas�-oldu-356285
https://www.odatv4.com/guncel/tar�katlar-art�k-okullarda-0706171200-117294
https://www.cumhur�yet.com.tr/turk�ye/eg�t�m-�s-genel-baska-
n�-kadem-ozbay-tar�katlar-hakk�nda-uyard�-okullarda-c�r�t-at�yorlar-1939941
https://www.cumhur�yet.com.tr/haber/devlet-yapt�-tar�kata-verd�-850624

Örnekler� sıralanan b�l�msel ve la�k kamusal eğ�t�me aykırı davranışlar serg�leyen kurum ve kuru-
luşlar �ç�n yasal cezalar uygulanması gerek�rken çıkarılan yasal düzenlemeler �le koruma altına 
alındıkları görülmekted�r. 4 Eylül 2021 tar�hl� resm� gazete yayımlanan yönetmel�k �le verg�den 
muaf vakıf ve kamu yararına çalışan dernekler�n (s�z tar�kat olarak okuyab�l�rs�n�z) yurtlarında 
barınan öğrenc�lere  beslenme ve barınma yardımının nasıl yapılacağı düzenlenm�şt�r. (Resm� 
Gazete, 4 Eylül 2021). Türk�ye Gençl�k Vakfı ve Türk�ye Gençl�k ve Eğ�t�me H�zmet Vakfı bu 
kurumlar arasındadır ve aldıkları bağışlar dışında devletten de öğrenc� başına b�rçok  para almakta-
dır. 
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TÜRKİYE’DE TARİKATLAR VE EĞİTİM

Tar�katlar İslam�yet’�n �lk zamanlarında toplumsal hayatta yer almayan, daha sonra ortaya çıkan b�r 
olgudur. Aslında sadece İslam�yet’e a�t yapılar da değ�ld�r. Farklı d�nlere mensup k�ş�ler tar�katlar 
altında b�rleşmekted�r. Osmanlı’nın son dönemler�nde oldukça etk�l� olan tar�katlar Atatürk’ün her 
zaman olduğu g�b� doğru tesp�tler� �le Cumhur�yet’�n kurulmasından sonra etk�ler�n� kısmen 
y�t�rm�şlerd�r. Ancak yen� b�r kavram olan cemaatler ve tar�katlar resmen kapatıldıktan sonra yer 
altında �llegal olarak faal�yetler�ne devam etm�şlerd�r. Bu tar�kat ve cemaatler�n ne kadar tehl�kel� 
olab�lecekler� �le �lg�l� hemen hemen her hafta çeş�tl� olayları görmektey�z. Ancak b�r organ�zasyon 
olarak 15 Temmuz 2016’da ülkede darbe yapmaya kadar �lerleteb�len o zamanlar Türk�ye’dek� en 
güçlü cemaat olan Fetullah Gülen’e bağlı yapının devlet�n en öneml� noktalarını nasıl ele geç�rd�ğ�-
n� ve yer� geld�ğ�nde kamu otor�tes� yer�ne Cemaat l�der�n�n emr�n� yer�ne get�rmekten çek�nme-
d�kler�n� b�zzat yaşayarak gördük.

Türk�ye’de 15 Temmuz 2016’dan sonra Gülen grubundan boşaltılan ya da boşaltıldığı varsayılan 
alanların farklı d�n� gruplar tarafından doldurulduğu görülmekted�r. Bu gruplar ülkede muhafaza-
kar b�r �kt�dar olmasına rağmen hesap ver�r poz�syonda değ�llerd�r. Hala kısmen �llegal olarak 
faal�yet göstermekted�rler. Bugün resm� olarak hang� cemaat ya da tar�katın kaç yurdu, kaç ev�, 
hang� t�car� �şletmeler� olduğu net b�r şek�lde b�l�nmemekted�r. İkt�darın b�le bu b�lg�lere sah�p olup 
olmadığı tartışılır. Sadece bazı raporlarla sınırlı b�lg�ler elde ed�leb�lmekted�r.

Bu tür yapılarla en güçlü mücadele yolunun eğ�t�m olduğu tartışılmazdır. Ancak yukarıda da 
açıklanmaya çalışıldığı g�b� bu tür yapılarla mücadele etmes� gereken kurumlar ve yapılar da y�ne 
bu gruplar tarafından ele geç�r�lm�ş durumdadır. Bu tür yapılar �nsan kaynaklarını küçük yaştan 
�t�baren yurtlarında ya da evler�nde kalan öğrenc�ler �le sağlamaktadır. Bunun karşılığında devlet�n 
kamu yurtları açması gerekmekted�r. Ancak d�yel�m k� �lçes�nde kamu yurdu olmayan ya da yeterl� 
sayıda yatak olmayan �lçe m�ll� eğ�t�m müdürü, �lg�l� bakanlıklardak� bürokratlar, vb. bu yapılara 
mensup olab�lmekted�r. Bu durumda FETÖ örneğ�nde olduğu g�b� kamu yararını gözetmemekte, 
bağlı bulunduğu grubun menfaat�n� düşünmekted�rler.

D�yanet İşler� Başkanlığı’nın (DİB) tar�kat ve cemaatlerle �lg�l� üç farklı g�zl� raporu olduğu �fade 
ed�lmekted�r.    DİB b�le tar�katların tehl�kel� olab�lecekler�n�, Menz�l tar�katı g�b� bazı tar�katların 
devlet �ç�nde etk�l� olduklarını �fade etm�şt�r. Ancak y�ne detaylı ver�lerden z�yade yuvarlak yorum-
lara yer ver�lm�şt�r.
         Balcı (2021a) öğrenc�ler�n barınma sorununu değerlend�rd�ğ� çalışmasında hedef�n 
yoksulları barınma olanaklarından mahrum bırakarak onlara h�zmet eder halde bırakılması olarak 
�fade etmekted�r. Eğ�t�m İş B�l�m Kurulu’nun �lk toplantısında da öğrenc�ler�n yurt ve barınma 
sorunları değerlend�r�lm�şt�r.

Türk�ye’de 1980 yılında darbeden sonra Özel hükümetler� dönem�nde ve daha sonra 2007 yılından 
�t�baren AKP �kt�darı dönem�nde özel okullar leh�ne düzenlemeler yapılmıştır. Türk�ye’de hane 
halkının eğ�t�me yapması gereken harcamalar artmaktadır. %1.2’l�k kısım doğrudan a�leler tarafın-
dan karşılanmaktadır k� bu oldukça öneml� b�r rakamdır. Ayrıca öğret�m programlarında üst düzey 
becer�lere odaklanan kazanım sayısı oldukça azdır. Bu durumda eğ�t�m s�stem�m�z�n çıktıları 
(mezun olan öğrenc�ler�m�z) temel bazı b�lg�ler�n dışında b�r donanıma sah�p olmayacaklardır 
(Balcı, 2021b). Madd� olanakları yeterl� olan vel�ler çocuklarını kamu okullarından özel okullara 
almaktadırlar. Bu da el�t okul anlayışını beraber�nde get�rmekte ve toplumsal barışı zedelemekte-
d�r. Kamuda eğ�t�m gören öğrenc�ler de sınırlı eğ�t�m�n ver�ld�ğ� ve c�dd� b�r propaganda mekan�z-
masına maruz kalmaktadırlar.
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Zorunlu d�n eğ�t�m� �le öğrenc�lere sünn� İslam anlayışı ver�lmekted�r. La�k olan b�r ülkede zorun-
lu d�n eğ�t�m�n�n olmaması gerek�r. Ayrıca farklı �nanışlara sah�p vatandaşların çocukları �ç�n 
seçenekler yer almalıdır. Zorunlu d�n ders� öğrenc�lere b�r bakış açısını dayatmaktadır. Bu dayat-
manın sonucunda öğrenc�ler�n ve a�leler�n�n dünyasında İslam d�n� açısından b�le son derece 
muğlak b�r alan olan tar�katlar olağanlaşmaktadır. Öğrenc�ler�n normal anlayışı �ç�nde tar�katlar 
doğal olarak yer almaktadır. Bunun sonucunda öğrenc�ler sorgulamadan, b�l�msel düşünceden 
uzaklaşmakta, bell� dogmalara �nanır hale get�r�lmekted�rler. Daha sonra öğrenc�ler �kt�dar �ç�n 
makbul kabul ed�len (sünn� İslam anlayışına sah�p) tar�katlara kend�l�ğ�nden yönlend�r�lmekted�r.
         Tar�katların ne kadar etk�l� olduğu �le �lg�l� maalesef somut ver�ler bulunmamaktadır. Tab� 
hep�m�z yaşantımızda, g�tt�ğ�m�z kamu kurumlarında, okullarda, yurtlarda bunları h�ssed�yoruz. 
Ancak net b�r ver� yok. Balcı’nın (2021b) elde ett�ğ� bulgular aşağıda ver�lm�şt�r:
•       Türk�ye’de 2.6 m�lyon k�ş�n�n b�r tar�katla organ�k bağı bulunmaktadır.
•       1.1 m�lyon k�ş� tar�kat faal�yetler�ne sürekl� katılmaktadır.
•       Toplantılara en az b�r kez katılmış k�ş� sayısı 1.5 m�lyondur.
•       Tar�kat üyes� olanların %9’u ılımlı İslam tab�r�n� kabul etmemekted�r.
•       234 b�n tar�kat üyes� potans�yel ş�ddet eğ�l�ml� ve teröre yatkın k�ş�lerd�r.
•       Türk�ye’de 30 tar�kat s�ls�les� ve bunların 400 kolu faal�yetted�r.
•       Sadece İstanbul’da 445 tekke faal�yetler�n� açıktan yürütmekted�r.
•       800’ün üzer�nde faal medrese bulunmaktadır.
•       Çoğunluğu kız çocuklarına yönel�k açılan apartman medreseler�nde 12-18 k�ş� kalmaktadır.

Medreseler�n yoğunlaştığı �llerde okul önces� eğ�t�me katılım Türk�ye ortalamasının altındadır. 
Bu, öğrenc�ler�n medreselere g�tt�ğ�n� düşündürmekted�r. Medreselere kaydolma yaşı bazı bölge-
lerde üç yaşa kadar düşmekted�r! Bu yavrularımıza k�mler eğ�t�m vermekted�r? Acaba ne g�b� 
travmalar oluşturmaktadırlar?
•       2016-2017 eğ�t�m öğret�m yılı �t�bar�yle Türk�ye’de 3-5 yaş grubu çocukların %64.48’�, 4-5 
yaş grubu çocukların %54.30’u ve 5 yaş grubu çocukların %41.21’� okul önces� eğ�t�m almamak-
tadır. Bu boşluk tar�katlar tarafından doldurulmaktadır. Ayrıca DİB de okul önces�nde kurslar 
açmaktadır ancak MEB tarafından herhang� b�r denet�me tab� tutulmamaktadır.
 
Torlak (2020) çoğunluğu Z kuşağına a�t 200 k�ş� �le yaptığı çalışmasında şu bulgulara ulaşmıştır:
•       Katılımcıların %75.5’� tar�katların ana kuruluş amaçlarını b�lmekted�r.
•       Bu amaçlar doğrultusunda d�n� öğrenmek veya d�n� yaşamak �ç�n tar�katlara katılmanın fay-
dalı olduğunu düşünenler %63’tür.
•       Katılımcıların %81.5’� tar�katlarda meydana gelen c�nsel tac�z ve yolsuzluk olaylarından son
ra tar�katlara karşı bakış açısının değ�şt�ğ�n� �fade etm�şt�r.
•       Tüm tar�katların c�nsel tac�z ya da yolsuzluk yaptığını düşünenler�n oranı %35’t�r.
•       Katılımcıların çok büyük b�r çoğunluğu (%93) tar�katların denetlenmed�ğ�n� düşünmekted�r.
Torlak’ın (2020) çalışmasında katılımcı sayısı azdır ancak bazı çarpıcı bulgular elde ed�lm�şt�r. 
Örneğ�n �nsanlar aslında d�n� öğrenmeye sıcak bakıyorlar. Ancak bu tür kurumlarda/yapılarda bazı 
olayların olması bakış açılarını değ�şt�r�yor. Ancak y�ne de tüm tar�katlarda bu şek�lde tac�z ve 
yolsuzluk olduğunu düşünmüyorlar.
DW Türk�ye’ye (2019) göre Türk�ye’de yer alan 10.000 okulun yaklaşık üçte b�r� tar�katlarla 
�l�şk�l�.
Sözcü gazetes�nden Sultan Uçar’ın haber�ne göre cemaat ve tar�katlar 50.000’�n üzer�nde yatak 
kapas�tes�ne sah�pler (Sözcü, 2021). Ancak öğrenc�ler� sadece yurtlarda barındırmamaktadırlar. 
Aynı zamanda cemaat ve tar�katların sayısını b�lmen�n oldukça zor olduğu sayıda evler� bulun-
maktadır.
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PARASIZ KAMUSAL EĞİTİM

Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası’nın 42. maddes�nde “K�mse, eğ�t�m ve öğren�m hakkından yoksun 
bırakılamaz. Öğren�m hakkının kapsamı kanunla tesp�t ed�l�r ve düzenlen�r.” �fades� yer almaktadır. 
M�ll� Eğ�t�m Temel Kanunu 8. madde �se şu şek�lded�r: “Eğ�t�mde kadın, erkek herkese fırsat ve 
�mkan eş�tl�ğ� sağlanır. Madd� �mkanlardan yoksun başarılı öğrenc�ler�n en yüksek eğ�t�m kademe-
ler�ne kadar öğren�m görmeler�n� sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kred� ve başka yollarla 
gerekl� yardımlar yapılır. Özel eğ�t�me ve korunmaya muhtaç çocukları yet�şt�rmek �ç�n özel tedb�r-
ler alınır.” Anayasa ve yasa b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde devlet�n, dolayısıyla MEB’�n eğ�t�mde 
fırsat ve �mkan eş�tl�ğ� sağlamakla görevl� olduğu görülmekted�r.
Mevcut �kt�dar her zaman olduğu g�b� halkının, öğrenc�s�n�n, öğretmen�n�n değ�l sermayen�n yanın-
da yer almaya devam etm�şt�r. Herkes�n mahalles�ndek� okula en azından ortaokul b�tene kadar 
g�tmes� alışkanlığını değ�şt�rm�ş, p�yasacı tutumu sebeb�yle halkı çeş�tl� sınıflara bölmüştür. Bu 
bölünmen�n en çarpıcı örnekler� çocukların okul terc�hler�nde ortaya çıkmaktadır. 
Kapıcı çocukları �ç�n ayrı sınıf açılması haberler� �le �kt�darın eğ�t�me bakış açısını b�l�yorduk (T24, 
2012). 

Şek�l-8. T24 (2012)

El�t okul, hatta aynı okul �çer�s�nde el�t sınıflar oluşturulması özel ders ve dershanec�l�ğ� arttıran, 
öğrenc�ler arasında ayrıcalık yaratan uygulamalardır. Ancak �kt�dar resm�yette kapattığı dershane-
ler�n ücret arttırarak h�zmete devam ett�kler�n� b�le b�lmemekted�r ya da b�lmezden gelmekted�r. 
Daha önce Güney Kore’de darbe �kt�darı tarafından 10 yıl süre �le yasaklanan özel dershaneler 
nasıl yer altında h�zmete devam etm�şse ülkem�zde de resm�yette kapatılan dershaneler başka 
adlarla �şler�n� devam ett�rmekted�r. Çünkü okullar arasında c�dd� n�tel�k farkları bulunmaktadır. 
Olanakları daha fazla olan yurttaşlar, çocuklarının b�r adım öne geçmes� �ç�n talepte bulunmakta-
dır. MEB görev�n� yer�ne get�rmed�ğ� �ç�n madd� olanakları yeterl� olmayan yurttaşlar parasız, 
n�tel�kl� eğ�t�me ulaşamamakta çoğu zaman mahalleler�nde yer alan tek b�r �mam hat�p okuluna 
g�tmek zorunda kalmaktadır. Hem halkı fak�rleşt�rmekte hem de fak�rleşen halkı �deoloj�k olarak 
kontrol etmek �ç�n küçük yaşta d�n� eğ�t�me yönlend�rmekted�rler. Türk�ye’de resm� �stat�st�klere 
göre �lköğret�m okullarında resm� ve özel okullarla �lg�l� b�lg�ler Tablo-7’de ver�lm�şt�r

 İlkokul Ortaokul 
 Resm� Özel Toplam Resm� Özel Toplam 
Okul Sayısı 22527 2049 24576 16681 2343 19024 
Okul Yüzdes� 91.66 8.34 100 87.68 12.32 100 
Öğrenc� Sayısı 5059079 269312 5328391 5212969 311811 5524780 
Öğrenc� Yüzdes� 94.946 5.05 100 94.36 5.64 100 
Öğretmen Sayısı 273652 33285 306937 370798 39316 410114 
Öğretmen Yüzdes� 89.16 10.84 100 90.41 9.59 100 

 Tablo -7. 2020-2021 eğ�t�m öğret�m yılı �ç�n resm� ve özel okullara �l�şk�n �stat�st�kler
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Tablo �ncelend�ğ�nde �lkokulların %8.34’ünün özel okul olduğu, �lkokul öğrenc�ler�n�n yaklaşık 
%5’�n�n ve �lkokul öğretmenler�n yaklaşık %11’�n�n özel okullarda bulunduğu görülmekted�r. 
Aynı oranlar ortaokul düzey� �ç�n sırasıyla yaklaşık olarak %12, %6 ve %10’dur. Bu sonuçlar yıllar 
�ç�nde AKP �kt�darlarının eğ�t�m� özel sektöre havale ett�ğ�n�n b�r gösterges� olarak �fade ed�leb�l�r. 
Ancak unutulmamalıdır k�, eğ�t�m kamusal b�r �ht�yaçtır ve kamusal b�r h�zmet olarak tüm yurttaş-
lara parasız sağlanmalıdır. 
İkt�dar, parası olan vel�ler� özel okullara yönlend�rmekte, parası olmayanları �se �mam hat�p okul-
larına mecbur bırakmaktadır. Hatta bu durum b�zzat B�lal Erdoğan tarafından d�llend�r�lm�ş ve 
projelend�r�lm�şt�r (T24, 25 Ocak 2015; https://t24.com.tr/haber/b�lal-erdogan- �sted�-meb-1-m�l-
yon-�mam-hat�pl�-�c�n-5-y�ll�k-taslak-haz�rlad�,284930 ). İkt�darın “Eğ�t�m� İmam-Hat�pleşt�rme” 
projes� �ç�n yıllardır gösterd�ğ� çabalar �ç�n aşağıda b�rkaç örnek ver�lm�şt�r.

“Cumhurbaşkanı Tayy�p Erdoğan’ın oğlu B�lal Erdoğan’ın “Bu �mam hat�p okullarının bütün 
mevcut �ç�ndek� oranını d�yel�m yüzde 25’lere m� çıkarmak �st�yoruz?” d�ye açıkladığı �mam hat�p 
planı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın (MEB) 5 yıllık stratej�k planında karşılık buldu. MEB, taslak 
hal�ne get�rd�ğ� 2015-2019 Stratej�k Planı’nda, ortaokul çağı �ç�nde yüzde 10 olan �mam hat�p 
ortaokulu öğrenc�ler�n�n oranı �le b�rl�kte, l�se çağı �ç�nde yüzde 13 olan �mam hat�pl� öğrenc� 
oranını en az yüzde 20’ye çıkarmayı hedefled�.”
T24’te 25 Ocak’ta yayınlanan haberden de görüleceğ� g�b� �ht�yaçlar d�kkate alınmadan okullar 
b�l�nçl� b�r şek�lde �mam hat�pleşt�r�lmeye çalışılmaktadır. Hatta AKP Muğla m�lletvek�l� Al� 
Boğa “Bütün okulları �mam hat�p yapma şansı yakaladık.” d�yecek kadar �ler� g�tm�şt�r (24 
Ağusto 2012; https://www.ensonhaber.com/gundem/akpl�-vek�l-okullar�- �mam-hat�p-yapma- 
sans�-yakalad�k-2012-08-24). Ayrıca şu anda bakan yardımcısı olan Naz�f Yılmaz, D�n Öğret�m� 
Genel Müdürü �ken Türkçen�n teneffüslerde b�le yasaklanmasına yönel�k çalışmalarda bulun-
muştur (10 Ocak 2022; https://k�sadalga.net/ haber/detay/�mam-hat�plerde-turkce-konusmay�-ya-
saklamay�-oneren-naz�f-y�lmaz�n-bakan-
yard�mc�l�g�na-atanmas�n�n-ard�ndan-meb-kul�sler�nde-neler-konusuluyor_22870.) Kend�s� daha 
genel müdür değ�lken bu yöndek� görüşler�n� �fade etm�ş ve ödül olarak da önce genel müdürlük 
daha sonra da bakan yardımcılığı görev�ne get�r�lm�şt�r. Eğ�t�m Caddes� adlı s�ten�n haber�ne göre 
İmam Hat�p L�ses� açmak �ç�n gerekl� olan şartlar esk�s�ne göre daha da kolaylaştırılmıştır (12 
Eylül 2018; http://www.eg�t�mcaddes�.com/8-dersl�k-ve-mesc�t- �mam-hat�p-acmak-�c�n-yeterl�/). 
Habere göre 10 Eylül 2018’de değ�şt�r�len M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma 
ve Ad Verme Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k �le İmam Hat�p açma �ç�n 
gerekl� koşullar değ�şt�r�lm�şt�r: 8 dersl�k ve öğret�m b�nası �ç�nde veya  bahçede b�r mesc�t olması 
�mam hat�p açmak �ç�n yeterl� kabul ed�lmekted�r. 

KAPANAN KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİM

6287 Sayılı Yasa hazırlanırken �ler� sürülen en öneml� gerekçelerden b�r� de kes�nt�s�z 8 yıllık 
eğ�t�m neden�yle kırsal kes�mde pek çok köy okulunun �şlevs�z kaldığı, f�z�kî şartların yeters�z 
olduğu, yatılı bölge okullarına ya da taşımalı eğ�t�m merkez� olan okullara öğrenc�ler�n taşınması 
�ç�n tahs�s ed�len serv�sler�n uzun mesafeler� kat ett�ğ� ve öğrenc�ler�n bu yolculukta çekt�ğ� ez�yet-
ler olarak �ler� sürülmüştü.
Ayrıca kırsal bölgelerdek� a�leler�n küçük kızlarını bu şartlardak� taşımalı eğ�t�me vermeler� konu-
sunda c�dd� ş�kâyetler� olduğunu ve bu uygulamanın okullaşma, özell�kle de kız çocuklarının eğ�t�-
m� adına sorunlara kaynaklık ett�ğ� �fade ed�lm�şt�. Oysa 2021-2022 eğ�t�m öğret�m yılında taşıma-
lı eğ�t�m artarak devam etm�şt�r. 



 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın Taşımalı İlköğret�m Yönetmel�ğ�’nde amaç, “İlköğret�m okulu bulun-
mayan, çeş�tl� nedenlerle eğ�t�m öğret�me kapalı, b�rleşt�r�lm�ş eğ�t�m uygulaması yapan �lköğret�m 
okullarındak� öğrenc�ler�n, taşıma merkez� �lköğret�m okullarına günüb�rl�k taşınarak kal�tel� b�r 
eğ�t�m öğret�m görmeler�n� sağlamaktır.” şekl�nde �fade ed�lmekted�r (MEB, 2000). Bakanlığın, 
taşımalı eğ�t�m�n tek cümle �le �fade ed�lm�ş amaçlarını, şu şek�lde sıralanab�l�r (Güleryüz, 2002):
1. İlköğret�m okulu bulunmayan yerlere �lköğret�m düzey�nde eğ�t�m götürmek,
2. Kapalı okulların öğrenc�ler�ne taşımalı eğ�t�mle h�zmet ver�lmes�n� sağlamak,
3. B�rleşt�r�lm�ş sınıf öğret�m�ne son vermek,
4. Taşınan öğrenc�ler�n n�tel�kl� eğ�t�m öğret�m görmeler�n� sağlamaktır.
 
Taşımalı �lköğret�m uygulamasına geç�lmes�n�n nedenler�n� aşağıda yer alan başlıklar altında topla-
mak mümkündür:
1. Eğ�t�mde Fırsat ve İmkân Eş�tl�ğ�n�n Sağlanması ve Eğ�t�mde N�tel�ğ�n Yükselt�lmes�
2. İç Göçler
3. Yerleş�m B�r�mler�n�n Dağınık Olması
Taşımalı eğ�t�m uygulaması AKP �kt�darları dönem�nde yaygınlaşmıştır. 2012-2013 eğ�t�m öğret�m 
yılında taşınan öğrenc� sayısı 801 b�n 708’d�. 2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılında toplam 23 b�n 880 
okul, 10 b�n 551 merkez okula taşınırken taşınan �lkokul ve ortaokul öğrenc� sayısı 825 b�n 90’a 
çıkmıştır. 2020-2021 Eğ�t�m ve Öğret�m yılı �t�barıyla Türk�ye genel�nde �lkokul ve ortaokullarda 
taşınan öğrenc� sayısı 722119’u bulmuştur. L�selerde �se bu sayı 450527’d�r. Toplam taşınan öğren-
c� sayısı 1172646 olmaktadır. Okulu bulunmayan 41845 yerleş�m yer� bulunmaktadır. AKP kang-
ren hal�ne gelen taşımalı s�stem�n� kaldırmaya karar verm�şt�r. Devr�m n�tel�ğ�nde b�r karar olarak 
değerlend�ren TRT Haber (25 Mayıs 2022; https://www.trhaber.com/eg�t�m/ devr�m-n�tel�g�n-
de-karar-koy-okullar�-yen�den-ac�l�yor-h47965.html) haber�n �çer�ğ�nde taşımalı s�stem�n büyük 
sorunlar get�rd�ğ�n� kabul etm�şt�r.
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Şek�l-9. Taşımalı eğ�t�m�n kaldırılmasına �l�şk�n haber (Kaynak: TRT Haber, 2022)
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AKP önce köy okullarını kapattı. Taşımalı eğ�t�m �ç�n ulusal kaynaklarımızı gereks�z harcadı. 
Öğrenc�ler uygun olmayan araçlarla taşındılar, ölümler oldu. G�tt�kler� okullarda düzgün yemek 
h�zmet� almadılar. Hürr�yet Gazetes� 5 Şubat 2012 tar�h�nde taşımalı eğ�t�m�n acı b�lançosunu 
haberleşt�rm�şt�r (https://www.hurr�yet.com.tr/gundem/tas�mal�-eg�t�m�n-ac�- b�lanco-
su-19848275). Ş�md� başa dönülmüş ve sank� b�r devr�m yapılıyormuş g�b� sunulmaya çalışılmış-
tır. Oysa kapatılan köy okullarının çoğu kullanılamaz hale gelm�şt�r. Bu okulların tam�r, bakım ve 
onarımlarının yapılması gerekmekted�r. D�ğer yandan unutulmamalıdır k� bu okulların tam�r, 
bakım ve onarım masrafları y�ne yurttaşlarımızın verg�ler�nden karşılanacaktır. Taşımalı eğ�t�me 
�l�şk�n daha güncel b�r haberde B�rgün Gazetes� (13 Ek�m 2021) Aynı konuda b�r başka haberde 
“Eğ�t�me değ�l ölüme taşıdılar.” başlığını terc�h etm�şt�r (https://www.b�rgun.net/haber/eg�t�-
me-deg�l-olume-tas�d�lar-361903).

Şek�l-10. Taşımalı eğ�t�m�n sorunlarına �l�şk�n Hürr�yet Gazetes�n�n haber� (Kaynak: hürr�yet.com.tr)

Taşımalı eğ�t�m�n �lk seyr�nden �t�baren �kt�darın uygulamaları hem çocuklarımızın güvenl�ğ�, 
eğ�t�m �ht�yacı, hem de ulusal kaynaklarımız bakımından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu 
sonuçlar AKP �kt�darının uyguladığı ger�c� eğ�t�m pol�t�kalarının sonuçlarıdır ve sorumluluk 
tamamen AKP �kt�darınındır. 
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Şek�l-11. B�rgün Gazetes�n�n haber� (Kaynak: b�rgün.net)

DEĞERLER EĞİTİMİ

AKP �kt�darı, çağdaşlaşmanın temel� olan eğ�t�m�, kend� �deoloj�k amaçları doğrultusunda b�ç�m-
lend�rmeye devam etmekted�r. Çocuklarımız �se s�yas� �kt�darın muhafazakar b�r toplum ve tek t�p 
�nsan yaratma anlayışından ne yazık k� payına düşen� almaktadır.
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın, D�yanet İşler� Başkanlığı, yerellerde �se İl müftülükler� ve d�n� cemaat-
ler�n uzantısı olan dernek ve vakıflarla yaptığı protokoller, “değerler eğ�t�m�” adı altında okulları-
mızda �nanç �st�smarının önünü açmaktadır. Bu protokollerle yeterl� donanıma sah�p olmayan 
�mamlar ve tar�kat mensupları okullarda d�n� sem�nerler vereb�lmekted�r. 

Okullarımız b�l�msel ve la�k eğ�t�m �lkeler� çerçeves�nde eğ�t�m ver�lmes� gereken kurumlardır. 
D�yanet İşler� Başkanlığı’nın ve bağlı kurumların, tar�kat ve cemaatler�n okullarda bu tür faal�yet-
lerde bulunması kabul ed�lemez.

Kaldı k� “Değerler Eğ�t�m�” adı altında AKP'n�n anladığı b�r "�nanç öğret�s�"n�n çocuklarımıza 
nasıl dayatıldığı, daha öncek� uygulamalarla ortaya konulmuştur. AKP �kt�darının değerler eğ�t�-
m�nden anladığı tek şey d�n eğ�t�m�d�r.

Eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� yükseltmek ve çocukların özgür, akılcı ve sorgulayan b�reyler olarak yet�şt�r�l-
mes� �ç�n en küçük b�r adım atmayan s�yas� �kt�dar, eğ�t�m s�stem�n� kend� �deoloj�ler� �le d�n�n ve 
tek b�r mezheb�n kurallarına göre b�ç�mlend�rmeye çalışırken sınır tanımamaktadır.
Pedagoj�ye aykırı bu uygulama, çocukların sağlıklı gel�ş�m�n�n, özgür ve b�l�msel düşüncen�n 
�lerlemes�n�n önünde öneml� b�r engel olmaktadır.  
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AÇIK OKULLAR
2013 yılında uygulanmaya başlanan 4+4+4 s�stem� �le b�rl�kte öğrenc�ler�n �lkokuldan sonra 
açıköğret�m ortaokuluna daha rahat g�tmeye başlamışlardır. Artık b�r öğrenc� ortaokuldan �t�baren 
ün�vers�tey� b�t�rene kadar yüz yüze eğ�t�m almadan mezun olab�lmekted�r. Bu durum öğrenc�n�n 
ps�koloj�k ve sosyal gel�ş�m� �ç�n uygun olmadığı g�b� sadece çoktan seçmel� sorulardan oluşan 
sınavlarla ün�vers�te mezunu olmanın mantıksızlığını da ortaya koymaktadır. 2020-2021 eğ�t�m 
öğret�m yılı �t�barıyla açıköğret�m kurumlarında yer alan öğrenc� sayıları Tablo …’da ver�lm�şt�r.

 Kız Erkek Toplam 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı 

Açık Ortaokul 82906 64.55 45527 35.45 128433 

Açıköğret�m L�ses� (Toplam) 671827 46.26 780504 53.74 1452331 

Açıköğret�m L�ses� (Genel) 581965 46.39 672455 53.61 1254420 

Açıköğret�m L�ses� (Meslek�) 36975 34.89 68994 65.11 105969 

Açıköğret�m İmam Hat�p L�ses� 52887 57.52 39055 42.48 91942 

 Tablo-8. Açıköğret�m ve yüzyüze eğ�t�me katılan kadın ve erkek öğrenc� oranları

Tablo-8 �ncelend�ğ�nde açık ortaokulda 128.433, açıköğret�m l�ses�nde 1.452.331 olmak üzere 
toplam 1.580.764 öğrenc�n�n açıköğret�m okullarına devam ett�ğ� görülmekted�r. Açık ortaokula 
devam eden kız öğrenc�ler % 64.55, erkek öğrenc�ler �se % 35.45’t�r. İlkokuldan sonra daha fazla 
kız öğrenc�n�n açık ortaokula yönlend�r�ld�ğ� �fade ed�leb�l�r. Ancak açıköğret�m l�ses�ne gel�nd�-
ğ�nde bu kez toplam öğrenc�n�n % 46.26’sı kız, % 53.74’ü �se erkekt�r. Ortaokuldan l�seye geç�şte 
ortaya çıkan kız öğrenc� oranındak� bu azalış kız öğrenc�ler�n s�stemden çıktığını göstermekted�r. 
4+4+4 s�stem�n�n ne amaçla get�r�ld�ğ� bu ver�lerle daha �y� anlaşılmaktadır.

Açıköğret�m okullarında öğret�m yapılmasının b�r d�ğer sıkıntısı ölçme ve değerlend�rme uygula-
malarıdır. Öğrenc�ler sadece çoktan seçmel� testlerle değerlend�r�lmekted�r. Cov�d-19 sürec�nden 
�t�baren de çevr�m�ç� (onl�ne) yapılan bu sınavlarda sınav güvenl�ğ� �le �lg�l� herhang� b�r düzenle-
me yapılmamaktadır.

Açıköğret�m okullarına devam eden öğrenc�lere “Ders Notu” adı altında k�taplar dağıtılmaktadır. 
Bu k�tapların kal�tes� son derece zayıftır, tartışmalıdır. Yüz yüze eğ�t�mde kullanılan k�taplar g�b� 
detaylı �ncelemeden geç�r�lmemekted�r. İçler�nde çok sayıda b�l�msel hata bulunmaktadır. Ayrıca 
PDF dosyası olarak b�lg�sayara �nd�r�leb�lmes�ne rağmen öğrenc�lere basılı kopyaları zorunlu 
olarak gönder�lmekted�r. Buradan b�r kaç k�ş�n�n zeng�n ed�ld�ğ� anlaşılmaktadır.  



2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

26

KADEMELER ARASI GEÇİŞ

Ülkem�zde hem ortaokuldan l�seye hem de l�seden ün�vers�teye kademeler arası geç�şte sıralama 
sınavları yapılmaktadır. Maalesef MEB okulları n�tel�kl� ve n�tel�ks�z olarak sınıflandırmış ve reka-
bet ortamını daha da arttırmıştır. Vel�ler öğrenc�ler�n�n daha n�tel�kl� okullarda öğren�m görmes� 
�ç�n özel ders ve dershanec�l�k s�stem�ne c�dd� düzeyde bütçe ayırmak zorunda kalmaktadır. 20 
yıllık AKP �kt�darı dönem�nde okullar arasındak� n�tel�k farkları azalmamış g�derek artmıştır. 

Sınavlarda sadece çoktan seçmel� sorular kullanılmaktadır. Bu durum üst düzey becer�ler�n ve 21. 
yüzyıl becer�ler�n�n sınırlı düzeyde ölçülmes�n� beraber�nde get�rm�şt�r. Sınavlarda sadece çoktan 
seçmel� soruların kullanılması öğret�m programlarını da baskılamış, fen l�seler�nde b�le laboratu-
varlar kullanılmaz hale gelm�şt�r. Çocuklarımız test tekn�ğ� den�len s�stemle sınavlara hazırlan-
maktadır. Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı �fade ed�len öğret�m programları sınav s�ste-
m�n�n değ�şmemes� sebeb�yle tam olarak uygulanamamaktadır.
 
Son olarak 2022 Yükseköğret�m Kurumları Sınavı’ndan (YKS) �t�baren taban puan uygulaması 
kaldırılmıştır. Ün�vers�teye yerleşmek �ç�n m�n�mum standardı sağlama şartının kaldırılması h�ç 
net yapamayan k�ş�ler�n b�le ün�vers�teye yerleşmes� �le sonuçlanacak ve ülkem�z bu durumun 
sonuçları �le bu öğrenc�ler ün�vers�tey� b�t�rd�kten sonra karşı karşıya kalacaktır. Kontenjanların 
boş kalmasını önlemek ve dolaylı olarak �şs�zl�ğ� g�zlemek  amacıyla gündeme get�r�len bu uygula-
manın ün�vers�teler�n kal�tes�n�n daha da düşmes�ne neden olacak, başarı ve yeterl�k düzeyler� 
düşük öğrenc�ler�n ün�vers�teler�n çeş�tl� bölümler�ne g�rmeler�ne yol açacaktır

MEB'İN BÜTÇESİ PARALEL EVRENDEKİ TÜRKİYE İÇİN BELİRLENMİŞTİR

İkt�dar bloğunun "ekonom� şahlanıyor" söylem� gölges�nde başlayan TBMM'dek� bütçe görüşme-
ler�, eğ�t�m alanı �ç�n �zah ed�lemez şek�lde �lerlem�şt�r.2022 yılı merkez� yönet�m bütçes�n�n 1 
tr�lyon 750 m�lyar 957 m�lyon olması öngörülmüştür. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, Yükseköğret�m 
Kurulu, Yükseköğret�m Kal�te Kurulu, Gençl�k ve Spor İl Müdürlükler� bütçeler� toplamı 2022 yılı 
�ç�n 273,5 m�lyar TL, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı bütçes� �se 189 m�lyar 10 m�lyon TL olarak bel�rlen-
m�şt�r.
Yan�;
-Eğ�t�m�n uzaktan yürütülmeye çalışıldığı dönemde aldığı ağır yaralara, 
-Yen� dersl�k �nşaları �ç�n gereken ek harcamalara,
-Pandem� neden�yle sınıflar seyrelt�ld�ğ�nde doğacak fazladan  öğretmen �ht�yacını karşılamak �ç�n 
yapılacak atamalarına harcanacak tutara, 
-Pandem� neden�yle okulları daha h�jyen�k hale get�recek kadrolu yardımcı personel atamaları �ç�n 
harcanacak tutara, salgın daha da ağırlaşıp eğ�t�m tekrar uzaktan hale gel�rse EBA denen v�rane 
s�stem� güçlend�rmek �ç�n yapılacak harcamalara karşılık gelmeyen b�r bütçe bel�rlenm�şt�r.
Bütçeden M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’na ayrılan bu m�ktar, eğ�t�m�n temel �ht�yaçlarını karşılamaktan 
ve pandem� neden�yle yaşanan eks�kl�kler� g�dermekten oldukça uzaktır.
2022'de eğ�t�m�n bütçes�n�n ayrıntıları şu şek�lded�r: 

.
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EĞİTİM BÜTÇESİ 

M�ll� Eğ�t�m 189.010.851.000 TL 

YÖK ve Ün�vers�teler 57.739.883.000 TL 

ÖSYM 931.623.000 TL 

Gençl�k ve Spor Bakanlığı-
Yükseköğret�m 

22.886.617.000 TL 

D�ğer 2.931.026.000 TL 

TOPLAM 273.500.000.000 

 Tablo-9. 2022 Yılı Eğ�t�m Bütçes�

GENEL BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN PAY ERİDİ

MEB'e ayrılan bu bütçey� havuz medya, "en büyük pay eğ�t�me g�tt�" başlıklarıyla sunsa da, rakam-
lar aks�n� göstermekted�r. Çünkü eğ�t�m bütçes�n�n merkez bütçeye olan oranındak� değ�ş�m, 
pandem�ye rağmen aşağı b�r �vmeyle seyretm�şt�r. AKP'n�n �kt�dara geld�ğ� 2002'de MEB bütçes�-
n�n merkez bütçeye oranı yüzde 22 �ken 2022'dek� MEB bütçes�n�n merkez bütçeye oranı yüzde 
11'd�r. Yan� 20 yılda eğ�t�me ayrılan bütçe, tam yüzde 50 er�m�şt�r. 

Graf�k 1. Eğ�t�m Bütçes�n�n GSYH ve Merkez� Yönet�m Bütçes�ne Oranı

Merkez� Yönet�m Bütçes�nden 2022 yılında eğ�t�me 273,5 m�lyar l�ra ödenek ayrılmıştır. Ayrılan bu 
ödenek, 1 tr�lyon 750 m�lyar 957 m�lyon l�ra olan Merkez� Yönet�m Bütçe ödenekler�n�n yüzde 
15,6’sı kadar b�r büyüklük oluşturmaktadır. 
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ARTMASI GEREKEN YATIRIMLAR AZALACAK 

 
 

Bütçen�n ayrıntıları b�ze eğ�t�m�n hükümet tarafından ne kadar ötelend�ğ�n� de resmetmekted�r. 
Bunun en somut göstergeler�nden b�r� de MEB'e yatırım harcamaları �ç�n öngörülen bütçed�r. AKP-
’n�n �kt�dara geld�ğ� 2002 yılında MEB bütçes�nden eğ�t�m yatırımlarına ayrılan pay % 17,18 �ken, 
2020 yılı �t�bar�yle bu oran % 4,65’e ger�lem�ş, 2022 yılında �se %8,05 olması öngörülmüştür. M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığı bütçes�nden yatırımlara ayrılan pay AKP �kt�darı dönem�nde sürekl� azalma eğ�l�-
m� gösterm�şt�r. 2021 yılına göre kısm� b�r artış söz konusu olsa da �ç�nde bulunduğumuz Cov�d-19 
salgınının yaşandığı bu dönemde yatırım bütçes�ndek� artışın anlamlı olmadığı görülmüştür.
 
BÜTÇENİN YÜZDE 81'İ YALNIZCA PERSONEL GİDERLERİ
MEB'e ver�len bütçen�n dağılımına baktığımızda yatırımlar �ç�n, atamalar �ç�n, eğ�t�m�n ac�l ve 
kron�k sorunlarını çözmek �ç�n, �ht�yaç sah�b� öğrenc�lere destek �ç�n b�r pay ayrılmadığı da görül-
mekted�r.  2022 yılı �ç�n MEB bütçes�n�n 189 m�lyar 10 m�lyon TL olması öngörülmüştür. MEB 
bütçes�n�n yüzde 70’� personel g�derler�, yüzde 11’� sosyal güvenl�k devlet pr�m� g�derler� olmak 
üzere, toplamda yüzde 81’ü doğrudan doğruya personel harcamaları �ç�n kullanılmaktadır. Eğ�t�m 
bütçes� yıllar �ç�nde rakamsal olarak artıyor g�b� görünse de personel g�derler�n�n bütçen�n %81’�n� 
kapsaması, ülke nüfusu ve eğ�t�m�n �ht�yaçları d�kkate alındığında eş�t eğ�t�m �mkânına er�şmey� 
engelleyecek öneml� b�r faktör olarak ortaya çıkmaktadır. (2005 yılında MEB bütçes�n�n yüzde 73’ü 
personel g�derler� �ç�n ayrılmıştır.) MEB merkez� bütçeden en fazla pay alan bakanlıklardan b�r� 
olmakla b�rl�kte, MEB bütçes�n�n yaklaşık %81’� personel g�derler� �le SGK p�r�m� g�derler� 
oluşturmaktadır. İk�l� eğ�t�m�n sonlandırılması, okullaşma oranlarının artırılması ve eğ�t�m�n n�tel�-
ğ�n�n gel�şt�r�lmes� g�b� pol�t�ka ve hedefler�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n daha fazla kaynak ayrılması, 
en azından orta vadede yatırım mal�yetler�n�n karşılanması açısından b�r zorunluluk olarak görül-
mekted�r. Ancak MEB bütçes�nden 2022 yılında yatırıma ayrılan pay kısmen artsa da hedefler� 
gerçekleşt�rmek �ç�n yeterl� değ�ld�r.

Graf�k 2. MEB Yatırım Bütçes�
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MEB KÜÇÜLTÜLÜRKEN MAARİF VAKFI İHYA EDİLİYOR

 

Tek başına dört yılda eğ�t�m bütçes�nden 1.5 m�lyar l�ranın üzer�nde paranın paralel eğ�t�m kurumu 
g�b� çalışan Maar�f Vakfı'na aktarılması b�le, kısıtlı olan bu bütçeler�n zaten doğru kullanılmadığı-
nın kanıtıdır. Türk�ye Maar�f Vakfının bütçes� geçt�ğ�m�z yıla göre %285,4 oranında artmıştır. 
Ayrıca vakfın toplam bütçes� M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının yatırım bütçes�n�n %9,12’s� kadardır. 15 
m�lyondan fazla öğrenc�ye h�zmet sağlayan MEB’�n yatırım bütçes�n�n neredeyse %10’u kadar 
payın Türk�ye Maar�f Vakfına aktarılması man�dardır.2016 yılında FETÖ’nün okullarını devralma-
sı �ç�n kurulan ancak neredeyse paralel MEB g�b� çalışan Türk�ye Maar�f Vakfı �hya ed�lm�şt�r. 
Vakfın toplam 323 eğ�t�m kurumu açtığı, 207’s� yurt �ç�nde 6708’� yurt dışında, toplam 6.915 perso-
nel�n bulunduğu, bütçeden ayrılan payın büyüklüğü düşünülürse, MEB'�n küçültülüp Türk�ye 
Maar�f Vakfı'nın büyütüldüğü anlaşılacaktır.  
26 Mayıs 2022 tar�h�nde Resm� Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı �le Türk�ye Maar�f 
Vakfı’na M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı bütçes�nden aktarılacak kaynak 1 m�lyar 871 m�lyon 857 b�n Türk 
L�rası’na çıkarılmıştır.
 
EĞİTİMİN MASRAFLARI VELİNİN SIRTINA YÜKLENDİ

MEB bütçes� son beş yılda merkez� yönet�m bütçes� �çer�s�nde azalma eğ�l�m�ne g�rm�şt�r. MEB 
bütçes�n�n GSYH’ye oranı 2014 yılında %3,19 �ken 2022 yılında %2,39’a ger�lem�şt�r. Bakanlık 
bütçes�n�n merkez� bütçe �ç�ndek� payı 2015 yılında %13.11, 2016’da %13,38, 2017’de %13,18, 
2018’de %12,13 ve 2019’da %11,84’e, 2021’de %10,91’e, 2022’de �se  %10,79’a ger�lem�şt�r. 
MEB bütçes�n�n merkez� yönet�m bütçes� �çer�s�ndek� payının sürekl� azalması a�leler�n eğ�t�m 
harcamalarının artmasına neden olmuştur.

Son 1 yılda okul kant�nler�ndek� tüm ürünler ortalama %70 artmış, yurt genel�nde okul serv�s ücret-
ler� son 1 yılda %40’tan fazla artış gösterm�ş, kırtas�yeden alınacak zorunlu ürünler %100 pahalan-
mıştır. Bunun üzer�ne MEB’�n okulların tem�zl�k g�derler�n� dah� okul a�le b�rl�kler� üzer�nden 
vel�lerden tahs�l etmes� eğ�t�m� tamamen paralı hale dönüştürmüştür.

Graf�k-3. Türk�ye Maar�f Vakfı Bütçes�
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MEB'�n kend� �stat�st�kler� de 2022 �ç�n plansız, programsız şek�lde bel�rlenen bu bütçen�n h�çb�r 
yaraya merhem olmayacağını açıkça ortaya koymaktadır. 

D�kkat çek�c� b�r başka durum �se öğrenc�lere dağıtılan k�taplar ve taşımalı eğ�t�m �ç�n yapılan 
harcamalardır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 yılı 
bütçes� k�tapçığında ver�len rakamlara göre “Öğrenc�lere ders k�taplarının ücrets�z tem�n� amacıyla 
2021 yılı bütçes�nden 1 m�lyar l�ra” ve “1 m�lyon 256 b�n öğrenc�n�n faydalanacağı taşımalı eğ�t�m 
ve öğle yemeğ� programına 5,5 m�lyar l�ra” kaynak ayrılmaktadır. Harcamalardan da anlaşılacağı 
üzere eğ�t�me ayrılan bütçe ver�ms�z b�r şek�lde kullanılmakta ve eğ�t�m b�r rant kapısı olarak 
görülmekted�r.

Bu yeters�z bütçe açıkça:
-Yen� dersl�kler�n �nşası �ç�n
-Gereken öğretmen atamaları �ç�n
-Taşımalı eğ�t�m utancını b�t�rmek �ç�n
-Okulların, eğ�t�m kurumlarının f�z�k� �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n
-Kapanan köy okullarını akt�f hale get�rmek �ç�n
-Çocukların eğ�t�m ortamını güzelleşt�rmek �ç�n 
-İht�yaç sah�b� çocuklara tablet/b�lg�sayar ve �nternet tem�n etmek �ç�n hazırlanmamıştır. 

Bu bütçe, "�t�bardan tasarruf olmaz" d�yenler�n, tasarrufu eğ�t�mden yapmaya kararlı olduklarını 
göstermekted�r. Bu bütçe her b�r öğrenc�n�n b�l�msel, la�k, sağlıklı, ad�l ve kamusal eğ�t�m aldığı, 
eğ�t�m emekç�ler�n�n meslek� ve madd� anlamda mağdur ed�lmed�ğ� b�r düzen �ht�yacının yanından 
b�le geçmemekted�r.  Merkez bütçeden aslan payı sayılab�lecek b�r oranı D�yanet �ç�n öngören 
hükümet, eğ�t�ml� gençlere değ�l, şükreden ve �t�raz etmeyen b�r topluma �ht�yaç duyduğunu bu 
bütçeyle b�r kez daha gösterm�şt�r. 

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, "Eğ�t�mde feda ed�lecek tek b�r fert yoktur" derken, bu 
bütçeyle çocuklarımızın ve dolayısıyla ülkem�z�n geleceğ�n�n feda ed�ld�ğ� açıktır. B�l�ns�n k� 
Başöğretmen'�n �z�ndek� eğ�t�m neferler�n�n b�r araya gelerek oluşturduğu Eğ�t�m-İş bu rezalet 
tabloya razı olmayacaktır!
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ULUSAL BAYRAMLAR VE GÜNLER
AKP �kt�darlarının ulusal bayramlarımızla �lg�l� tutumu uzun yıllardır gösterd�kler� tavırlardan 
dolayı �y� b�l�nmekted�r. İkt�darın ulusal bayramlar ve günler söz konusu olduğunda serg�led�ğ� 
çel�şk�l� davranışlar temel düşünceler�n� ve art n�yetler�n� açıkça görmey� sağlamıştır. İkt�dar 
tarafından ulusal bayramlarımızı kutlamama ya da sınırlı kutlama konusunda ortaya konulan bazı 
uygulamalardan örnekler aşağıda özetlenm�şt�r (27 Ek�m 2020 https://www.gazeteruzgarl�.-
c o m / a k p - 1 0 - y � l d a - 1 4 - k e z - b a y r a m - y a -
saklad�-bayram-yok-ama-protokol-dugunu-var/#:~:text=Bu%20yasak%2C%20son%2010%20y%
C4%B1ldak�,23%20N�san%20kutlamalar%C4%B1na%20engel%20oldu;  17 Ek�m 2016 
https://www.odatv4.com/ makale/�ste-tar�h-tar�h-akpn�n-m�ll�-bayram-yasakla-
r�-1710161200-102403)
30 Ağustos 2011: Zafer Bayramı ve Türk S�lahlı Kuvvetler� Günü neden�yle Genelkurmay Başkan-
lığı’nca ver�lecek reseps�yonlar �ptal ed�ld�. İptal�n gerekçes�n�n son dönemde artan terör olayları 
ve arka arkaya gelen şeh�t haberler� olduğu b�ld�r�ld�.

29 Ek�m 2011: Başbakan Recep Tayy�p Erdoğan yayımladığı genelgeyle Van deprem� dolayısıyla 
29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı tören geç�ş� ve reseps�yon faal�yetler�n�n yapılmamasını �sted�. 
Ancak deprem, “protokol düğünü” yapılmasını �se engellemed�. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Başbakan Erdoğan, Ekonom� Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlunun 29 Ek�m’dek� n�kah tören�ne 
katıldı ve n�kah şah�tl�ğ� yaptı.

19 Mayıs 2012: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı’nın, Ankara dışındak� �llerde 
sadece okullarda kutlanması kararı alındı. M�ll� Eğ�t�m Bakanı Ömer D�nçer adına İl M�ll� Eğ�t�m 
müdürlükler�ne gönder�len yazıda çocukların “üşümeler�” gerekçe göster�ld�.

30 Ağustos 2012: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kulağındak� rahatsızlığından dolayı hastanede 
tedav� görmes� neden�yle Çankaya Köşkü’ndek� reseps�yon �ptal ed�ld�. Doktorların Gül’e reseps�-
yonlara ve kutlamalara katılmama öner�s�nde bulunulduğu öne sürüldü. Öncek� yıllarda 30 Ağustos 
reseps�yonlarına Genelkurmay Başkanı ev sah�pl�ğ� yaparken reseps�yon �lk kez 2012’de Cumhur-
başkanı tarafından gerçekleşt�r�lecekt�.

23 N�san 2013: Resm� bayramların statlarda kutlanması uygulaması tamamen kaldırıldı. Gerekçe 
olarak “vatandaşlarla �ç �çe kutlamalar yapılması amacı” göster�ld�.
19 Mayıs 2013: Gençl�k ve Spor Bakanlığı, 11 Mayıs’ta Reyhanlı’da gerçekleşen ve 52 k�ş�n�n 
hayatını kaybett�ğ� bombalı saldırı gerekçes�yle 40 �lde yapılacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençl�k ve Spor Bayramı kutlamalarını �ptal ett�. Ancak saldırının olduğu akşam, Adalet ve Kalkın-
ma Part�’l� (AKP) Burhan Kuzu’nun oğlunun düğün tören� görüntüler� ortaya çıkmıştı.

19 Mayıs 2014: 13 Mayıs’ta Man�sa Soma’da madende yaşanan ve 301 k�ş�n�n ölümüne neden 
olan �ş c�nayet� neden�yle tüm kutlamalar �ptal ed�ld�.
29 Ek�m 2014: Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Karaman Ermenek’te kömür ocağında 
�şç�ler�n mahsur kalması neden�yle, 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı reseps�yonunun �ptal ed�ld�ğ�n� 
açıkladı.

Tar�h: 23 N�san 2015: 23 N�san kutlamaları �ptal ed�lmed�. Ancak Beykoz’dak� 23 N�san tören�n-
de, öğrenc�ler�n etek boyunu kısa bulan İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü, önce göster�y� �ptal ett�; ardından 
vel�ler�n tepk�s� üzer�ne, “etek boyu” kontrolü yaparak kutlamaya �z�n verd�.
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30 Ağustos 2015: Dönem�n Başbakanı Ahmet Davutoğlu, b�r genelge yayımlayarak terör olayları 
neden�yle 30 Ağustos Zafer Bayramı boyunca şenl�k, konser ve kutlama yapılmayacağını söyled�.

23 N�san 2016: 23 N�san M�ll� Egemenl�k ve Çocuk Bayramı kutlamaları “terör ve şeh�tler” 
gerekçes�yle �ptal ed�ld�. Ancak aynı gün, Başbakanlığa bağlı Türk İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA) sponsorluğuyla 23 N�san’da “Ümmet�n Renkler� Türk�ye’de Buluşuyor” etk�nl�ğ�n�n 
yapıldığı ortaya çıktı.

30 Ağustos 2016: 15 Temmuz’da Cemaat’�n darbe g�r�ş�m�nden kısa b�r süre sonrasına denk gelen 
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına �l�şk�n M�ll� Savunma Bakanı F�kr� Işık “Yapılmayacak, 
bu yıl tören yok” ded�. Gelen tepk�ler üzer�ne Bakan Işık, “30 Ağustos törenler�nde asker� araçla-
rın göster� yapmayacağını kastett�m” �dd�asıyla yen� b�r açıklama yaptı. İstanbul Val�l�ğ� de “şeh�t 
olan güvenl�k güçler� ve vatandaşlarımızın mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı” Zafer 
Bayramı reseps�yonunun �ptal ed�ld�ğ�n� duyurdu. Ancak 30 Ağustos’tan 4 gün önce, 26 Ağustos’-
ta, neredeyse tüm devlet erkanı Yavuz Sultan Sel�m Köprüsü’nün açılışına katıldı.

30 Ağustos 2020: İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu �mzasıyla 81 �l val�l�ğ�ne gönder�len genelgeyle 
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ülke genel�nde yasaklandı. Gerekçe olarak pandem� göste-
r�ld�. Ancak 30 Ağustos'tan 4 gün önce, 26 Ağustos'ta, neredeyse tüm devlet erkanı Yavuz Sultan 
Sel�m Köprüsü'nün açılışındaydı.

29 Ek�m 2020: İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu �mzasıyla 81 �l val�l�ğ�ne 29 Ek�m kutlamalarına 
�l�şk�n 21 Ek�m’de genelge gönder�ld�ğ� ortaya çıktı. Genelgede Cumhur�yet Bayramı tören ve 
kutlama programının �l ve �lçelerde oluşturulacak Tören ve Kutlama Kom�teler� tarafından hazır-
lanacağı, bunun dışındak� programlara �z�n ver�lmeyeceğ� bel�rt�ld�.

Dönem�n başbakanı Erdoğan, 2006 yılında TBMM’dek� 23 N�san kutlama tören�ne, rahatsızlığını 
gerekçe göstererek katılmadı. Erdoğan, 2007 yılındak� 10 Kasım anmalarında da Suud� Kralı’nın 
Türk�ye z�yaret� neden�yle yoktu. Gözünde meydana gelen sağlık sorununu gerekçe göstererek 
2008 yılındak� 19 Mayıs törenler�ne de katılmayan Erdoğan, 2012 yılında da resm� programında 
olmamasına rağmen Endonezya z�yaret�n� b�r gün uzatarak 10 Kasım anmasını b�r kez daha resm� 
törens�z geç�rd�. Erdoğan, 2013 yılının 23 N�san’da b�r kez daha rahatsızlandı ve resm� törenlerde-
k� yer�n� alamadı. Aynı yılın 19 Mayıs günü �se Erdoğan, ABD gez�s�nde �d�. Erdoğan, son olarak 
bu yılk� 23 N�san özel oturumuna da “pandem�” gerekçes�yle katılmadı. Yukarıda ver�len haber 
örnekler�nde görüldüğü g�b� çeş�tl� bahanelerle ulusal bayramlar ve günler�n kutlamalarında 
kaçma devam etmekted�r. Sadece pol�t�k çıkar söz konusu olduğunda göstermel�k, 3-5 dak�ka 
süren törenler yapıldığı görülmekted�r.
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OKULLAŞMA ORANLARI
Eğ�t�m�n temel sorunlarından b�r� olan okullaşma oranlarındak� yeters�zl�k çözülemem�ş b�r sorun 
olarak ortada durmaktadır. İstat�st�klere göre, zorunlu eğ�t�m kapsamına alınmayan okul önces�nde, 
�lkokul ve ortaokullarda okullaşma oranlarında bel�rg�n b�r düşüş yaşanmıştır. L�se düzey�nde �se 
zorunlu eğ�t�m çağında olmasına rağmen okula g�tmeyen, açık l�se ve MESEM’lerle okul ortamın-
dan koparılan çok sayıda öğrenc� bulunmaktadır. 
2015-2016 Eğ�t�m Öğret�m yılı �le 2020-2021 Eğ�t�m öğret�m yılları arasında okullaşma oranları 
Tablo …’da ver�lm�şt�r.

  OKULLAŞMA ORANLARI  
Öğret�m 
Yılı C�ns�yet 3 yaş 4 yaş 5 yaş 3-5 yaş 4-5 yaş 6-9 yaş 

10-13 
yaş 

14-17 
yaş 

2015/'1
6 Toplam 11,74 33,56 67,17 39,54 50,46 98,81 99,05 85,31 
 Erkek 11,67 33,62 67,42 39,63 50,61 98,72 99,11 85,14 
 Kız 11,81 33,5 66,91 39,45 50,3 98,9 98,98 85,49 
2016/'1
7 Toplam 12,48 36,15 70,43 41,68 53,01 98,13 99,23 87,43 
 Erkek 12,48 36,13 70,81 41,81 53,2 98,08 99,33 87,85 
 Kız 12,48 36,17 70,02 41,54 52,81 98,19 99,12 86,99 
2017/'1
8 Toplam 12,37 38,11 75,14 44,02 56,62 98,35 98,62 87,64 
 Erkek 12,43 38,11 75,48 44,15 56,78 98,28 98,71 88,1 
 Kız 12,31 38,11 74,79 43,89 56,46 98,42 98,53 87,15 
2018/'1
9 Toplam 12,4 38,06 75,17 44,05 56,24 98,28 98,64 88,22 
 Erkek 12,42 38,02 75,54 44,18 56,41 98,21 98,71 88,88 
 Kız 12,39 38,1 74,78 43,92 56,07 98,36 98,57 87,52 
2019/'2
0 Toplam 13,31 33,42 75,1 43,2 54,36 97,96 98,64 89,19 
 Erkek 13,39 33,42 75,46 43,36 54,56 97,88 98,7 89,71 
 Kız 13,21 33,42 74,71 43,02 54,16 98,05 98,58 88,65 
2020/'2
1 Toplam 5,63 16,41 58,53 28,95 37,62 97,23 98,55 90,76 
 Erkek 5,23 16,45 58,87 29,1 37,81 97,16 98,64 91,01 
 Kız 5,53 16,36 58,17 28,8 37,43 97,31 98,45 90,49 

 
Tablo-10 �ncelend�ğ�nde okullaşma oranlarının 2015-2020 arasında 3 yaştan 10-13 yaşa kadar 
azaldığı, 14-17 yaş �ç�n �se toplamda %90.76 olduğu görülmekted�r. Ancak tabloda ver�len değerle-
re Açıköğret�m kurumlarında öğren�m gören öğrenc�ler de dah�ld�r. 2020-2021 Eğ�t�m öğret�m yılı 
�t�bar�yle zorunlu olmasına rağmen l�seye devam etmes� gereken öğrenc�ler�n yaklaşık %10’unun 
öğren�m dışında olduğu �fade ed�leb�l�r. 6318602 öğrenc�n�n 1452331’� (%22.99) Açıköğret�m 
okullarındadır. Tablodak� %10’luk kayıpla b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde Yaklaşık %33’lük (her üç 
öğrenc�den b�r�) b�r kayıp olduğu görülmekted�r. Eğ�t�m s�stem� dışında kalan çocuk sayısının en 
fazla 14-17 yaş grubunda olması en fazla okul terk�n�n l�se kademes�nde yaşandığını göstermekte-
d�r. 
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Yaş Grubu Okullaşma Oranı (%) Toplam Çocuk 
Sayısı 

Okul Dışında Kalan 
Çocuk Sayısı 

6-9 yaş 97.23 5193546 143861 

10-13 yaş 98.55 5153504 74726 

14-17 yaş 90.76 4948853 457274 

Toplam 675861 

 

Yurt 2021-2022 Eğ�t�m Öğret�m Yılı F�yatları 
(Aylık) 

 
Ankara 

1 K�ş�l�k Oda: 5.500-6.000 TL 
2 K�ş�l�k Oda: 5.000-5.500 TL 
3 K�ş�l�k Oda: 4.500-5.000 TL 
4 K�ş�l�k Oda: 3.500-4.000 TL 

 
İstanbul 

1 K�ş�l�k Oda: 7.000-7.500 TL 
2 K�ş�l�k Oda: 6.000-6.500 TL 
3 K�ş�l�k Oda: 5.000-5.500 TL 
4 K�ş�l�k Oda: 4.000-4.500 TL 

 
İzm�r 

1 K�ş�l�k Oda: 5.000-5.500 TL 
2 K�ş�l�k Oda: 4.500-5.000 TL 
3 K�ş�l�k Oda: 4.000-4.500 TL 
4 K�ş�l�k Oda: 3.000-3.500 TL 

 

Eğ�t�m s�stem�m�z�n öneml� sorunlarından b�r� okul önces� eğ�t�m�n zorunlu eğ�t�m kapsamına 
alınmamasıdır. Bu nedenle 5 yaş grubu çocukların okul önces� eğ�t�mde okullaşma oranı geçt�ğ�-
m�z yıla göre 16,57 puan düşerek %58,53 olmuştur.
 
YURT VE BARINMA
Yurt ve barınma konusunda MEB ve YÖK b�rl�kte değerlend�r�lmel�d�r. M�ll� Eğ�t�m Temel 
Kanunu’na göre herkese eğ�t�mde fırsat ve �mkan eş�tl�ğ� sağlanmak zorundaydı. MEB bu göre-
v�n� okullarda yer�ne get�rmed�ğ� g�b� öğrenc�ler�n barınma �ht�yaçlarından da b�l�nçl� b�r şek�lde 
el�n� çekm�ş, meydanı TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR g�b� bel�rl� cemaat ve tar�katlara bırakmış, 
öğrenc�ler�n büyük çoğunluğu tar�kat yurtlarına yerleşmek zorunda bırakılmıştır. 2017-2021 
yılları arasında ün�vers�te öğrenc�ler�ne h�zmet veren özel yurt sayısı üç kat artmıştır. Bu artışta 
cemaat ve tar�katlara bağlı evlerde kalan öğrenc�ler dah�l değ�ld�r. FETÖ vb. g�b� yapıların 
öğrenc� evler�nde yurtlarda kalan öğrenc� sayısından  daha fazla sayıda öğrenc� kaldığı düşünü-
lürse durumun vehamet� daha �y� anlaşılab�l�r. D�ğer yandan özel yurtlar b�r rant kapısı olarak da 
görülmekted�r. Aşağıda bazı yurtların aylık ücretler� ver�lm�şt�r.

Yaş gruplarına göre okul dışında kalan çocuk sayıları Tablo -11 de ver�lm�şt�r.

Tablo-12.Özel öğrenc� yurtlarının aylık ücretler�



OKUL GÜVENLİĞİ VE TEMİZLİĞİ
MEB okul güvenl�ğ� ve tem�zl�ğ� konusunda üzer�ne düşen görevler� g�tt�kçe daha fazla aksatmak-
tadır. Okullarda özel güvenl�k görevl�ler�n�n ücretler� büyük oranda vel�ler tarafından veya okul 
a�le b�rl�kler� tarafından karşılanmaktadır. Tem�zl�k ve yardımcı h�zmetlerde çalışacak b�rey sayısı 
yeters�z kalmaktadır. Personel tem�n�n�n İŞKUR aracılığı �le sözleşmel� eleman bulma şekl�nde 
yürütüldüğü söyleneb�l�r. Ancak bu süreç sağlıklı �şlememekted�r. Sözleşmel� elemanlar eğ�t�m 
öğret�m dönem� başladıktan çok sonra tem�n ed�lmekte ve eğ�t�m öğret�m dönem� b�tmeden sözleş-
meler sona ermekted�r. Şek�l 12 dek� belgeden de  anlaşılacağı g�b� pandem�den yen� yen� çıkılan 
2021-2022 öğret�m yılı sonunda tem�zl�k personel� �le �lg�l� sözleşmen�n eğ�t�m-öğret�m dönem� 
b�tmeden, b�r hafta önce sonlandırıldığı görülmekted�r.
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NOT: Yukarıda ver�len ücretler 2021-2022 yılına a�t üç büyük �ldek� bazı yurtlara a�tt�r. Burada 
ver�len f�yatlardan çok daha yüksek f�yatlara yurtlar bulunduğu da b�l�nmekted�r. Aylık olan ücret-
ler 10 �le çarpıldığında barınma �ç�n yıllık 55.000 �le 60.000 TL arasında b�r ücret ödend�ğ� görül-
mekted�r. Bu ücretlerde gelecek eğ�t�m öğret�m yılında %50 �le %114 arasında artış beklenmekte-
d�r. Öğrenc�ler�m�ze ve vel�ler�ne c�dd� b�r ekonom�k yük, özel kuruluşlara yüksek b�r rant  ortaya 
çıkmaktadır. 
Bu aşamada daha önce de sözü ed�len b�r yönetmel�kten tekrar söz etmek gerek�r. 4 Eylül 2021 tar�h 
ve 31588 sayılı resm� gazetede yayımlanan “VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU 
YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA BARINAN 
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA YARDIMINA DAİR YÖNETME-
LİK” �le tar�kat yurtlarına öğrenc� başına destek ver�lmes�n�n önü açılmıştır. Böylece daha önce 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tecrübes� olan ülkem�zde yen� FETÖ’ler�n önü açılmıştır. 
https://www.odatv4.com/s�yaset/tar�katlar-yurtlara-boyle-s�zd�-sas�rtan-rakam-211570

Şek�l-12. Tem�zl�k personel� sözleşmes�n�n öğret�m dönem� b�tmeden sonlandırılması
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Tem�zl�k personel� sorunu neden�yle eleşt�r�len MEB’�n ver�ler�ne göre örgün eğ�t�mdek� toplam 
53 b�n 620 okulda yalnızca 27 b�n 180 kadrolu h�zmetl� görev yapıyor. B�r kadrolu h�zmetl�ye 559 
öğrenc� düşüyor. -29.09.2021 tar�hl� haber kaynak: https://www.b�rgun.net/haber/her-�k�-okul-
dan-b�r�nde-h�zmetl�-yok-360313
h t t p s : / / w w w . s o z c u . c o m . t r / 2 0 2 1 / e g � t � m / o k u l l a r d a - b u - y � l - t y p - k a d -
rolar�nda-dusus-yasand�g�-ortaya-c�kt�-6746172/

Bu durum hükümet�n �şletmec� z�hn�yet�n�n yansımasıdır. Taşeron �şç�lerle, İŞKUR üzer�nden 
sağlanan geç�c� çalışanlarla bu h�zmetler sağlanamamaktadır. AKP �kt�darı kend� rant alanları �ç�n 
bütçe ve ödenekler� fazlasıyla harcarken y�ne düşük ücret vererek eğ�t�m öğret�m faal�yetler�n� 
“karşılamış” g�b� yapmıştır. Okullara kadrolu, yardımcı ve �dar� personel atanmalı, okulların tem�z-
l�ğ� ve güvenl�ğ� em�n ellerde olmalıdır.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM
MEB son �k� yıldak� pandem�y� de bahane ederek h�zmet �ç� eğ�t�mler� yüzyüze olmaktan �y�ce 
çıkarmış, bütçe kısılarak onl�ne eğ�t�mlere ağırlık ver�lm�şt�r. D�ğer yandan tüm talepler�n karşılan-
madığı söyleneb�l�r. MEB’�n 2020, 2021 ve 2022 tar�hler�nde yaptığı h�zmet�ç� eğ�t�m b�lg�ler� 
Tablo … ver�lm�şt�r (https://oygm.meb.gov.tr/www/h�zmet�c�-eg�t�m-planlar�/�cer�k/28). 

 Yıllar 

  2020 2021 2022 

Etk�nl�k sayısı 606 701 455 

Etk�nl�k gün sayısı 5147 4595 4692 

Yüzyüze katılımcı sayısı  51037 2906 6803 

Onl�ne katılımcı sayısı 2560705 3681078 1681222 

Toplam katılımcı sayısı 2611742 3683984 1688505 

 

Tablo-13. 2020-2022 Yıllarında yapılan H�zmet�ç� eğ�t�mlere �l�şk�n �stat�st�kler
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Tablo … �ncelend�ğ�nde H�zmet�ç� eğ�t�mler�n sayısında, etk�nl�klere katılanların toplam sayısında 
2022 yılında 2020 ve 2021 yılına göre oldukça öneml� düşüş olduğu görülmekted�r. 2022 yılındak� 
düşüş pandem� dönem�nde MEB’�n d�ğer eğ�t�m faal�yetler�nde olduğu g�b� h�zmet�ç� eğ�t�m faal�-
yetler�nde de başarısız olduğunun b�r kanıtı olarak değerlend�r�leb�l�r. Katılımcı sayısı d�kkate 
alındığında h�zmet�ç� eğ�t�m etk�nl�kler�n neredeyse tamamının onl�ne olduğu değerlend�r�leb�l�r. 
Toplam katılımcı sayısına yüzyüze katılımcı oranı on b�nde 8 (0,0008) �le b�nde 4 (0,004) arasında 
değ�şmekted�r. 
MEB h�zmet �ç� eğ�t�m planları: 
katılımcı sayısı:
2018- 436 faal�yette 72.954 k�ş�
2019- 344 faal�yette 89.702 k�ş�
MEB’�n eğ�t�m emekç�ler�n�n meslek� gel�ş�mler�ne �l�şk�n b�r çabasının ve planlamasının olmadığı 
ortadadır. 

ÖĞRETMEN ATAMALARI
Eğ�t�me ayrılan bütçe payı hem her yıl alım gücü anlamında azalmakta hem de bazı bakanlıklara 
ayrılan bütçe paylarına göre azalmaktadır. D�ğer yandan MEB’�n yeters�z bütçes�n�n büyük b�r 
kısmı personel ödemeler�ne ayrılmaktadır. MEB’�n bütçes� reel anlamda azaldıkça personel �st�h-
dam etme gücü de azalmaktadır.  Bu nedenle de MEB uzun yıllardır okulların �ht�yacı olan öğret-
men� sayısının çok altında öğretmen alımı yapmaktadır. Sayıştay raporlarına göre 138 b�n�n üzer�n-
de öğretmen açığı bulunmaktadır (29 Mart 2022 https://www.mebpersonel.com/ogretmen-atamala-
r�/138-b�n-ogretmen-ac�g�-var-ama-ogretmen-atamalar�-yok-h255661.html).  Tablo … da görüldü-
ğü üzere farklı yıllardak� öğretmen atama sayılarının öğretmen �ht�yacını karşılaması mümkün 
değ�ld�r (https://www.ver�kaynag�.com/graf�k/y�llar-�t�bar�yla-atanan-ogretmen-say�s�/). Söz 
konusu öğretmen açığı problem� geç�c� b�r çözüm olan, öğretmenl�k mesleğ�ne yakışmayan b�r 
yöntemle, ücretl� öğretmenl�k yaklaşımıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Ocak 2022 �t�bar� �le ücretl� 
öğretmenl�k yapanların sayısı 86.000’� aştı. (https://www.�sc�haber.net/ucretl�-ogretmen-say�-
s�-86-b�ne-ulast�). D�ğer yandan sözleşmel� öğretmen sayısı �se 30.03.2021 �t�barıyla 217 b�n 546 
k�ş�d�r (https://www.kamuajans.com/ ogretmen-�ht�yac�-74-b�n-atama-bekleyen-ogretmen-say�-
s�-500-b�n)  ve bu sayının 2022 yılında daha da yüksek olması bekleneb�l�r. Bütün bu rakamlar b�r 
arada ele alındığında, emekl�, �st�fa, vefat vb. sebeplerle ayrılan öğretmen sayısını b�le karşılayacak 
kadar atama yapmayan MEB’�n okulların öğretmen �ht�yacını karşılama konusunda üzer�ne düşen-
ler� yapmakta yeters�z kaldığı  anlaşılmaktadır.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI
M�llî Eğ�t�m Bakanlığının 2022 yılı bütçes� 274 m�lyar 384 m�lyon 474 b�n l�ra olarak kabul ed�ld� 
(MEB, 2021b). MEB’�n 2021 bütçes� �se 211 m�lyar 993 m�lyon 156 b�n l�ra olarak kabul ed�lm�şt� 
(MEB, 2020). Türk L�rası olarak düşünüldüğünde 62 m�lyar 391 m�lyon 318 b�n TL’l�k b�r artış 
olduğu görülmekted�r. Ancak TL’dek� değer kaybı göz önüne alınarak her �k� yıldak� bütçeler 
Dolara çevr�ld�ğ�nde 2021 bütçes�n�n 8.9270 olan ortalama Dolar kuruna bölünmes�yle 23 m�lyar 
747 m�lyon 413 b�n 17 Dolar, 2022 bütçes� �se 08.06.2022 tar�h�ne kadar olan ortalama dolar 
kuruna (14.5315 TL) bölünmes�yle 18 m�lyar 882 m�lyon 47 b�n 552 Dolar olarak hesaplanmakta-
dır. Buna göre MEB bütçes�nde son b�r yılda Dolar bazında MEB bütçes�nde 4 m�lyar 865 m�lyon 
365 b�n 465’l�k b�r azalma olmuştur. 
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Şek�l-13.Yıllara Göre Öğretmen Atama Sayısı 

Öğretmen maaşı göz önüne alındığında ¼ derecedek� b�r öğretmen�n 2021 maaşı 5566.71 TL, 2022 
maaşı �se 8255.67 TL’d�r. Ortalama Dolar kuruna göre hesaplandığında 2021 maaşı 627.07 Dolar 
�ken 2022 maaşı 568.12 Dolar olarak hesaplanmaktadır. Bu sadece öğretmenler �ç�n değ�l tüm 
eğ�t�m çalışanları �ç�n geçerl� b�r durumdur. Eğ�t�m çalışanları �kt�darın yanlış pol�t�kaları ve 
TÜİK’�n gerçeğ� yansıtmayan enflasyon değerler� sonucunda zor zamanlar yaşamaktadır.

Yukarıdak� hesaplamalardan görüleceğ� g�b� �kt�dar MEB bütçes�n� ve öğretmen maaşlarını enflas-
yon ve Dolar karşısında koruyamamıştır. Türk�ye İstat�st�k Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı hesapla-
maların ne kadar yanıltıcı olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler�n ekonom�k düzeyler� her geçen 
gün kötüleşmekted�r. Sosyal haklarında �se b�r arpa boyu �lerleme yaşanmamıştır. Öğretmenler�n 
güncel maaşı yoksulluk sınırının çok altında ve açlık sınırına yakındır. Öğretmen maaş artışları 
oldukça yeters�z kalmıştır.

Sarı send�kalar %5’l�k maaş artışına onay ver�rken send�kamız en sert tepk�y� gösterm�şt�r.
Özell�kle ülkem�zde tüm �ş alanlarında çalışanların maaşları (aylık gel�rler�) doğal olarak yıldan 
yıla artış göster�r. Çünkü her yıl ya da 6 ayda b�r maaşlara zam gel�r. Buda hükümetler tarafından 
gel�rlerde artış olarak yorumlanmaktadır. Oysa gel�r artışının ölçüsünü sık sık yapıldığı g�b� temel 
�ht�yaç mallarının f�yat artışları olarak kullanmak alım gücü hesaplamada daha yaygın kullanılan 
b�r yoldur. Dolayısıyla tek başına maaş artışı gel�r artışını göstermemekted�r ve alım gücü olarak 
değerlend�r�lmemekted�r. 



39

EĞİTİM-İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI

 Bu nedenle 1-4. derecedek� b�r öğretmen�n yılla-
ra göre aylık maaş artışı Dolar ve Euro olarak 
değerler�ndek� değ�ş�kl�kle karşılaştırılarak 
�ncelenm�şt�r. Öncel�kle söz konusu öğretmen 
maaşına �l�şk�n değerler Tablo 1’de ver�lm�ş 
ardından çubuk graf�ğ� kullanılarak görselleşt�r�l-
mes� sağlanmıştır.

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde 1-4. Derecedek� öğretmen 
maaşının TL olarak 2003-2022 yılları arasında 
da�ma artış gösterd�ğ� görülmekted�r. Ancak söz 
konusu öğretmen maaşının Dolar ve Euro karşı-
lıkları �ncelend�ğ�nde �k�l� b�r yapı gösterd�ğ�, 
2013 yılına kadar artış gözlen�rken 2013 yılından 
sonra sürekl� b�r düşüşün yaşandığı gözlenmekte-
d�r. Tablo 1 �ncelend�ğ�nde 1-4. Derecedek� 
öğretmen maaşının Dolar ve Euro karşılıkları 
2003-2013 yılları arasında  genel olarak b�r artış 
eğ�l�m�nde olduğu görülmekted�r. Bu yıllar �ç�nde 
genel artış eğ�l�m�ne karşıt olarak 2008 yılında 
küçük b�r düşüş gözlenmekted�r. Ancak 
2014-2022 yılları �ç�n görüntü ters�ne dönmekte-
d�r. Tablo 1’de ver�len 1-4. Derecedek� öğretmen 
maaşlarının Dolar ve Euro karşılıklarında her yıl 
s�steml� b�r düşüş olduğu gözlenmekted�r. Tablo 
1’e göre 1-4. Derecedek� öğretmen maaşı yıllar 
�ç�nde 1222 Dolar �le 470 dolara arasında (veya 
920 Euro �le 417 Euro arasında) değ�şt�ğ� görül-
mekted�r. Yan� tablo öğretmen maaşlarının Dolar 
ve Euro c�ns�nden oldukça düşük değerlere karşı-
lık geld�ğ�n�, öğretmenler�n alım güçler�n�n çok 
düşük olduğunu açık b�r şek�lde görmey� sağla-
maktadır.
Tablo 1’dek� değerler� görsel olarak daha anlaşılır 
hale get�rmek �ç�n graf�kten yararlanılmıştır. 
Şek�l 1’de 1-4. Derecedek� öğretmen maaşlarının 
yıllara göre değ�ş�m�, Dolar ve Euro karşılıkları 
ç�zg� graf�ğ�nden yararlanılarak sunulmuştur.
 

Yıllar TL Dolar Euro 

2003 706,16 470,71 417,01 

2004 751,05 525,50 422,84 

2005 837,10 621,36 499,02 

2006 941,92 655,02 528,91 

2007 1192,54 911,94 667,45 

2008 1177,00 906,01 617,88 

2009 1501,07 965,63 694,68 

2010 1611,95 1069,22 806,42 

2011 1916,61 1142,20 821,31 

2012 2078,61 1154,08 897,66 

2013 2328,99 1222,31 920,26 

2014 2631,88 1200,51 904,05 

2015 2797,18 1026,45 924,72 

2016 3141,75 1039,14 939,63 

2017 3471,86 951,19 842,44 

2018 3924,60 814,20 692,23 

2019 4679,09 823,62 735,89 

Tablo 14.
Yıllara Göre 1.4 derecedek�

öğretmen maaşının 
TL, Dolar ve Euro değerler�
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Tablo 15 �ncelend�ğ�nde 1-4. Derecedek� öğretmen maaşının TL olarak 2003-2022 yılları arasında 
da�ma artış gösterd�ğ� görülmekted�r. Ancak söz konusu öğretmen maaşının Dolar ve Euro karşı-
lıkları �ncelend�ğ�nde �k�l� b�r yapı gösterd�ğ�, 2013 yılına kadar artış gözlen�rken 2013 yılından 
sonra sürekl� b�r düşüşün yaşandığı gözlenmekted�r. Tablo 1 �ncelend�ğ�nde 1-4. Derecedek� öğret-
men maaşının Dolar ve Euro karşılıkları 2003-2013 yılları arasında  genel olarak b�r artış eğ�l�m�n-
de olduğu görülmekted�r. Bu yıllar �ç�nde genel artış eğ�l�m�ne karşıt olarak 2008 yılında küçük b�r 
düşüş gözlenmekted�r. Ancak 2014-2022 yılları �ç�n görüntü ters�ne dönmekted�r. Tablo 1’de 
ver�len 1-4. Derecedek� öğretmen maaşlarının Dolar ve Euro karşılıklarında her yıl s�steml� b�r 
düşüş olduğu gözlenmekted�r. Tablo 1’e göre 1-4. Derecedek� öğretmen maaşı yıllar �ç�nde 1222 
Dolar �le 470 dolara arasında (veya 920 Euro �le 417 Euro arasında) değ�şt�ğ� görülmekted�r. Yan� 
tablo öğretmen maaşlarının Dolar ve Euro c�ns�nden oldukça düşük değerlere karşılık geld�ğ�n�, 
öğretmenler�n alım güçler�n�n çok düşük olduğunu açık b�r şek�lde görmey� sağlamaktadır.
Tablo 1’dek� değerler� görsel olarak daha anlaşılır hale get�rmek �ç�n graf�kten yararlanılmıştır. 
Şek�l 1’de 1-4. Derecedek� öğretmen maaşlarının yıllara göre değ�ş�m�, Dolar ve Euro karşılıkları 
ç�zg� graf�ğ�nden yararlanılarak sunulmuştur.
 
Şek�l 1. Öğretmen maaşının Dolar ve Euro değerler� �le karşılaştırılması
 
Şek�l 1’de ver�len graf�k �ncelend�ğ�nde 1-4. Derecedek� b�r öğretmen�n TL olarak maaşının her yıl 
az da olsa b�r artış gösterd�ğ�, özell�kle 2021 yılından 2022 yılına geç�l�rken eğ�m�n hızlı b�r şek�lde 
arttığını ve genell�kle öğretmen maaşlarını % 4-8 c�varından artış ver�ld�ğ� göz önüne alınarak 
bunun enflasyondak� artışı yansıttığını söyleyeb�l�r�z. D�ğer yandan Şek�l 1’dek� 1-4. Derecedek� 
b�r öğretmen�n�n maaşının Dolar ve Euro karşılıklarına �l�şk�n eğ�m gözlend�ğ�nde genell�kle çok 
küçük b�r aralıkta değ�şt�ğ�, 2013 yılına kadar artış gözlen�rken sonrak� yıllarda s�steml� b�r düşüş 
gözlend�ğ� söyleneb�l�r.
Bu sonuçlar tüm emekç�lere göster�len genel b�r tavın yansıması olarak öğretmen mesleğ�ne yeterl� 
değer�n ver�lmed�ğ�, Dolar ve Euro karşılıkları bakımından öğretmenler�n alım gücünde öneml� b�r 
değ�şme olmadığı, 2013 yılından �t�baren alım gücünün düştüğü söyleneb�l�r.
Bugün Türk�ye’de yen� başlayan b�r öğretmen aylık 6629.71 TL (yıllık 79556.52 TL), b�r�nc� dere-
ceden b�r öğretmen �se 7363.91 TL’d�r (yıllık 88366.92 TL). İk� maaşın ortalaması aylık 6996.81 
TL’d�r (yıllık 83961.72 TL). TL c�ns�nden hesaplanan yıllık maaş 08.04.2022 tar�hl� dolar kuruna 
(1$ = 14.758 ₺) göre 5689.23 $ yıllık gel�r elde etmekted�r.
Öğretmen maaşı yıllık bazda 30811.9 $’dan 5689.23 $’a düşmüştür.
Cumhurbaşkanlığı hükümet s�stem�ne geç�len 2018 tar�h�nden �t�baren öğretmen maaşlarının TL, 
Dolar ve Euro bazında değ�ş�m� yukarıda ver�lm�şt�r.

Tablo 15



41

EĞİTİM-İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI



2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

42



43

EĞİTİM-İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI



2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

44



45

EĞİTİM-İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI



2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

46



47

EĞİTİM-İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI

Öğretmenler�n yanında d�ğer eğ�t�m çalışanları da c�dd� sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sorunlardan 
bazıları aşağıda açıklanmıştır.
1. Yardımcı h�zmetler ve genel �dare h�zmetler� kadroları �ç�n üç yılda b�r yapılan ve 2022 
yılında yapılması gereken görevde yükselme sınavı yapılmayarak bu kadrolardak� eğ�t�m 
çalışanlarının kar�yer hakları engellenm�ş ve böylece mağdur ed�lm�şlerd�r.
2. MEB’de şef olarak görev yapanlar aynı görev� başka bakanlıkta yapan şeflere göre daha 
düşük ek ödeme ücret� almaktadır.
3. MEB merkez teşk�latında görev yapan eğ�t�m çalışanları �ç�n aylık ulaşım desteğ� (EGO 
kart dolumu) yapmaktadır. Ancak taşrada görev yapanlar �ç�n böyle b�r olanak sağlamamaktadır. 
4. Send�kamız eğ�t�m çalışanlarının tümünün eğ�t�m�n b�leşenler� olduğu �nancıyla hareket 
etmekted�r. Bu bağlamda öğretmenlere eğ�t�m öğret�m yılı başında ödenen eğ�t�me hazırlık 
ödeneğ� öğretmen dışındak� eğ�t�m çalışanlarına da ödenmel�d�r. 
5. H�zmetl�, kalor�ferc� vb. kadrolardak� görevl�lere ödenen g�yecek yardım m�ktarlarının 
kom�k olmaktan çıkarılarak güncellenmes� gerekmekted�r.
6. Şoför kadrosunda çalışanların yeş�l pasaport alab�lmeler� sağlanmalıdır.

OECD ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN MAAŞI
 
Şek�l 1. OECD ülkeler�nde öğretmen maaşları
Kaynak: https://data.oecd.org/teachers/teachers-salar�es.htm#�nd�cator-chart
OECD ver�s�ne göre en son 2019-2020 yıllarına a�t b�lg�ler yer almaktadır. Bu graf�ğe göre maaş 
bakımından Türk�ye en az öğretmen maaşının ver�ld�ğ� altıncı ülked�r (30811.9 $). En çok maaş 
veren Lüksemburg (101360.1 $) �le üç kattan daha fazla (3.29 kat) fark bulunmaktadır. 2019’da 
ortalama dolar kuru 5.68 TL, 2020 yılında �se 7.02 TL �d�. Bugün (08.04.2022) dolar kuru 
14.758 TL’d�r.
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KATILIMCILIK

MEB, eğ�t�m pol�t�kalarını bel�rlerken eğ�t�m�n paydaşlarının, demokrat�k k�tle örgütler�n�n, 
akadem�syenler�n, send�kaların görüşler�n� d�kkate almamıştır. Sadece sarı send�kaların görüşler�-
ne göre hareket eden MEB, Cumhur�yet değerler� ve Atatürkçülük �le, b�l�msell�kle, demokras� �le 
örtüşmeyen çok sayıda uygulamayı hayata geç�rm�şt�r. Özell�kle yönet�c� atamaları neredeyse sarı 
send�kaların kararına dayanmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler� ve genel anlamda eğ�t�m emekç�le-
r�n� �lg�lend�ren sorunların çözümünde sarı send�kalar dışında h�çb�r kurum, kuruluş, dernek veya 
k�ş�n�n görüşü alınmamaktadır. 

Eğ�t�m�n paydaşlarına danışılmadan, öğretmenler�n haklarını ve talepler�n� d�kkate almadan hazır-
lanan ve apar topar Mecl�s’e sunulan Öğretmenl�k Meslek Kanunu, s�yas� �ktadarın ve MEB’�n 
katılımcılıktan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur. 

Taslak olarak ortaya çıktığı günden �t�baren karşı çıktığımız, kom�syon aşamalarında ve görüşme-
ler� sırasında çeş�tl� eylem ve etk�nl�kler düzenled�ğ�m�z Öğretmenl�k Meslek Kanunu, 3 Şubat 
2022 tar�h�nde tüm �t�razlara rağmen yasalaşarak yürürlüğe g�rm�şt�r.
Esas bakımından bu Kanunun tamamıyla bel�rs�zl�kler üzer�ne tanımlandığı, göstermel�k b�rkaç 
madde düzenlemes� �le öğretmenler�n özlük haklarına da�r bütün yetk�n�n M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’-
nın çıkaracağı yönetmel�kler düzey�ne �nd�r�leceğ� uyarısında bulunmuştuk. Bu uyarımız 12 
Mayıs’ta çıkarılan Aday Öğretmenl�k ve Öğretmenl�k Kar�yer Basamakları Yönetmel�ğ� �le somut-
luk kazanmıştır.

Öğretmenl�k mesleğ�n�n, temel alanlarını düzenlemek, eğ�t�m s�stem�nde öğretmen�n konumu ve 
güvenceler�n� en temel şek�lde bel�rleyecek b�r meslek kanunu olması gerekl�l�ğ� yıllarca Eğ�t�m-İş 
tarafından d�le get�r�lm�şt�r. Ancak AKP �kt�darı tarafından temel yasa yapma teor�s�ne aykırı şek�l-
de düzenlenen Öğretmenl�k Meslek Kanunu nasıl öğretmen�n �ht�yaç ve talepler� d�nlenmeks�z�n 
yasalaştıysa söz konusu yönetmel�k de Bakan Özer, “eğ�t�m paydaşlarından alınan görüşler” 
doğrultusunda hazırlandığını söylese de Anayasa’ya ve yasalara aykırı hükümler taşımaktadır.
Öğretmenl�k Meslek Kanunu �le Bakanlığa ver�len ölçüsüz, çerçeves� bel�rs�z yetk�, bu defa 
Yönetmel�k �le kend�s�n� gösterm�ş, çalışma rej�m�n�n anayasal ve yasalar �le güvence altına 
alınmış esasları yönetmel�k �le tırpanlanmış olup, daha genelde de bu suretle Anayasa’nın 7. mad-
des�nde yer alan “yasama yetk�s�n�n devred�lmezl�ğ� �lkes�” de açıkça �hlal ed�lm�şt�r. 
 
Öncel�kle öğretmenl�k zaten b�r uzmanlık mesleğ� olup, bunun dışındak� kar�yer basamakları kabul 
ed�lemez. Bunun yanı sıra gerek Kanun gerekse de ortaya konulan Yönetmel�kte, uzman öğretmen, 
başöğretmen unvanlarının tanımı, görev ve sorumluluk esasları, özetle statüsel konumları ana 
hatları �le dah� bel�rlenmem�şt�r. Bu statüler arasındak� farklılık bu yönler�yle tam olarak bel�rlen-
med�ğ�nden, bu unvanların b�rb�rler�ne karşı konumları, ücret farklılıkları yan� çalışma koşulları 
�fade ed�lmed�ğ�nden, yapılacak ayrımda tam olarak hang� kr�ter�n esas alınacağı bel�rs�zd�r. Ücret 
farklılıklarında ortaya çıkacak durum, bel�rs�zl�ğe konu olduğundan “eş�t �şe eş�t ücret �lkes�n�n” 
sağlanması mümkün olmayıp,  Anayasanın 55. Maddes�nde öngörülen ücret güvences� de h�çe 
sayılmaktadır. 

D�ğer yandan aday öğretmenl�ğ�n kaldırılması sürec�n� öngören madde düzenlemes�nde tam b�r 
keyf�yet öngörülmekted�r. Aday değerlend�rme kom�syonu adı altında hang� esaslarla çalışacağı, 
k�mlerden oluşacağı bel�rs�z b�r kom�syon bu aday öğretmenl�k sürec�n�n bel�rley�c�s� olacaktır. 
Mesele en vah�m hal�yle artık, o adını sıkça duyduğumuz dernekler, vakıflar ve yandaş benzer� 
yapılardan referans almayan k�msen�n öğretmen olarak atanmayacağı b�r düzen s�stemat�k hale 
get�r�lm�şt�r.
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Send�kamız öğretmenler arasında 2006 yılından ber� yaratılan ekonom�k kayıpları dah� g�derme-
yen, öğretmenler odalarını bölecek, öğretmenl�k mesleğ�ne zarar get�recek düzenlemeler�n �ptal� 
�ç�n her türlü mücadeley� vermeye sonuna kadar devam edecekt�r.
Öğretmenl�k mesleğ� aynı kanunda da yer aldığı üzere uzmanlık mesleğ� olup uzman öğretmen, 
başöğretmen unvanları kaldırılarak tüm öğretmenlere kıdem�ne göre ek ödemeler koşulsuz ödene-
cek şek�lde düzenleme yapılması şarttır. Öğretmenl�k mesleğ�n�n öğretmenl�kten öteye unvana 
�ht�yacı yoktur.

Eğ�t�m-İş olarak öğretmen�n, memur�yet güvences�n� tırpanlamayı, b�at kültürünü yerleşt�rerek 
eğ�t�mc� olmanın gereğ�n� taşıyan özgüvenl� öğretmenler� sürec�n dışına atmayı, çalışma barışını 
yok etmey� amaçlamış bu Yönetmel�ğ�n �ptal�, ayrıca dayanağı olan Öğretmenl�k Meslek Kanunu-
nun �lg�l� hükümler� bakımından da Anayasa Mahkemes�ne başvurulması �ç�n Danıştay nezd�nde 
dava açtık.

YÖNETİCİ ATAMALARINDA LİYAKAT

MEB merkez ve taşra teşk�latında görev yapmakta olan yönet�c�ler�n büyük çoğunluğunun bel�rl� 
b�r send�kaya a�t olduğu b�l�nmekted�r. Sadece bel�rl� b�r send�kaya üye olanların yönet�c�ler�n 
%90’ından daha fazlasının olması atamalarda yanlı davranıldığını ve l�yakata önem ver�lmed�ğ�n� 
göstermekted�r.

AKP eksen�ndek� M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın neredeyse 20 yıldır okul yönet�c�ler�n� l�yakate göre 
değ�l kend�ler�ne sadakate göre, yandaş send�kaların verd�ğ� torp�l l�steler�ne göre seçmes�, keyf� 
d�s�pl�n cezaları, mobb�ng, sürgünler� beraber�nde get�rm�ş, çocuklarımızın çağdaş eğ�t�m hakkının 
gaspına ve karma eğ�t�me yönel�k saldırıların artmasına neden olmuştur.
 
B�z eğ�t�m emekç�ler� “okullara s�yaset sokulmasın” ded�kçe s�yas� �kt�dardan, dernek maskes� 
takmış tar�katlardan güç alan okul yönet�c�ler�, bunun ters�n� yapma gayretler�n� hızlandırmıştır. 
Bu durumun en güncel örnekler�nden b�r�s� de Trabzon Ortah�sar Prof Dr Necmett�n Erbakan Mes-
lek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�’nde yaşanan rezalet olmuştur. 
Okul Müdürü Hal�l İbrah�m Aydın’ın okul duvar ve kor�dorlarına 22 Eylül 2021’de kondurduğu 
“Kudüs’e Selam” serg�s� ve okuldak� Necmett�n Erbakan köşes�, tüm hukuksuzluğuyla, �t�razlara 
rağmen f��l� olarak kalıcı hale get�r�lm�şt�r.

B�r başka örnek �se Bursa Osmangaz�’dek� M�thatpaşa Ortaokulu’nda yaşanmıştır. Okul müdürü 
Haydar Akın, öğretmenlere yazı göndererek kız öğrenc�lerle erkek öğrenc�ler� ayrı sıralara oturtul-
masını �stem�şt�r. 

Eğ�t�mde şer�at uygulamalarının özlem�n� çeken bu müdüre okul yönet�c�ler�n�n yüzde 90’ı üyeler� 
arasından seç�len Eğ�t�m B�r-Sen’�n sah�p çıkması da, eğ�t�me ger�c�l�ğ�n nasıl b�r mekan�zmayla 
pompalandığını kamuoyuna b�r kez daha gösterm�şt�r.



2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

50

kurum sayısı kurs�yer sayısı öğretmen sayısı 

192 57122 2509 

 

 kurum öğrenc� öğretmen dersl�k 

anaokulu 9 25 62 156 

�lkokulu 16 48 247 254 

ortaokulu 7 35 14 42 

 

Özel özel eğ�t�m merkezler�ne a�t b�lg�ler Tablo-16 da ver�lm�şt�r.

ÖZEL EĞİTİM
Özel eğ�t�m alanında sunulan destekler�n artmasına karşın özel eğ�t�me �ht�yacı olan her çocuğun 
bu h�zmetlere er�ş�m� sağlanamamaktadır. Okul çağında olup örgün eğ�t�me devam etmeyen özel 
gereks�n�ml� çocuk sayısı hakkında net b�r ver� bulunmamaktadır. Öğrenc� sayısı artmasına 
rağmen, öğretmen sayısı artırılmamış, özel araç-gereç ve eğ�t�m materyaller� �le ver�len dengele-
y�c� eğ�t�m�n önem� göz ardı ed�lm�şt�r. 
Ülkem�zde 2022 yılında 81 �lde 279 adet B�l�m ve Sanat Merkez� (BİLSEM) bulunmaktadır. Bu 
sayının 2022 yılı sonunda 350’ye çıkması hedeflenmekted�r. 81 �ldek� BİLSEM'lerde 12 b�n 579'u 
�lkokul, 43 b�n 954'ü ortaokul ve 10 b�n 842's� l�se olmak üzere toplam 67 b�n 375 öğrenc� eğ�t�m 
almaktadır.
Kaynak: https://www.meb.gov.tr/b�lsem-say�s�-279a-yukseld�/ha-
ber/25315/tr#:~:text=B%C4%B0LSEM'lere%20er�%C5%9F�m�%20art%C4%B1rmak%20�%C3
%A7�n,B%C4%B0LSEM%20say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20279'a%20y%C3%BCksel
tt�.
 

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (BİLSEM) ÖĞRENCİ TANILAMA VE
YERLEŞTİRME SÜRECİ TUTARLI VE GÜVENİLİR DEĞİLDİR
 
    Özel eğ�t�m h�zmetler� yönetmel�ğ�ne göre, b�l�m ve sanat merkez�, örgün eğ�t�m kurumla-
rına devam eden; genel z�h�nsel, görsel sanatlar veya müz�k yetenek alanlarında özel yetenekl� olan 
öğrenc�lere, yetenekler�n� gel�şt�rerek kapas�teler�n� en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak 
amacıyla destek eğ�t�m h�zmet� vermek üzere açılan kurumu �fade etmekted�r. Türk�ye’de şubat ayı 
�t�barıyla 279 BİLSEM bulunmaktadır. Bakanlık bu sayıyı 2022 yılı sonuna kadar 350'ye çıkarmayı 
hedeflemekted�r (MEB, Şubat 2022).
    B�l�m ve sanat merkezler�ne (BİLSEM) öğrenc� tanılama ve yerleşt�rme sürec�ne �l�şk�n 
usul ve esaslar her yıl yen�den bel�rlenmekte ve ölçme değerlend�rme açısından tutarlılık ve güve-
n�rl�l�k göstermemekted�r. Aşağıda 2015 yılından 2022 yılı kadar BİLSEM sürec�nde kullanılan 
ölçme araçları yer almaktadır.
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YILLAR 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF

Yıllara göre BİLSEM seçmeler�nde uygulanan testler;

Tablo 17 �ncelend�ğ�nde uygulanan testler�n yıllara göre değ�ş�kl�k gösterd�ğ� görülmekted�r. 
Ayrıca 2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılında pandem� dolayısıyla öğrenc� seç�m� gerçekleşt�r�lmem�ş-
t�r.
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BİLSEM sürec�ndek� problemler şu şek�lde sıralanab�l�r:
 
1. Her sene farklı ölçme aracının kullanılması ölçme ve değerlend�rme açısından tutarlı ve güven�-
l�r ölçümler sağlamamaktadır.
2. Bu sene kullanılacak olan BNV ölçme aracına �l�şk�n hang� geçerl�k ve güven�rl�k kanıtları 
bulunmaktadır, bunlar henüz paylaşılmamıştır, en kısa sürede paylaşılmalıdır.
3. BİLSEM’e devam eden öğrenc�ler genelde “üst sosyoekonom�k” a�lelere sah�p öğrenc�lerd�r. 
Halbuk� zeka evrende normal dağılım göstermekted�r. Alt sosyoekonom�k a�leler�n çocukları nere-
ded�r? Bu çocukların seç�m�ndek� problem sürec�n neres�ndek� aksaklıktan kaynaklanmaktadır? 
BİLSEM’ler üst sosyoekonom�k a�leler�n çocuklarına h�zmet ederse eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� nasıl 
sağlanacaktır?
4. 2020-2021 Yılı B�l�m Sanat Merkezler� Öğrenc� Tanılama ve Yerleşt�rme Klavuzuna göre “Her 
okulda her sınıf düzey�nde her b�r yetenek alanı �ç�n öğrenc� sayısının en fazla %20’s� aday göster�-
leb�lecekt�r.” �fades� yer almaktadır.  Bu kontenjan sınırlamasından dolayı b�rçok öğretmen sıkıntı 
yaşamıştır. Eğer amacımız bu çocukları bel�rlemekse özel yetenekl� öğrenc�ler�n bel�rlenmes�nde 
herhang� b�r kontenjan sınırlamasından bahsed�lmemel�d�r.
5. BİLSEM’e öğretmen alım sürec�nde mülakat etk�l�d�r. Mülakatın olduğu yerde l�yakat �lkes�n-
den bahsed�lemeyeceğ� zaten açıktır. Üstün yetenekl� çocukların eğ�t�m�nde mülakatla görevlend�-
r�len öğretmenden hang� ölçütler �stenmekted�r?
6. Bakanlık BİLSEM sayısını 2022 yılı sonuna kadar 350'ye çıkarmayı hedeflemekted�r. Bu çocuk-
ların özel eğ�t�mde kaynaştırma/bütünleşt�rme �lkes�ne göre okullarında destek eğ�t�m alması 
gerekmekted�r. Amaç BİLSEM sayılarının artması değ�l özel yetenekl� öğrenc�ler�n eğ�t�mde öğret-
menler�n/okulların güçlend�r�lmes� olmalıdır.
7. Ayrıca merkeze uzak okullardak� tanılanmış özel yetenekl� öğrenc�ler�n BİLSEM’lerden yarar-
lanmaları oldukça zordur. Bu çocuklar �ç�n uygun okul �ç� destek eğ�t�mler sağlanmalıdır.
8. BİLSEM’lere ve özel özel eğ�t�m merkezler�ne ayrılan bütçe MEB’e bağlı okullara aktarılırsa 
hem okullar daha etk�l� olacaktır hem de öğrenc�ler akranlarıyla b�rl�kte daha ver�ml� olacaktır. 
Böyle yapılmayarak b�r�ler� zeng�n ed�lmek m� �stenmekted�r?

OKULLARDA KÜTÜPHANE VE SPOR SALONLARI
TÜİK ver�ler�ne göre Türk�ye genel�nde 2021 yılında 1 
M�ll� Kütüphane, 1 252 halk kütüphanes�, 612 ün�vers�te 
kütüphanes� ve 32 b�n 690 örgün ve yaygın eğ�t�m kurumu 
kütüphanes� mevcuttur.
Yukarıda ver�len sayılar genç nüfusu �le övünen ülkem�z 
�ç�n hayal kırıklığı olmuştur. 
Kaynak: 
https://data.tu�k.gov.tr/Bulten/Index?p=Kutuphane-Istat�s-
t�kler�-2021-45700

Şek�l -14. B�r okula a�t kütüphane örneğ�
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Şek�l-14. B�r okula a�t kütüphane örneğ�

Şek�lde Ankara’da bulunan b�r okula a�t kütüphane görülmekted�r. MEB’�n her olayda olduğu g�b� 
kütüphane sayılarını ver�rken de kütüphane olmayan odacıkları kütüphane olarak gösterd�ğ� tesp�t 
ed�lm�şt�r. Ş�ş�rme sayılarla eğ�t�mdek� çürümüşlük g�zlenemez.

GÖÇ VE GÖÇMEN ÖĞRENCİLER
Emperyal�st devletler�n ve �şb�rl�kç�ler�n�n Ortadoğu’yu yen�den yapılandırma pol�t�kaları doğrul-
tusunda Sur�ye’de yaşanan �ç savaşla b�rl�kte çok sayıda Sur�yel� göçmen, ülkem�ze gelm�şt�r. 
Ayrıca Pak�stan, Afgan�stan vb. ülkelerden de b�r göç dalgası �le karşı karşıya kalmaktayız Kısa 
sürede ortaya çıkan yoğun göç dalgası, sınır güvenl�ğ�m�z�n yanı sıra Türk�ye’n�n demograf�k yapı-
sını da tehd�t eder hale gelm�şt�r. Göçmenler�n topluma adaptasyonu ve çocuklarının eğ�t�m� de 
ayrı b�r tartışma konusu olmuştur. Yıllara göre ülkem�zde bulunan geç�c� koruma altındak� Sur�yel� 
nüfus Şek�l 15de ver�lm�şt�r.

Kaynak: https://hbogm.meb.gov.tr/meb_�ys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020�nternet_Bulten�Sunu.pdf
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Şekle göre yıllar �ç�nde sadece resm� olarak açıklanan Sur�yel� nüfus 3 m�lyon 500 b�n� geçm�şt�r. Bu nüfusun okul 
çağındak� çocuk sayıları Şek�l-16 da ver�lm�şt�r.

Kaynak: https://hbogm.meb.gov.tr/meb_�ys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020�nternet_Bulten�Sunu.pdf

Şekle göre eğ�t�m çağında olan Sur�yel� sayısı 1 m�lyonu geçm�şt�r. Yukarıdak� şek�llerde görül-
düğü g�b� bunlar resm� sayılardır. Resm� sayılara göre b�le 397.253 çocuğun eğ�t�me er�ş�m� 
bulunmamaktadır. Bu çocuklar eğ�t�m s�stem�m�ze entegre olmadan yet�şmekted�rler. 

MEB Hayat Boyu Genel Müdürlüğü bünyes�nde PİKTES Projes� yürütülmekted�r. Proje kapsa-
mında Sur�yel� çocukların Türk eğ�t�m s�stem�ne entegre ed�lmes�n�n amaçlandığı �fade 
ed�lmekted�r. Ancak beklenen öğrenc�ler�n Türkçe’y� öğrenmeler� ve konuşmaları olmasına 
rağmen çok sayıda Arapça materyal hazırlandığı da görülmekted�r. Dolayısıyla projen�n amacı-
nın gerçekleşmed�ğ� ve bu anlayışla devam ed�ld�ğ� sürece de gerçekleşmeyeceğ� açıktır. 
Kaynak: https://p�ktes.gov.tr/cms/Home/Hakk�m�zda

İnsanlık tar�h� b�ze sömürgec�ler�n kanla beslend�kler�n� defalarca gösterm�şt�r. Bu kan �se 
mazlum halkların kanıdır. Ulusumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderl�ğ�nde emperyal�zme 
karşı �lk Ulusal Kurtuluş Savaşını vererek, başta Ortadoğu ve Asya halkları olmak üzere, tüm 
mazlum halklara bağımsızlık ışığını tutmuştur.  Cumhur�yet�m�z�n kurucusu Atatürk’ün söyled�-
ğ� g�b� “Savaş zorunlu olmadıkça b�r c�nayett�r’’. Emperyal�zm�n bu k�rl� savaşının b�r an önce 
son bulması yaşanan bu sorunların gerçek çözümü olacaktır. 
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EĞİTİM ÇALIŞANLARI
İKİLİ EĞİTİM
İkt�dar daha önce Bakan düzey�nde 2019 yılı �t�bar�yle �k�l� eğ�t�me son ver�leceğ�n� açıklamıştı.
K a y n a k : o h t t p s : / / w w w . m e b . g o v . t r / b a k a n - y � l m a z - 2 0 1 9 - y � l � n � n - s o n u -
na-kadar-�k�l�-eg�t�m�-kald�racag�z/haber/15926/tr
Ancak 2021 yılı �t�bar�yle �k�l� eğ�t�me son vermek b�r yana MEB’�n �fade ett�ğ� g�b� �k�l� eğ�t�m 
yapan okul sayısında artış olmuştur. 98 l�sede �k�l� eğ�t�m yapılırken temel eğ�t�m düzey�nde okul-
ların %33.8’�nde �k�l� eğ�t�m yapılmaktadır. Buna göre her 10 öğrenc�den 4’ünün �k�l� eğ�t�m 
yapan okula devam ett�ğ� �fade ed�leb�l�r. Çocuklar ya çok erken saatlerde okula başlamakta ya da 
akşam geç saatlerde okuldan çıkmaktadırlar. Ayrıca çalışan anne babalar �ç�n de bu durum sorun 
oluşturmaktadır.
K a y n a k : h t t p : / / s g b . m e b . g o v . t r / m e b _ � y s _ d o s y a -
lar/2022_05/12182720_MEB_2021_faal�yet_raporu_28n�san2022.pdf

İk�l� Eğ�t�m oranının yüksek olması b�le �kt�darın yatırım planlarını uygulamadığını ve bütçe 
yeters�zl�ğ� neden�yle kalabalık sınıflar sorununun b�r türlü çözülmed�ğ�n� göstermekted�r. Anka-
ra'nın merkez�nde yer alan b�r okulda sınıf mevcudu 8-10 �ken y�ne Ankara merkezde başka b�r 
okulun sınıf mevcudu 40 öğrenc�d�r. Türk�ye genel�nde sınıf mevcudu ortalamaları düşse de b�r 
çok okuldak� kalabalık sınıflar sorunu devam etmekted�r. 
Örneğ�n;
Şanlıurfa Eyyub�ye’de b�r �lkokul 50-55
Şanlıurfa Eyyub�ye’de b�r ortaokul 50-55
Şanlıurfa merkezde b�r ortaokul 58-60
Ankara Çankaya’da b�r Anadolu L�ses� 40
Ankara Çankaya’da b�r İlkokul 8-10
Ankara Bala’da b�r İlk-Ortaokul 8-10 k�ş�l�k sınıf mevcutlarına sah�pt�r.

Yukarıda ver�len sınıf mevcutları b�ze okullar arasında farklılıkların ortadan kaldırılmadığını 
aks�ne �y�ce der�nleşt�ğ�n� göstermekted�r. Ayrıca l�yakats�z kadrolar sebeb�yle planlama yapılma-
makta ya da yapılan planlar uygulanmamaktadır. B�r okulda 8-10 k�ş�l�k sınıflar bulunurken başka 
b�r okulda 58-60 k�ş�l�k sınıfların bulunması ve okullar arasında c�dd� n�tel�k farklarının olması 
s�yasal �kt�darın eğ�t�me bakış açısını ve planlama konusundak� yeters�zl�ğ�n� göstermekted�r.

OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ
Yaz saat�-Kış saat� uygulamaları neden�yle okul g�r�ş-çıkış saatler� sorunu g�derek büyümüş ve 
b�r güvenl�k zaf�yet� oluşturmuştur. S�yasal �kt�darın saat ayarı uygulamasındak� akıl almaz 
tutumu başka yapısal çarpıklıklarla da beslenm�şt�r. G�r�ş-çıkış saatler�yle �lg�l� yapısal sorunun 
başında “�k�l� eğ�t�m” gelmekted�r. Ancak MEB �k�l� eğ�t�m� sonlandırmak �ç�n de h�çb�r adım 
atmamaktadır. Öte yandan 2012 yılında 4+4+4 değ�ş�kl�ğ�yle b�rl�kte örneğ�n ortaokulların 
günlük ders saatler� 6’dan 7’ye, �k�l� eğ�t�m yapan b�r okulda da günlük ders saat� 14’e çıkartıl-
mıştır. Buradak� asıl amaç seçmel� dersler adı altında bell� b�r �nancın kodlanmasını sağlayan 
dersler�n dayatılmasıdır. Bu dayatma �k�l� eğ�t�m yapan b�r okulda gün ağarmadan dersler�n 
başlamasına ve gece karanlığında da dersler�n son bulmasına neden olmuştur.
 İk�l� öğret�m yapan okullarda öğrenc�ler ya sabah karanlığında evler�nden çıkıp okul yoluna 
düşmüş ya da oldukça karanlık saatlerde okuldan çıkıp evler�ne dönmüştür. Bu okullarda sabah �lk 
derse g�r�ş saat� 07.00, son dersten çıkış saat� �se akşam saat 20:00'y� bulmuştur.
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Kaynak: https://www.cumhur�yet.com.tr/turk�ye/turk-l�ras�ndak�-de-
ger-kayb�-yuzunden-183-okul-�hales�-�ptal-ed�ld�-1936286

Hatta �k�l� öğret�m yapan meslek l�seler�nde öğrenc�ler�n çıkış saat� 22.00'y� bulmuştur. Sabahçı 
olan çocuklarımız kalıcı yaz saat� uygulaması neden�yle daha günün ağarmadığı saatlerde, öğlen-
c� olan çocuklarımız �se akşamın geç saatler�nde yollara düşmek zorunda kalmıştır. Uykuya ve 
gün ışığına gel�ş�msel olarak en �ht�yaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın kör, ışıksız saatlerde 
okula g�d�p gelmek zorunda bırakılmasının h�çb�r mantıklı gerekçes� yoktur. Uyku mahmurluğu-
nu üstünden atamamış çocuklarımızın sabah sabah ışıklar açılacak kadar karanlık sınıflarda ders 
d�nlemeye çalışması hem eğ�t�mc�ler�m�z hem vel�ler�m�z, hem de öğrenc�ler�m�z �ç�n b�r ç�le hal� 
olmuştur. Uyku saat�nde ve gecen�n karanlığında sağlıklı b�r eğ�t�m yapılamayacağı ortadayken, 
öğrenc�lerden başarı beklemek de mümkün değ�ld�r. 
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SONUÇ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÇÖKÜŞÜ
2021-2022 eğ�t�m-öğret�m yılı, eğ�t�m�n s�yas� �kt�dar tarafından ne hale get�r�ld�ğ�n� en net göste-
ren dönem olarak sürmüş ve öyle sonlanmıştır.
Send�kamızın t�t�z araştırmaları, b�zzat MEB’�n faal�yet raporları ve basına sızan haberler, bu 
eğ�t�m dönem�n�n eğ�t�mde yaşanan tahr�batın en görünür aralık olduğunu ortaya koymuştur. 
Ortada b�r eğ�t�m s�stem� olmadığı, s�steml� olan tek şey�n eğ�t�mdek� yıkım olduğu rakamlarla 
bağıran sert b�r gerçekl�kt�r.

Pandem� neden�yle eğ�t�m�n uzaktan sürdürüldüğü b�r öncek� eğ�t�m öğret�m dönem�nde m�lyon-
larca çocuğumuzun eğ�t�mden uzak kaldığı, tekn�k ve altyapısal �mkansızlıklar yüzünden mağdur 
olduğu, der�n b�r öğrenme kaybı yaşadığı MEB tarafından defaten �t�raf ed�lmes�ne karşın, pande-
m� sürdüğü halde okullarda önlem almadan eğ�t�m�n yüz yüze başlatıldığı bu dönemde, söz konusu 
kayıpları g�dermek ve �mkanları �y�leşt�rmek, yan� eğ�t�mde n�sp� de olsa adalet� sağlamak �ç�n 
h�çb�r adım atılmamıştır. Kurucusu olan Başöğretmen’�n “Eğ�t�mde feda ed�lecek fert yoktur” 
ded�ğ� Türk�ye Cumhur�yet�’nde; ger�c�, p�yasacı ve kamusalcılıktan uzak eğ�t�m yönet�m� nede-
n�yle yoksul öğrenc�ler�n nasıl feda ve heba ed�ld�ğ�, bu eğ�t�m öğret�m dönem�nde daha da netleş-
m�şt�r.

2021-2022 eğ�t�m-öğret�m yılında;
-        Öğrenc�ler�n geçen dönemlerden b�r�ken öğrenme kayıplarının g�der�lmes�ne yönel�k 
çalışma yapılmamış,
-        İk�l� eğ�t�m, taşımalı eğ�t�m garabetler� devam ett�r�lm�ş,
-        İht�yaç duyulduğu sayıda dersl�k ve okul �nşa ed�lmem�ş,
-Deprem gerekçes�yle yıkılan okullar   yapılmamış, bunun yer�ne b�r s�h�rbazlık örneğ� göster�lerek 
okul �çer�s�nden okullar çıkarılmış, konteyner ve prefabr�k sınıflarla yaraya pansuman yapılmış,
-        Okullara kadrolu yardımcı personel ısrarla atanmamış,
-        Dernek, vakıf maskes� takmış tar�katlar protokol köprüler�yle eğ�t�mde c�r�t atmış,
-Okullar b�r s�yas� part�n�n propaganda merkez� hal�ne get�r�lm�ş,
-Öğrenc�ler ve eğ�t�m emekç�ler� açılışlara ve törenlere zorla götürülerek s�yasete dolgu malzemes� 
olarak kullanılmış,
-        Ün�vers�telere tepeden �nme şek�lde get�r�len rektör yönet�c�ler, akadem�n�n özerkl�ğ�n� ve 
bağımsızlığını ezm�ş,
-        Ücretl� ve sözleşmel� öğretmen ayıbı sürdürülmüş,
-Öğretmenl�k Meslek Kanunu �le öğretmenler ayrıştırılmış, çalışma barışı bozulmuş, öğretmenle-
r�n ekonom�k ve özlük hakları sınav ve kar�yer odaklı hale get�r�lm�ş,
-        MEB’�n rakamlarından ortaya dökülen öğretmen açığı kadar dah� öğretmen ataması yapıl-
mamış,
-        Önü alınamayan şek�lde yükselen
 enflasyonun karşısında yoksul öğrenc�ler�n beslenme, kırtas�ye, barınma ve ulaşım g�b� �ht�yaçla-
rını sosyal devlet �lkes� gereğ�nce üstlenmek �ç�n b�r adım atılmamış,
-        Alım gücü korkunç derecede düşen, angaryalarla ve l�yakats�z yönet�c�lerle boğuşan 
eğ�t�m emekç�ler�n�n meslek�, madd� ve özlük hakları �ç�n gerekl� adımlar atılmamıştır. 
Eğ�t�mde yaşanan yapısal sorunlar karşısında MEB’�n somut ve çözüme dayalı pol�t�kalar gel�şt�r-
mek g�b� b�r amacının olmadığı, eğ�t�mde yaşanan t�car�leşme, özelleşt�rme ve d�nselleşt�rme 
uygulamalarının hız kesmeden devam ett�ğ� görülmüştür.
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Daha önce defalarca söyled�ğ�m�z g�b� eğ�t�m s�stem�nde yıllardır yaşanan sorunların aşılmasının, 
çocukların n�tel�kl� b�r eğ�t�me ulaşab�lmes�n� sağlamak �ç�n bugüne kadar �zlenen b�l�msel olma-
yan eğ�t�m pol�t�kalarını tamamen değ�şt�rmekten geçmekted�r. Yaşanan karanlık tablodan çıkışın 
tek yolu �se eğ�t�m�n eş�t, parasız, b�l�msel, la�k ve kamusal n�tel�ğ�n�n arttırılmasıdır.
Yaşanan tüm bu karanlık tabloya rağmen,parasız, b�l�msel, la�k, çağdaş, kamusal eğ�t�m �ç�n; 
�ş�m�z, ekmeğ�m�z ve çocuklarımızın geleceğ� �ç�n kararlılıkla mücadele etmekten onur duyuyo-
ruz. Emek ve aydınlanma mücadeles�n�n en güçlü tems�lc�s� Eğ�t�m-İş olarak emeğ�m�ze, alın 
ter�m�ze, haklarımıza ve geleceğ�m�ze her koşulda sah�p çıkmaya devam edeceğ�z. 
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