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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB),  Cumhuriyetin en önemli millî kurumlarındandır. Millî 
kurumların tasfiyesinde dönüm noktası olarak kabul edilen küreselleşmeyle, MEB’e de ağır 
darbeler indirilmiştir.  Küreselleşme sürecinden en çok etkilenen kurumlardan birinin de MEB 
olduğu görülmektedir. MEB’i hedef alan faaliyetlerin başında öğretim programlarının millî ve 
laik içeriğinden arındırılması, eğitim kurumlarının yıpratılarak cemaat/tarikat vb. oluşumların 
eğitimde etkin hâle getirilmesi, kamuya ait taşınmazların Cumhuriyet hukukunun yasadışı 
saydığı oluşumlara bedelsiz devredilmesi, iş güvencesinden yoksun istihdam  (ücretli, sözleşmeli 
ve geçici öğretmenlik, taşeron elemanı vb.) yöntemlerinde ısrar edilmesi, özel okullara ‘teşvik’ 
adı altında kaynak aktarılması, hizmetlerin özelleştirilmesi ya da taşeronlaştırılması vb. 
uygulamalar gelmektedir.  
 Özelleştirmeler, küreselleşme sürecinin ‘parlak’ buluşlarından biridir.  Millî Devletlerin 
iç piyasasını çok uluslu sermayeye ikram etme girişimleri, millî kurumların tasfiyesiyle 
sonuçlanmaktadır.  Tarım, sanayi, savunma, eğitim ve  sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi 
süreci, aynı zamanda Cumhuriyetin tasfiye sürecidir.  Cumhuriyetin yarattığı Kamu İktisadi 
Teşekkülleri (KİT)nin yok pahasına yabancı sermayenin mülkiyetine geçirilmesiyle, Türkiye 
Cumhuriyeti ekonomik dayanaklarından yoksun bırakılmakta ve mülksüzleştirilmektedir.  
 Özelleştirmeyle kamu hizmetlerinin sosyal niteliği hedef alınmaktadır. Eğitim 
hizmetlerinin özelleştirilmesi de benzer nitelik taşımaktadır. Kamu eğitim kurumlarını yıpratma 
ve etkisizleştirme girişimleri, özelleştirmelerle hız kazanmıştır.  

Özelleştirmelerle MEB’e ölümcül darbe indirilmektedir.  
Kurum, özvarlığını yitirmekte ve âdeta yok olmaktadır.  
MEB, özelleştirme sürecinde, Türk eğitim sistemine yön veren bir kurum olma niteliğini 

yitirmekte ve özel kuruluşlardan  ‘hizmet satın alan’ bir rant kapısına dönüşmektedir. Ölçme ve 
değerlendirme, ders kitabı, eğitim ve yönetim yazılımları, personel, danışmanlık vb. hizmetlerin 
özel kuruluşlardan ‘satın alınması’, Cumhuriyetle özdeşleşen kurumu derinden sarsmaktadır.
 Büyük iddialarla gündeme getirilen, eğitim programlarını geliştirme toplantılarının resmî 
davetlileri arasında Alman Friedrich Ebert Vakfı ile Soros’un Açık Toplum Enstitüsünün de 
yer alması (Canerik, 2005, s. 367),  yaşanan süreci özetlemektedir.  

 MEB’de özelleştirme ve taşeronlaştırma süreciyle, kurumun varlığı tartışmaya açılmıştır. 
Kurumun üst düzey yöneticilerinin bazı açıklamaları, varlık nedenleri hakkında çeşitli kuşkulara 
yol açmaktadır. Cumhuriyetin eğitim kurumları aleyhine alınan bazı kararlar, sürecin kavranması 
açısından öğreticidir.  

Bu çalışmada, özelleştirmelerin MEB’e etkisi ele alınmakta ve çözüm önerilerine yer 
verilmektedir.  
 

1. ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI 
 

1.1.Ücretsiz Ders Kitapları 
2003 yılında ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtımına başlanmıştır. 

Uygulamaya,  2006 yılından itibaren,  ortaöğretim öğrencileri de dâhil edilmiştir. 2003 yılından 
2016 yılına kadar  toplam 2 milyar 465 milyon 557 bin 308 adet ders kitabı dağıtılmıştır. Söz 
konusu yıllarda dağıtılan kitaplar için,  4 milyar 139 milyon 133 bin 249 TL ödeme yapılmıştır. 
2017 bütçesinde ücretsiz ders kitapları için 497 milyon 514 bin TL kaynak ayrılmıştır. 2017 
bütçesinde ayrılan kaynak dikkate alındığında,  2003-2017 yıllarında ücretsiz ders kitapları için 
yapılan toplam harcama tutarı, 4 milyar 636 milyon 647 bin 249 TL olarak hesaplanmaktadır.  
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Bakanlık, 2017-2018 öğretim yılında 86 milyon 995 bin 831 adet ilköğretim, 29 milyon 
144 bin  525 adet ortaöğretim ders kitabı alımı için ihale açmıştır. Belirtilen öğretim yılında 116 
milyon 140 bin 356 kitap, 18 milyon 250 bin adet poşet satın alınması planlanmaktadır.   
  Ücretsiz ders kitabı uygulaması,  2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel 
okulları kapsayacak biçimde genişletilmiştir. MEB, belirtilen tarihten itibaren, ders kitaplarını 
özel okullara ücretsiz olarak dağıtmaya başlamıştır.  
 
 1.2. Kaynak Savurganlığı 
 Ücretsiz ders kitabı uygulamasının, parasız eğitim hakkı kapsamında doğru olmakla 
birlikte, bazı sorunları beraberinde getirdiği değerlendirilmektedir. Söz konusu uygulamadan 
kaynaklanan yanlışlar, kamu kaynaklarının israfına neden olmaktadır. Eğitim programlarında sık 
sık değişikliğe gidilmesi, pratik anlamı olmayan çok sayıda seçmeli derste ısrar edilmesi, 
kitapların öğretim yılı sonunda toplanarak atık kâğıt olarak kullanılması vb. uygulamalar,  
kaynak savurganlığı olarak nitelendirilmektedir. 
 5. ve 9. sınıflarda yapılan seçmeli ders seçiminin sağlıklı olmadığı ve çok sayıda ders 
kitabının atıl kaldığı değerlendirilmektedir. Ortaokullarda 22, liselerde ise 41 seçmeli dersin 
okutulması, kitap savurganlığının önemli nedenlerinden biridir. Geniş yelpazede, uygulama 
olanağından yoksun çok sayıda  seçmeli ders, kitapların ihtiyaca göre basımında sorunlara neden 
olmaktadır. 
 Kitapların okulların açıldığı tarihlerde dağıtılması da savurganlığa yol açan 
etkenlerdendir. Nakillerin yoğun olduğu tarihlerde yapılan kitap dağıtımı, nakil gelen ve giden 
öğrencilere kitap ulaştırmada bazı düzensizliklere  neden olmaktadır. İhtiyaç fazlası kitapların 
depolarda atık kâğıt işlevi görmesi, tanımlanması güç bir durumdur.    
 Özel okullara ücretsiz kitap dağıtımı, kaynak savurganlığının farklı bir biçimi olarak 
görülmektedir. Özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören  öğrencilere ücretsiz kitap 
uygulaması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması mantığıyla çelişmektedir. Özel okullarda 
öğrenim gören  1 milyon 174 bin 409  öğrenciye (MEB, 2017, s. 81) ücretsiz kitap dağıtılması, 
‘piyasa’ kurallarıyla da açıklanamayacak bir uygulamadır. Kamu eğitim kurumlarına ayrılması 
gereken kaynakların ‘piyasa’ koşullarında faaliyet yürüten özel okullara aktarılması, devlet 
okulları aleyhine bir durum yaratmaktadır.   
 

2. ÖZEL OKULLARA KAYNAK AKTARMA 
 
2.1.Özel Okullara Sağlanan Ayrıcalıklar 
MEB’in stratejik hedefi, kamu eğitim kurumlarını etkisizleştirerek özel okulları 

yaygınlaştırmaktır. Özel okullarda okullaşmayı artırmaya yönelik çalışmalar, kamu eğitiminden 
adım adım uzaklaşılacağının işaretlerini vermektedir. Bakanlığın 2015-2019 Stratejik Planında 
ve 10. Kalkınma Planında özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payının artırılmasına yönelik  
teşvik uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir (MEB, 2016, s. 138).   

MEB’e göre, eğitim bir kamu  hizmeti  değil, ‘sektör’dür. MEB 2015-2019 Stratejik 
Planında, eğitimde özel sektörün payının artırılması ve bu amaçla teşvik uygulamalarının 
geliştirilmesi hedeflenmektedir (MEB, 2016, s. 75; MEB, 2015, s. 36). 

MEB, özel sektörün, eğitim ve öğretim hizmetlerine ‘yatırım’ yapması için özel çaba 
harcamaktadır:  

“Özellikle özel okullarda öğrenim gören öğrencilere sunulan eğitim ve öğretim desteği ve 
diğer teşvikler ile dönüşüm programları sayesinde Türkiye’de özel sektörün eğitim ve öğretim 
hizmetlerine yatırım yapması özendirilmektedir.” (MEB, 2016, s.82). 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün dershanelerini kapatma süreci, aralarında bazı 
cemaat/tarikat dershanelerinin de yer aldığı çok sayıda kurumun ‘market okul’lara 
dönüştürülmesiyle sonuçlanmıştı. Öncülüğünü dönemin Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 
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yürüttüğü çalışmayla, oyun alanı olmayan, iş merkezlerindeki dershanelere “Temel Lise”, 
“Ortaokul”, “İlkokul” ve “Okul Öncesi” kurum olma hakkı tanınmıştı. Nabi Avcı, ‘market 
okul’lara sağlanan teşvikleri, TBMM kürsüsünden, şu sözlerle savunmuştu: 
 “Yapılan değişikliklerle özel okula dönüşmek isteyen dershanelere yirmi beş yıla kadar 
arsa tahsisi veya on yıla kadar bina kiralama imkânı tanınmıştır. Ayrıca özel öğretim kurumları 
mevzuatında değişiklik yapılarak, okula dönüşme taahhüdünde bulunan özel dershanelerin 
2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar bulundukları binalarda okul olarak faaliyet 
göstermelerine imkân tanınmıştır.” (MEB, 2016 a, s. 6).   
 Bayrak törenlerini bile yapacak alana sahip olmayan ‘okul’lara bina kiralama ve  ucuz 
kredi olanağı sağlanması, öğrenci başına ‘teşvik’ ödenmesi ve   arsa tahsisinde  kamu 
kaynaklarının kullanılması, açıklanması  güç uygulamalardandır.   
 

2.2.Özel Okullara Doğrudan Aktarılan Kaynaklar  
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, özel okulculuğu 

desteklemek ve özel okullarda okumak isteyen öğrenci sayısını artırabilmek için yoğun çaba 
harcadıklarını, yüzde 7.6 olan özel okula devam eden öğrenci oranını 2023’e kadar yüzde 15’e 
çıkarmayı hedeflediklerini belirtmektedir.  Şamlıoğlu, özel okullara  verilen eğitim ve öğretim 
desteğiyle, özel okulculuğun büyümesinin yanı sıra devlet okullarının yükünün hafifletilmesini 
amaçladıklarını öne sürmektedir (Posta, 28.04.2017).  

Genel Müdürün ‘özel okulculuğun büyümesi’ için çaba göstermesi, ilgi çekici 
uğraşlardan biri olmalıdır. Özel okullar için kamu kaynaklarının seferber edilmesini, devlet 
okullarının yükünü hafifletecek bir adım olarak görülmesi, ekonomi mantığı ile 
ilişkilendirilememektedir. Kamu eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin özel okullar için 
yürüttükleri çaba, tarihe düşülecek önemli notlardan biri olmaya adaydır.  

Maliye Bakanlığı, kurumların, çalışan annelerin çocukları için ödedikleri 300 TL kreş 
yardımını vergi istisnası kapsamına almak için çalışma yürütmektedir.   

Özel okullara farklı program uygulamanın yanı sıra uluslar arası program uygulama 
yetkisi tanınmaktadır (MEB, 2016, s. 74-75).   

MEB’in, 2014 yılından itibaren,  ‘teşvik’ adıyla özel okullara kaynak aktarması, kamu 
eğitim anlayışıyla çelişen uygulamalardan biridir (Tablo 1). Devlet, öğrencinin öğrenim gördüğü 
eğitim kademesinin sonuna kadar ilgili özel okula ödeme yapmaktadır. 2016-2017’de, özel 
okullara aktarılan devlet kaynaklarının tutarı, 271 milyon 320 bin TL’dir. 2014-2017 yıllarında 
özel okullara yapılan ödemelerin toplam tutarı, 2 milyar 103 milyon 135 bin 237 TL’dir. 
Belirtilen tarihlerde özel okullarda öğrenim gören toplam 340 bin öğrenci teşvikten 
yararlanmıştır. 

MEB’in 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında  teşvikten yararlandıracağı öğrenci sayısı 
75 bin olarak belirlenmiştir. Bu durumda, 2017-2018 yılı itibariyle özel okullarda öğrenim gören 
415 bin öğrenci teşvikten yararlanacaktır. Söz konusu öğretim yılı da dikkate alındığında, 2014-
2018 yıllarında özel okullara ‘teşvik’ adı altında aktarılan/aktarılacak kaynakların toplam tutarı, 
2 milyar 393 milyon 415 bin TL olarak hesaplanmaktadır (Tablo 2). Teşvikle, devlet okullarının 
yükünün hafifletileceği iddiası, sayısal verilerle çelişmektedir.   

MEB’in, teşviklerle ilgili dikkat çekici uygulamalarından biri de, teşvikte,  ‘market 
okul’lara ayrıcalık tanımasıdır. ‘Market okul’lar arasında yer alan  Temel Liseler, 2016-2017 ve 
2017-2018 yıllarında, teşvikten yararlanan öğrenci sayısı bakımından ilk sırada yer almaktadır 
(Tablo 1, Tablo 2).  Bu sayının giderek artacağı anlaşılmaktadır.  
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Tablo 1.  2016-2017 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere verilen 
devlet desteği  
Sıra Nu Okul Türü Yıllık Yardım Tutarı 

(TL) 
Yararlanan  
Öğrenci Sayısı 

 
Ödeme Tutarı 
(TL) 

1 Okul Öncesi 2.860 6.000 17.160.000,00 
2 İlkokul 3.440 15.000 51.600.000,00 
3 Ortaokul 4.000 15.000 60.000.000,00 
4 Lise 4.000 15.000 60.000.000,00 
5 Temel Lise 3.440 24.000 82.560.000,00 
Toplam 75.000  
Yapılan Ödeme Tutarı 271.320.000,00 
2014-2017 Yıllarında Özel Okullara Aktarılan Teşvik Tutarı (TL) 2.103.135.000,00 
 
Tablo 2.  2017-2018 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere 
verilmesi planlanan devlet desteği  
Sıra 
Nu 

Okul 
Türü 

Yıllık Yardım Tutarı 
(TL) 

Yararlanacak  
Öğrenci Sayısı 

 
Ödeme Tutarı (TL) 

1 Okul 
Öncesi 

3.060,00 6.000 18.360.000,00 

2 İlkokul 3.680,00 15.000 55.200.000,00 
3 Ortaokul 4.280,00 15.000 64.200.000,00 
4 Lise 4.280,00 15.000 64.200.000,00 
5 Temel 

Lise 
3.680,00 24.000 88.320.000,00 

Toplam 75.000 
Yapılacak Ödeme Tutarı (TL) 290.280.000,00 
2014-2018 Yıllarında Özel Okullara Aktarılan Toplam Teşvik 
Tutarı (TL) 

2.393.415.000,00 

 
2.3.Özel Okul Öğretmenlerinin Maaşı Devletten 

                           5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 8. maddesiyle,  devlet okullarında 
görevli öğretmenlere özel okullarda derse girme hakkı tanınmaktadır: “İhtiyaç hâlinde, resmî 
okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü 
bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece 
okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar 
ücretli ders verilebilir.” 

Canerik’e göre (2016, s.10), bu madde, çeşitli sakıncalar içermektedir. Özel okullar, 
personel ödemeleri konusunda ‘eli sıkı’ kurumlardır. Marka olanlar dışındaki özel okullarda 
çalışan öğretmenlerin büyük bir bölümü, asgari ücretin biraz üzerinde maaş almaktadır.  Devlet 
okullarında çalışan öğretmenlerin maaş, emeklilik keseneği, sağlık sigortası, çocuk yardımı vb. 
özlük hakları devlet tarafından ödenmektedir. 28 yıllık bir öğretmenin MEB’e maliyeti, ortalama 
5 bin 400 TL’dir. Gelir-damga vergisi, emekli keseneği, genel sağlık sigortası, sendika ve 
İLKSAN vb. kesintiler 1.675 TL, maaş    -çocuk ve eş yardımı dâhil- 3.750 TL olarak 
hesaplandığında, özel okullarda ders ücreti karşılığı derse giren öğretmenlere yapılan ödemelerin 
sembolik olduğu görülmektedir. Ders ücreti, öğretmenin sigorta primini bile 

4 
 



karşılayamamaktadır.  Bu uygulamayla, özel okulların  personel giderleri devlet bütçesiyle 
karşılanmaktadır.    

 
 

 
3.YARDIMCI HİZMETLERİN TAŞERONLAŞTIRILMASI 

 
3.1.Yardımcı Hizmetler Personeli Taşerona Emanet 
MEB’den özel kuruluşlara haksız yere kaynak aktarma konusuna verilebilecek çarpıcı 

örneklerden biri de yardımcı hizmetler personelinin taşeron aracılığı ile çalıştırılmasıdır. MEB, 
toplam hizmetli sayısını 33 bin  667 olarak açıklamaktadır (Tablo 3). Örgün eğitimde,  52 bin 
693 okul, 581 bin 667 derslik bulunmaktadır. Her okula birer hizmetli görevlendirildiği 
varsayıldığında, 19 bin 26 okulda hiç hizmetli olmadığı görülmektedir.  
 
Tablo 3. Millî Eğitim Bakanlığı Yardımcı Hizmetler personeli kadro durumu 
Hizmet Sınıfı Serbest Kadro Dolu Kadro Boş Kadro 
Yardımcı Hizmetler 48.930 33.667 15.263 
(Kaynak: MEB 2017 Yılı Performans Programı) 
 

Canerik’e göre (2017, s. 24-28), 2016 yılında, yeterli elemanı bulunmayan okullarda 
hizmet alımı yoluyla, 9 aylığına,  2 bin 256 geçici hizmetli görevlendirmiştir. 2 bin 256 personel 
için taşerona yapılan yıllık ödeme tutarı, 54 milyon 139 bin 194 lira 72 kuruştur (Tablo 4).   
Hizmetlilerin doğrudan çalıştırılmaları durumunda yıllık ödeme tutarı, 41 milyon 602 bin 896 TL 
olmaktadır. Devlet, 2016 yılında, 2 bin 256 çalışan için taşeronun cebine  12 milyon 536 bin 298 
lira 72 kuruş koymuştur  (Tablo 5).     

 2017 yılı için hedeflenen istihdam sayısını 2 bin 872 olarak açıklayan Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan bir kişinin aylık maliyetinin  2 bin 666 lira 43 kuruş 
olduğunu belirtmektedir. Bu durumda,  9 ay çalıştırılan hizmetlilerin toplam   maliyeti  2.666,43 
x 9 = 23.997,87 x 2.872= 68.921.882,64 TL olarak hesaplanmaktadır (Tablo 6). 2 Bin 872 
hizmetli doğrudan çalıştırıldığında, yıllık maliyet toplam 52 milyon 962 bin 552 TL olarak 
hesaplanmaktadır. MEB, 2017 yılında, taşerona 15 milyon 959 bin 330 lira 64 kuruş fazla ödeme 
yapmayı planlamaktadır (Tablo 7).    

MEB’in 2016 ve 2017 yıllarında taşerona yaptığı/yapacağı fazla ödeme tutarı, 28 milyon 
495 bin 628 TL’dir! Bu kaynakla, okullarda,  bir öğretim yılında  1.187 hizmetli istihdam 
edilebilir.  

 
Tablo 4. MEB’in, 2016 yılında  taşeron aracılığı ile çalıştırdığı  hizmetlilerin toplam maliyeti 
 
 
Hizmetli 
Sayısı 

 
 
Yıllık 
Çalışma 
Süresi 

Bir Kişinin Asgari 
Ücret Üzerinden Aylık 
Toplam Maliyeti 
(Maaş-SGK Primi-
Vergi) (TL 

 
 
Bir Kişinin 9 
Aylık Toplam 
Maliyeti (TL 

 
 
2.256 Hizmetlinin 9 
Aylık Toplam 
Maliyeti (TL) 
 

2.256 9 ay 2.666,43 23.997,87  54.139.194,72 
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Tablo 5. MEB’in, 2016 yılında taşeron aracılığı ile çalıştırdığı  hizmetlilerin doğrudan 
çalıştırılması durumunda  toplam maliyet 
 
 
Hizmetli 
Sayısı 

 
 
Yıllık 
Çalışma 
Süresi 

Bir Kişinin 
Asgari Ücret 
Üzerinden Aylık 
Toplam Maliyeti 
(Maaş-SGK 
Primi-Vergi) 
(TL 

 
 
Bir Kişinin 9 
Aylık Toplam 
Maliyeti (TL) 

 
 
2.256 
Hizmetlinin 9 
Aylık Toplam 
Maliyeti (TL) 
 

 
 
MEB’in 
Taşerona 
Ödediği Fazla 
Ücret 

2.256 9 ay 2.049 18.441  41.602.896 12.536.298,72 
 

 
 
Tablo 6. MEB’in, 2017 yılında taşeron aracılığı ile çalıştırmayı hedeflediği hizmetlilerin, asgari 
ücret üzerinden toplam maliyeti  
 
 
Hizmetli 
Sayısı 

 
Yıllık 
Çalışma 
Süresi 

 
Bir Kişinin Asgari 
Ücret Üzerinden 
Aylık Toplam 
Maliyeti (Maaş-
SGK Primi-Vergi) 
(TL) 

 
Bir Kişinin 9 Aylık 
Toplam Maliyeti 
(TL) 

 
2.872 Hizmetlinin 9 
Aylık Toplam Maliyeti 
(TL) 
 

2.872 9 ay 2.666,43 23.997,87 68.921.882,64 
 
 
Tablo 7. MEB’in, 2017 yılında taşeron aracılığı ile çalıştırmayı hedeflediği hizmetlilerin 
doğrudan çalıştırılması durumunda devlete toplam maliyeti 
Hizmetli 
Sayısı 

Yıllık 
Çalışma 
Süresi 

Bir Kişinin 
Asgari Ücret 
Üzerinden Aylık 
Toplam Maliyeti 
(Maaş-SGK 
Primi-Vergi) 
(TL 

Bir Kişinin 9 
Aylık Toplam 
Maliyeti (TL 

2.872 
Hizmetlinin 9 
Aylık Toplam 
Maliyeti (TL) 
 

MEB’in 
Taşerona 
Ödeyeceği Fazla 
Ücret 

2.872 9 ay 2.049 18.441  52.962.552 15.959.330,64 
 

 
 
 

4.ÖZELLEŞTİRMELERLE ÇAĞDIŞI EĞİTİMİN ALTYAPISI 
OLUŞTURULUYOR 

 
4.1.Cemaat Okulları Özendiriliyor 
MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’yle okul öncesinde ikili eğitim 

uygulamasına geçilmiştir: 
“Okul öncesi eğitim kurumlarında;  
a) Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana 

sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için 
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grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde normal eğitim de yapılabilir.” (Madde 
6/1, Değişik: RG-25/6/2015-29397). 

Uygulamalardan, okul öncesinde ‘normal’ eğitim uygulamasının ‘numunelik’ olduğu 
anlaşılmaktadır. 36-66 aylık çocukların ikili eğitime alınması, eğitimbilim ilkeleriyle örtüşmeyen 
bir uygulamadır. Bu yaş grubundaki öğrencilerden sabahçı olanlar  08.00-13.00 saatlerinde, 
öğlenci olanlar ise 13.00-18.00 saatlerinde   eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Yarım 
günlük eğitim, çalışan anne ve babalar açısından çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Sabah okula 
bırakılan öğrenciyi öğleyin okuldan almak ya da öğle saatinde okula öğrenci bırakmak, çalışan 
aileleri zora sokmaktadır. İşe giden anne ve babaların çocuklarını öğleye kadar  ya da öğleden 
sonra evde tutmalarına yol açan ikili eğitim uygulaması,  aileleri, ikili eğitim kapsamı dışında 
tutulan özel okullara ya da merdiven altı ‘okul’lara mecbur etmektedir. MEB’in, özel okulları, 
kendi kurumlarında uyguladığı ikili eğitimden ‘muaf’ tutması, sözü edilen okulları teşvik niteliği 
taşıyan kararlardan biri olarak görülmektedir.  

Okul öncesinde cemaat/özel okulları seçenek hâline getiren yöntemlerden biri de, 
personel ve kaynak sorununa karşın, aylık ödentilerin günün koşullarına göre 
düzenlenmemesidir. MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 67/1 maddesi 
gereğince, İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki ücret tespit komisyonları tarafından 
okul öncesi ödentilerin tavan ücreti belirlenmektedir. Belirlenen tavan ücretlerin genelde düşük 
olduğu ve kurumun ihtiyaçlarını gideremediği gözlenmektedir.  

MEB’e bağlı resmî okul öncesi eğitim kurumlarında, 9 ay üzerinden, aylık ödenti tutarı 
ortalama 60 TL’dir! Yılda  ortalama 540 TL ödeme yapılan okul öncesi eğitim kurumlarının 
hizmet kalitesi düşürülmektedir. Devletin ödenek ayırmadığı, yardımcı hizmetler personeli 
atamadığı okul öncesi kurumlarında eğitim kalitesini düşüren uygulamayla, cemaat/özel 
okulların önü açılmaktadır.  20 kişilik bir sınıfta bir yıllık ödenti toplamı 540x20= 10.800 TL’dir. 
Bu tutar,  ödentilerin düzenli ödenmemesi durumunda daha da azalmaktadır.  

MEB, özel okul öncesi kurumlara öğrenci başına 2016-2017’de 2 bin 860 TL, 2017-
2018’de ise 3 bin 60 TL  ‘teşvik’ ödemektedir (Tablo 1 ve Tablo 2).   

Okul öncesinde özel okulların seçenek olarak sunulmasının maliyeti ağır olmaktadır. 
Yasadışı kurumlarda akla ve bilime aykırı eğitim, çocukların akıl ve ruh sağlığının bozulmasına 
neden olmaktadır. Öğrenci güvenliğinin, sözü edilen okulların sorunlu alanlarından biri olduğu 
düşünülmektedir. Bazı olgular, bu düşünceyi doğrulamaktadır. 2017 yılında, İzmir Çiğli’de özel 
bir anaokulunda eğitim gören Alperen Sakin’in, unutulduğu öğrenci servisinde yaşamını 
yitirmesi, dikkatleri,  özel okullara çekmiştir (Milliyet, 17.08.2017). 

Cemaat okullarındaki uygulamalar, Cumhuriyetle sorunlu kuşakların yetiştirilmesine 
neden olmaktadır. Bu durumun, uzun vadede, toplumsal barışı tehdit eden çatışmalara yol açması 
kaçınılmazdır. Cumhuriyetle sorunlu kuşakları yetiştirme projesiyle toplumun önüne ağır bir 
fatura konulmaktadır. 

 
4.2.Barınma Sorunlarının Çözümü de Cemaatlere Emanet 
MEB’e bağlı 2 bin 874 pansiyonda 371 bin öğrenci barınırken, büyük bölümünün 

cemaatlere bağlı olduğu belirtilen 4 bin 741 yurtta ise 203 bin 111 öğrenci barınmaktadır. Özel 
yurtların bir kısmının kayıt dışı oluşu, bir kısmında ise kayıtsız öğrencilerin barındırılması, 
verilerin gerçeği ne ölçüde yansıttığını belirsiz kılmaktadır. 

‘Özel’ yurtlarda barındırılan öğrenciler; ülkenin birlik ve beraberliğine zarar veren, bir 
arada yaşama duygusunu zayıflatan, bilimsel düşünme yeteneğini körelten, sorgulayan bireylerin 
yetişmesini engelleyen cemaat kültürünün yıkıcı etkisiyle yetiştirilmektedir.  

Hiç ihtiyaç olmadığı hâlde, ortaöğretim öğrencilerine yönelik  4 bin 741 yurda niçin izin 
verildiği sorusu, önem kazanmaktadır. Cumhuriyeti zehirleyen iklim, bu koşulların ürünüdür. 
Gelişme çağındaki çocukların ailelerinden koparılarak çağdışı kurumlara teslim edilmesi, bugün 
çözüm bekleyen önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.    
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  Adana’nın Aladağ ilçesindeki Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine ait 
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda, 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen yangında, 
aralarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu, bir ‘eğitmen’ ile 10 ilköğretim öğrencisinin yer aldığı, 
toplam 12 kişinin yanarak can verdiği olay, cemaat yurtlarından kurtulmanın  bir zorunluluk 
olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir.  ‘Süleymancılar’a ait olduğu bilinen yurtta yaşanan 
üzücü olay, öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacına ancak devletin çözüm üretebileceği 
algısını güçlendirmiştir. . 

 
Tablo 8.  MEB’e bağlı resmî pansiyonlar ve bu pansiyonlarda barınan öğrenci sayıları 

(2016-2017) 
İlgili Birim Kurum 

Sayısı 
Yatılı Paralı 
Öğrenci Sayısı 

Yatılı Parasız 
Öğrenci sayısı 

Toplam 
Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü 

325  56.604 56.604 

Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü 

997 16.707 147.756 164.463 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü 

762  2.500  79.851   82.351 

Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü 

707 1.888 64.168   66.056 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

70 2 1.336 1.338 

Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğü 

13  724   724 

Toplam 2.874 21.097 350.439 371.536 
(Kaynak: MEB 2017 Yılı Bütçe Sunuşu, s. 96) 

 
 

Tablo  9. Özel öğrenci yurtları ve bu yurtlarda barınan öğrenci  sayıları 

(Kaynak: MEB 2017 Bütçe Sunuşu, s. 97) 
 
 
 
 
 

 
                                 Yurt Sayısı 
 
 

 
    Yurtta Kalan Öğrenci Sayısı 
 
 

                  Kadın Erkek Karma Toplam Kadın  Erkek Toplam 
Ortaöğretim    702 1.847 31 2.580 21.403 61.312   82.715 
Yükseköğretim 1.209    896 55 2.160 62.988 49.435 112.423 
Diğerleri - -   1        1   2.385   5.588    7.973 
 
Toplam 

 
1.911 

 
2.743 

 
87 

 
4.741 

 
86.776 

 
116.335 

 
203.111 
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5.ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK 
MEB’de, özelleştirme sürecinin en yıkıcı örneklerinden biri de ücretli öğretmenlik 

uygulamasıdır. Uygulamayla, iş güvencesinden yoksun öğretmen istihdamının önü açılmaktadır.  
Atama/görevlendirme yöntemi, özlük haklarını bu kadar derinden etkilemesi vb. sorunun tüm 
boyutlarıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır.  

 
5.1.Ücretli Öğretmenlik Nedir? 

 Ücretli öğretmenlik, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  
Karar’ın 9. Maddesinde  tanımlanmaktadır:  

“Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; 
…Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim 
ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.” (Resmî 
Gazete, 16.12.2006/26378). 
 Kararda, ders ücreti karşılığında görevlendirilecek kişilerde ‘yükseköğrenim’ koşulu 
aranmakta, ancak yükseköğrenimin kademesi (Ön lisans, lisans, yüksek lisans) ile ilgili herhangi 
bir sınırlama getirilmemektedir.  
 

5.2.Millî Eğitim Temel Kanunu’na Aykırı 
MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Karar’la, kademesi 

belirtilmeyen ‘yükseköğrenim’ görenlere ücret karşılığı ders okutma görevi verilmesi, 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’yla çelişmektedir. Çünkü sözü edilen Yasa, öğretmenlik için 
alan eğitimi, pedagojik formasyon, genel kültür vb. yeterlikleri zorunlu kılmaktadır. Bu 
yeterliklerin,  öğretmen yetiştirmeyen yükseköğrenim kurumlarında kazandırılması mümkün 
görünmemektedir.  

Öğretmenlik, özel uzmanlık gerektiren bir meslektir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu’na göre, “Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.”(Madde 43). Söz konusu Yasa’da, öğretmenlik 
mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanacağı 
hükmüne yer verilmektedir.  
 

5.3.Zümre Toplantılarından Sonra Göreve Başlıyorlar 
Ücretli öğretmenler, eğitim başladıktan sonra görevlendirilmektedir. Bu uygulama, ücretli 

öğretmenlerin,   öğretim yılı başında, seminer döneminde yapılan öğretmenler kurulu ve zümre 
öğretmenler kurulu toplantılarına katılma olanağını ortadan kaldırmaktadır. MEB Okul Öncesi ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, zümre öğretmenler kurulunda, ders planlarının 
düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı 
düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek 
okulun çevre imkânları analiz edilir  ve iş birliği oluşturulur (Madde 35/4).Bir öğretim yılının 
planlanmasında bu kadar önem taşıyan zümre öğretmenler kurulunda ücretli öğretmenlerin yer 
alamamasının, eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.  

 
5.4.Seminer Çalışmalarına Katılamıyorlar 
Ücretli öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda yapılan seminerlere katılma hakkı 

tanınmamaktadır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin yanı sıra planlama, eğitime hazırlık vb. 
etkinliklerin gerçekleştirildiği seminerlere ücretli öğretmenlerin katılımının sağlanmaması, 
eğitimle ilgili kaygıların göz ardı edildiğine işaret etmektedir.  
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5.5.Ücretli Öğretmenlerin Özlük Hakları  
 Ücretli öğretmenlere, okuttukları ders ücretinin dışında herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) E-Kılavuzu’na göre, “DYK’larda 
öncelikle ilçede kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, kadrolu öğretmenin ihtiyacı 
karşılamaması durumunda, ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler 
görevlendirilir.” (Madde 1/6).  

Yetiştirme kurslarında görev alan kadrolu öğretmenlere, normal ders ücretinin iki katı 
kadar ödeme yapılmaktadır. Ücretli öğretmenlere ödenen yetiştirme kurs ücreti, kadrolulara 
ödenenin yarısı kadardır! Yetiştirme kurslarında görev alan ücretli öğretmenlere, kadrolu 
öğretmenlere ödenen ek ücretinin yarısının ödenmesi, açık bir hukuk ihlali olarak 
nitelendirilmektedir.  

 
5.5.1.Hazırlık ve Planlama Ücreti Yok 
MEB Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11/1. 

Maddesinde, “….Müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve 
kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve 
planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.”  (Resmî Gazete, 16.12.2006/26378). 

Haftada okutulan her 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama ücreti ödenmektedir. 30 
saat okutan öğretmenlere 3 ek ders saati hazırlık ve planlama ücreti ödenir. Ücretli öğretmenler, 
haftalık 10 saat ve üzeri derse girdikleri hâlde,  hazırlık ve planlama ücretinden 
yararlanamamaktadır.  

 
5.5.2.İşsizlik Maaşı Alamıyorlar 

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, işsizlik ödeneği,  “Hizmet akdinin sona 
ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; a) 
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 
gün,süre ile işsizlik ödeneği verilir.” (Madde 50/a).  
 Ücretli öğretmenlerin ücretinden işsizlik sigortası primi kesilmiyor. Sigorta primi kesilse 
bile, son üç yılda 600 gün sigortalı olarak çalışmaları mümkün görünmemektedir. Haftada 30 
saat derse giren bir öğretmenin, yıllık 9 ay üzerinden,  3 yıllık sigorta primi, 144×3= 434 günü 
aşmamaktadır.  
 

5.5.3.Kıdem Tazminatından Yararlanamıyorlar 
 Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlara kıdem tazminatı ödenmiyor. Ücretli öğretmenler 
de ‘geçici’ ya da ‘belirli’ süreyle çalıştıkları için kıdem tazminatı haklarından yararlanamıyor. 
Yargıtay Genel Kurulu’nun 18.09.1996 tarih ve 1996/9489 E 1996/594 K sayılı kararında, belirli 
süreli iş sözleşmesiyle çalışanlara kıdem tazminatı ödenemeyeceği belirtilmektedir. Yargıtay 22. 
Hukuk Dairesinin 04.03.2013 tarih ve 2013/71 E 2013/1642 K sayılı kararında da benzer 
görüşlere yer verilmektedir (Yıldırım Koç, Aydınlık, 22.05.2017).  
 

5.5.4.Hastalık ‘Hak’ları da Yok 
Sistem, ücretli öğretmenlere hastalanmayı yasaklıyor. Eğer ücretli öğretmenseniz, kışın 

üşümemek ve üşütmemekle yükümlüsünüz. Otlukbeli’nin Boğazlı Köyü İlkokulunda ya da 
Tercan’ın Esenevler Köyü İlkokulunda görev yapan ücretli öğretmenseniz,  pencerenizi ve 
kapınızı zorlayan fırtınaya meydan okumak zorundasınız. O uzun kış gecesinde dondurucu 
soğuğa yenik düşer ve hastalanırsanız, Otlukbeli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğündeki muhasebe 
memuru ders ücretinizi kesmek zorunda kalacaktır.  
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İş Kanunu başta olmak üzere, iş hukukunda çalışanların hastalık, mazeret ve yıllık izinleri 
tanımlanmaktadır. MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Karar,  
çalışma koşullarını düzenleyen temel belge olarak görülemez.  

Bir günlük hastalık raporunda bile ücret kesintisine gitmek, iş hukukuna tamamen 
aykırıdır. Bu uygulama, Türkiye gibi bin yıllık devlet geleneği olan bir ülke adına üzüntü 
vericidir.   

 
5.5.5.Ücretli Öğretmen Anneler Sütten Kesiliyor 
MEB İzin Yönergesi’nde kadın memurların bebeklerini emzirmelerine ilişkin hükümler 

yer almaktadır:  
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim 

tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni 
verilir (Madde 10/1-d). 

Kadın sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 
toplam bir buçuk saat süt izni verilir (Madde 23/1-b). 

 Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitim 
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni 
verilir (Madde 28/1-2). 
          ‘Ücretli annelik’ mevzuata aykırı! Ücretli öğretmenlik yapan anneler, bebeklerini 
emzirmek için süt izninden yararlanamıyor. Bu durumdaki annelerin bebeklerini emzirdikleri 
saatlerde ders ücretleri kesiliyor. MEB İzin Yönergesi’nde, ücretli öğretmenlikten söz edilmese 
de, ücretli öğretmenlerin, ‘geçici personel’ başlığı altında tanımlanan personel kapsamında 
değerlendirilerek ücretli süt izninden yararlandırılmaları gerektiği düşünülmektedir. Ücretli 
öğretmenlerin, 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesinde tanımlanan ‘geçici personel’ statüsünde 
değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.   

5.5.6.Ücretli Öğretmenlere Asgari Ücretin Altında Maaş Veriliyor 
 

Tablo 10. Ücretli öğretmenlere ödenen aylık ek ders ücreti toplamı 

Sıra Nu 
Ücretli Öğretmenin 
Okuttuğu Haftalık Ders 
Saati Toplamı 

Ücretli Öğretmenin 
Okuttuğu Aylık Ders 
Saati Toplamı 

Ücretli Öğretmene 
Ödenen  Maaş (Aylık 
Ek Ders Ücreti)* 

1 5 20 226,54 
2 10 40 452,8 
3 15 60 679,2 
4 20 80 905,6 TL 
5 25 100 1132 TL 
6 30 120 1358,4 
*Ders ücreti, 11,32 TL’den hesaplanmıştır.  

 
Ücretli öğretmenin bir ayda okutacağı ders saati,  120’yle sınırlandırılmıştır.  Bu 

durumda, haftada 30 saatten fazla ders okutma olanağı olmayan  öğretmenin bir ayda eline 
geçecek ders ücreti toplamı, 1.358 TL’dir. Bu miktar, asgari ücretin de altındadır (Tablo 10). 

                   Kadrolu öğretmenlerle aynı koşullarda çalışan öğretmenlere asgari ücretin altında maaş 
ödenmesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesine, temel insan haklarına ve iş hukukuna aykırıdır. Haftada 
30 saat derse giren bir öğretmene ‘kısmi zamanlı’ çalışan muamelesi yapılarak sigorta prim gün 
sayısının düşürülmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesine (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.)  
aykırıdır. Haftanın her günü okulda görev yapan bir öğretmen ‘kısmi zamanlı’ sigortalı olarak 
görülemez.  
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5.5.7.Ücretli Öğretmenler Emekli Olamayacak 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, ücretli öğretmenlerin sigorta 

primlerinin hesaplanmasında haksız bir uygulamaya olanak sağlamıştır. Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Uğurlu imzalı, 09.07.2010 tarih ve 10283 sayılı yazıda, ücretli öğretmenlerin 
prim ödeme gün sayısının, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesiyle 
tespit edileceği belirtilmektedir (Ders saati ÷ 7,5= Prim gün sayısı). Bir öğretmen, ücret karşılığı, 
haftada en çok 30 saat ders okutabilir. Bir ayda 120 saat derse giren ücretli öğretmenin prim gün 
sayısı, 120÷7,5=16 olarak hesaplanmaktadır.  

Prim gün sayısının ders saatleri üzerinden hesaplanması, usulsüzdür. Çünkü haftada 30 
saat derse giren bir öğretmen ‘kısmi zamanlı’ olarak değil, tam gün çalışmaktadır.  

4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘sürekli iş’ tanımı yapılmaktadır: “Nitelikleri bakımından en 
çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.” (Madde 
10).  Haftada 30 saat derse giren ve aylarca bu görevi sürdüren öğretmenlerin yaptığı iş sürekli 
iştir. Sürekli iş yapan bir öğretmenin ‘kısmi zamanlı’ işçi statüsünde görülmesi, iş hukukuyla 
çelişmektedir.   
 
Tablo 11. 1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanların prim ödeme gün sayısı ve 
emeklilik yaşı 
 
Sıra Nu 

 
Prim Ödeme 
Gün Sayısı  

 
Prim Ödeme 
Süresi  

 
Kadınlarda 
Emeklilik Yaşı 
 

 
Erkeklerde 
Emeklilik Yaşı 
 

1 7200 31.12.2035 58 60 
 
1 Mayıs 2008’den sonra ilk kez sigortalı çalışmaya başlayan ücretli öğretmenlerin emekli 

olabilmeleri için, 31 Aralık 2035 tarihine kadar en az 7 bin 200 gün prim ödenmesi 
gerekmektedir. Bu durumda  kadınlar 58, erkekler  ise 60 yaşını doldurduğunda emekli 
olabilecektir (Tablo 11). 

7 bin 200 gün, ortalama 20 yıla denk düşmektedir. Ücretli öğretmenlerin 20 yılda 7 bin 
200 günü tamamlayabilmeleri için, sigortalarının 30 gün üzerinden yatırılması, yarıyıl ve yaz 
tatillerinde çalışmaları gerekiyor. Oysa ücretli öğretmenler resmî tatillerde, millî bayramlar dâhil, 
çalışmış sayılmıyor. Derse girilmeyen günler için ders ücreti ödenmiyor. Sigorta primleri, 
okutulan ders saatleri esas alınarak hesaplanıyor (Tablo 12).  
Tablo 12. Ücretli öğretmenlerin, okutulan ders saatlerine göre yatırılan sigorta primi  
Sıra 
Nu 

Okutulan 
Ders Saati 
(Aylık 
Toplam) 

Yatırılan Aylık 
Sigorta Primi 
(Gün Sayısı) 

Bir Öğretim Yılında, 9 Ay Üzerinden,  
Yatırılan Toplam Prim Gün Sayısı 

1 30 4 36 
2 60 8 72 
3 90 12 108 
4 120 16 144 
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Tablo 13. Mayıs  2008’den sonra farklı yaşlarda göreve başlayan   ücretli öğretmenlerin, 
aralıksız çalıştıkları varsayıldığında, 7200 prim gün sayısını tamamlama  yaşı* 
 
Sıra Nu 

 
Göreve 
Başlama 
Tarihi 

Göreve 
Başladığı 
Tarihteki 
Yaşı  

7200 Gün Prim 
Ödemesinin 
Tamamlandığı Yıl 
 

7200 Gün Prim 
Ödemesinin 
Tamamlandığı 
Tarihteki Yaş 
 

1 01.09.2008 25 2058 75 
2 01.09.2009 25 2059 75 
3 01.09.2010 25 2060 75 
4 01.09.2011 25 2061 75 
5 01.09.2015 25 2065 75 
6 01.09.2016 25 2066 75 
7 01.09.2017 25 2067 75 
8 01.09.2017 30 2067 80 
9 01.09.2017 32 2067 82 
*Tablo 13  hazırlanırken, eğitim ve öğretim yılı 180 iş günü olarak kabul edilmiş; rapor, izin gibi 
devamsızlıklar ile  kar tatili vb. eğitime engel durumlar dikkate alınmamıştır. 
 

 
 5.6.Ülkemizde Görev Yapan Ücretli Öğretmen Sayısı 

Türk Eğitim Sen’in araştırmasına göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında, ülke 
genelinde, 81 ilde, çeşitli alanlarda görev yapan ücretli öğretmen sayısı, 63 bin 829’dur! Aynı 
dönemdeki norm kadro ihtiyacı ise, 106 bin 983’tür. Ücretli öğretmenlerin 27 bin 409’u Eğitim 
Fakültesi mezunu, 27 bin 936’sı lisans mezunu (Eğitim Fakültesi dışında), 8 bin 484’ü ise ön 
lisans (İki yıllık yüksekokul)  mezunudur. Ücretli öğretmenlerin 7 bin 140’ı İstanbul’da, 3 bin 
862’si Bursa’da, 3 bin 724’ü ise Diyarbakır’da görev yapmaktadır. Ücretli öğretmen sayısının bu 
kadar yüksek olması, kadrolu öğretmen istihdamından vazgeçme anlayışıyla 
ilişkilendirilmektedir.  

 
 
6.FATİH  PROJESİ 
 
6.1.FATİH Projesi Nedir? 
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) olarak tanımlanan projeyle 

okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının 620 bin dersliğine  birer adet dizüstü 
bilgisayar, her öğrenciye ve öğretmene tablet bilgisayar,  projeksiyon cihazı, her okula en az bir 
adet  fotokopi makinesi  ile  etkileşimli  tahta verilmesi, doküman kamera ve mikroskop 
kameranın bulunduğu Bilişim Teknolojileri (BT)  sınıfı oluşturulması amaçlanmaktadır.  
Projeyle, ayrıca,  bütün illerde, toplam 110 merkezde uzaktan hizmet içi eğitim merkezlerinin 
kurulması da hedeflenmektedir.  

MEB’in, 2012 yılında başlattığı  proje hakkındaki görüşleri şöyle özetlenmektedir: 
“Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve 

eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji 
kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.” 
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Proje kapsamında Okul Bilgi Sistemi (OSB), Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımı (MDM), 
Öğrenim Yönetim Sistemi (LYS), Etkileşimli Sınıf Yönetimi (ESY) yönetim yazılımları 
kullanılmaktadır.  

 
 
Tablo 14. FATİH Projesinin hedefleri 

 
     (Kaynak: MEB) 
 
6.2.Projenin Maliyeti 

Proje, 2010 yılında, MEB’le Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı arasında düzenlenen bir 
protokolle  yürürlüğe girmiş, 2012 yılında pilot illerde uygulanmıştır. Projenin, 2014 yılında 
tamamlanması planlanmıştır.  2017 yılı itibariyle, projenin ortaöğretim kurumlarında 
tamamlandığı; ortaokul, ilkokul ve okul öncesi eğitim kurumlarında ise henüz tamamlanmadığı 
görülmektedir. Etkileşimli tahta ihalesini kazanan Vestel’in, 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nda,  
ortaöğretim kurumlarına (Faz 1) akıllı tahtaların 2012 yılında teslim edildiği,  ortaokullarda (Faz 
2) büyük kısmının kurulumunun tamamlandığı, kalan kısmının ise 2016 yılında teslim 
edilmesinin planlandığı belirtilmektedir (s. 10).  

Planlanan tarihte, etkileşimli tahta teslimatı ve kurulumunun tamamlanamaması,  Faz 3 
kapsamındaki okullarda (Okul öncesi ve ilkokullar) henüz bir çalışma yapılmaması, projenin 
giderek uzayacağını göstermektedir.  Projenin uzaması, maliyeti yükseltmektedir. 2012 yılında, 
dönemin Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu’nun 
bir soru önergesi üzerine, projenin maliyetini 8 milyar TL olarak açıklamıştır (Yeni Çağ, 
25.05.2012).  

Gelişmeler, projenin 8 milyar TL ile tamamlanamayacağını ve maliyetin giderek 
yükseleceğinin ipuçlarını veriyor. 

 
            6.3. Kamu İhale Kanunu Devre Dışı  

    01.12.2016 tarihli,  6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’’un 52. Maddesiyle, FATİH Projesi kapsamında,    MEB tarafından yapılacak mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutulmuştur (Ek 10. 
Madde).  

Yıllarca sürmesi beklenen  büyük projeyle ilgili mal ve hizmet alımlarında,  Kamu İhale 
Kanunu’nda  öngörülen esaslara uyulmaması, çeşitli soru işaretlerine yol açmaktadır. Dev 
bütçeyle yürütülen bir  projede saydamlık, denetlenebilirlik, kamu yararının gözetilmesi vb. 
ilkelere uyulmasının önem taşıdığı ifade edilmektedir.  

 
            6.4.Proje Tamamlanmadan Teknoloji Eskiyor 

     Etkileşimli tahtaların ortalama ömrünün beş yıl olduğu dile getiriliyor.     İ3 işlemci 
kullanılan tahtalar, yeni programlarda sorun çıkarıyor.  Yeni çıkan programlar performansı 
yüksek işlemcilerde kullanılabiliyor. Yeni program yüklenen İ3 işlemcili tahtalar yavaş 
çalışmaya başlıyor. Eski işlemcinin kullanılmasına devam edildiğinde, Microsoft güncelleme 
desteğini kestiği için, cihaz virüs saldırılarına açık hâle geliyor. Bu durum, etkileşimli tahtaların 
her beş yılda bir yenilenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.  
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Tabletlerin tahtayla etkileşimini sağlayan V-sınıf  yazılımı E-tab 4’lerde kullanılamıyor. 
Ödemesi yapılan yazılımın kullanılamaması, kamu zararına yol açıyor. 

 
         6.5. Devlet Türk Telekom’a Çalışıyor  
         Etkileşimli tahtaların kullanıldığı okulların aylık ortalama İnternet faturası, 2 bin 600 TL 
dolayındadır. İnternet erişimi için yüksek ödeme yapılması, sistemin sürdürülebilirliği 
konusundaki kuşkuları desteklemektedir. Etkileşimli tahtaların bütün okullarda kurulumunun 
tamamlanması durumunda,  İnternet faturaları için büyük bir bütçe ayrılması zorunlu olacaktır. 
FATİH Projesini uygulayan bir okulun yıllık fatura tutarı, 31 bin 200 TL’dir (Tablo 15). Projenin 
ülkemizdeki 51 bin 622 okulda uygulanması durumunda, MEB’in İnternet gideri, 1 milyar 610 
milyon 606 TL’ye çıkmaktadır (Tablo 16)..    
 
Tablo 15 . FATİH Projesini uygulayan bir eğitim kurumunun İnternet gideri. 
Sıra Nu Aylık Fatura Tutarı Yıllık Fatura  Tutarı 
1 2.600,00 31.200,00 

 
Tablo 16 . FATİH Projesinin tüm okullarda uygulanması durumunda, tahmini 2.600 TL faturaya 
karşılık Türk Telekoma ödenecek İnternet fatura tutarı. 
Sıra Nu Okul Sayısı  Aylık Fatura 

Tutarı 
Yıllık Fatura  Tutarı 

1 51.622 134.217.200,00 1.610.606.400,00 
 
 MEB, ülke genelindeki bütün okulların sabit telefon ve İnternet (Fiber İnternetin dışında) 
faturaları yoluyla yabancı sermayeli   Türk Telekom adlı kuruluşa büyük kaynak sağlamaktadır. 
MEB başta olmak üzere, diğer kamu kurumlarının, söz konusu kuruluşun en büyük finansörü 
olduğu görülmektedir.  
 
        6.6.FATİH Projesine Son Verilmelidir 
       Yüksek maliyet,  kaynak savurganlığı, ihalelerle ilgili tartışmalar vb. gerekçeler göz önünde 
bulundurularak projeden vazgeçilmesi, akla en yakın çözümlerden biri olarak görülmektedir. 
Türk eğitim sisteminde karşılaşılan sorunların çözümünü, kaynak savurganlığıyla özdeşleşen bir 
projede aramak gerçekçi değildir. FATİH Projesi, teknoloji üreten ülkelerin okullarıyla 
karşılaştırıldığında, abartılı ve eğitim sisteminin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilemeyen bir proje 
olarak değerlendirilmektedir. İsviçre’nin Zürih kentindeki 110 okuldaki dersliklerde  etkileşimli 
tahta kullanılmaması, FATİH Projesine akıtılan kaynakları sorgulama ihtiyacını da beraberinde 
getirmektedir.  
 FATİH Projesi kapsamında okul öncesi sınıflar başta olmak üzere, ilk ve ortaöğretimdeki 
bütün dersliklere etkileşimli tahta kurmanın bir ihtiyaç olup olmadığı konusu sorgulanmalıdır. 
Uygulamanın eğitime yansımalarının ele alınması ve tartışılmasının yararlı olacağı 
öngörülmektedir. İlgililerin, teknolojiyle başarı arasında doğrudan  bağ kurmanın ne kadar 
gerçekçi olduğu sorusu üzerinde düşünmeleri gerektiği açıktır.    
  
. 

 7.KÖY OKULLARI VE YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI 
 Cumhuriyetle birlikte büyük önem verilen köy okulları günümüzde kaderine terk edilmiş 

durumda. Köyden kente göç, kırsal alanlardaki okulların öğrencisizlik nedeniyle kapatılmasına 
yol açmaktadır.  
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7.1.Köy Okullarının Satılması ya da Kiraya Verilmesi 
 Taşımalı sistem ya da öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatılan bazı köy okulları kiraya 
verilirken, bazı okulların da çeşitli gerekçelerle (eskimesi, yıkılması vb.) satışa sunulacağı 
belirtilmektedir.  Pülümür Kırmızıköprü (Barbaros Hayrettin Paşa YİBO) Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulunun lojman, derslik, yemekhane-salon ve yatakhane binalarının tamamının  2017 
yılında yıkılması, konuya ilişkin örneklerden biridir. Pülümür Yatılı İlköğretim Bölge 
Okulunun da daha önce benzer gerekçelerle yıkılması, dikkat çekicidir.  Köy okullarının satışı 
ya da kiraya verilmesiyle, köyler karanlığa mahkûm edilmektedir.  Köy okullarının para 
kazanma aracı olarak görülmesi, kabul edilemeyecek niteliktedir. Köylerde okullara ayrılan 
alanlar, köy tüzelkişiliği ya da gerçek kişilere aittir. Okul amacıyla devredilen alanların satışa 
sunulması, bu yönüyle de sorunludur. Uygulamayla, okul alanlarını MEB’e ücretsiz 
devredenlerin hukuku çiğnenmektedir.  Kullanım dışı olan okulların elden geçirilerek muhtarlık, 
kurs salonu, köy odası, kütüphane olarak MEB bünyesinde  kalmasının daha gerçekçi olacağı 
değerlendirilmektedir. 
    

7.2.Yatılı İlköğretim Bölge Okulları 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO), nüfus vb. etkenlerden dolayı okullaşma 

oranının düşük olduğu kırsal alanlarda yaşayan öğrencilere temel eğitim hizmetlerinin sunulduğu 
eğitim kurumlarıdır.30.03.2012 tarih ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, sekiz yıllık temel eğitimin ilkokul, ortaokul 
ve liselerde dörder yıldan 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte (Madde 7) kesintisiz eğitim üçe 
bölünmüştür. Okulların ilkokul, ortaokul ve liselere ayrılması, YİBO’ları da etkilemiştir. 
YİBO’ların ilkokul bölümleri kapatılmış, öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alınmıştır. 
 Ülkemizde 99 bin 946 kapasiteli  325 Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO)nda  toplam 56 bin 
515 öğrenci barınmaktadır.  YİBO’lardaki öğrenci sayısının azalmasında  göçlerin yanı sıra 
ilkokul öğrencilerinin taşımalı eğitim kurumlarında öğrenim görmelerinin etkili olduğu ifade 
edilmektedir. Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulları (İHO)nın sayısındaki olağanüstü artışın da bu 
sonuçta etkili olabileceği  öngörülmektedir. 

YİBO’ların adım adım tasfiyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımına zarar 
vermektedir.  Tasfiyenin,  kırsal alanlarda yaşayan öğrencilerin başarısına olumsuz yansıması 
beklenmektedir. YİBO’larda beslenme hizmetlerinin kadrolu hizmetlilerce yürütülmesi, 
yemeklerin okul mutfağında yapılması vb. olgular kaliteli ve düşük maliyetli yemek üretiminin 
önemli nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Taşımalı okulların büyük bölümünde, 
YİBO’lardan farklı olarak, yemek ve ulaşım hizmetlerinin satın alınmasıyla, kamudan özel 
sektöre kaynak aktarılmaktadır.   

 
      8.Sonuç ve Öneriler 
1. Eğitim hizmetlerinin özelleştirilmesi,  özel kuruluşlara kaynak aktarmanın  yanı sıra Millî 

Devleti hedef alan  bir faaliyet olarak görülmektedir.  
2. Millî Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tasfiyesi,  millî pazarı yıkıma uğratma  

süreciyle eşzamanlı yürütülen dış kaynaklı bir  saldırıdır.  Saldırının Türkiye ayağında 
mafyalaşan sistemin  iş birlikçileri yer almaktadır. 

3. MEB’deki özelleştirmelerle, Türk eğitim sistemi,  Atatürkçü,  millî ve laik niteliklerinden 
arındırılmaktadır.  

4. Özelleştirmelerle, Türk Milletinin birlikte yaşama,  ülkü ve kader birliği duyguları  
zayıflatılmakta, kabile toplumunun eğitim altyapısı oluşturulmaktadır.  

5. Kapatılan MEB yayınevleri bütün illerde yeniden açılmalı ve halkın hizmetine 
sunulmalıdır. 

6. MEB’de, kamu yararı gözeten ve öğretmen/hizmetli/öğrenci yazarları özendiren bir 
yayıncılık ilkesi yaşama geçirilmelidir.  
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7. Ücretsiz ders kitaplarının basımı MEB tarafından yapılmalı ve ücretsiz kitap uygulaması 
özel kuruluşlara kaynak aktarma  projesi olmaktan çıkarılmalıdır. 

8. Ücretsiz kitap savurganlığının nedenlerinden biri olarak görülen seçmeli dersler, yabancı 
dille sınırlandırılmalıdır.    

9. Ücretsiz ders kitaplarında kaynak savurganlığının önüne geçmek için baskı kalitesi 
artırılmalı ve  kitaplar bir sonraki öğretim yılında kullanılmak üzere öğrencilerden teslim 
alınmalıdır. Bunun için, öğrenci-velilerle,  öğretim yılı başında kitapların teslim 
alınacağına ilişkin ‘sözleşme’ yapılmalı, kitapları teslim etmeyenlerden ‘sembolik’ ücret 
alınmalıdır. 

10. Özel okullara ücretsiz ders kitabı dağıtımı durdurulmalıdır.  
11. Tüm ders kitapları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Genel Ağ sayfasında  

yayımlanmalıdır.  
12. Eğitim ve öğretim yılı başında kitap dağıtılması, nakillerden dolayı savurganlığa neden 

olmaktadır. Bunu önlemek için kitaplar yaz tatilinde okullara teslim edilmelidir. Bu 
durumda, nakil gelen-giden öğrenciler yeni okullarına kitaplarıyla birlikte  gidebilecek ve 
kaynak savurganlığı önlenmiş olacaktır.    

13. Kaynak savurganlığının yanı sıra öğrencilerin güzel yazı alışkanlığı edinmesini 
engellediği düşünülen çalışma kitaplarının basımından vazgeçilmeli, çalışma kitabı  
yerine defter kullanımı özendirilmelidir. 

14.  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 8. maddesiyle,  devlet okullarında 
görevli öğretmenlere özel okullarda derse girme hakkının tanınmasıyla, özel okulların 
personel giderlerinin devletçe karşılanmasının önü açılmaktadır. Kamu yararına aykırı bu 
yasal düzenleme iptal edilmelidir.  

15. Eğitimin kalitesine yansıması tartışmalı FATİH Projesinden vazgeçilmelidir. 
16. Yüksek maliyetli ve verimliliği tartışmalı FATİH Projesiyle ilgili mal ve hizmet alımında 

Kamu İhale Kanunu’nu devre dışı bırakan, 6764 sayılı Yasa’nın 52. (Ek-10) ve 53. (Ek 3) 
maddeleri yürürlükten kaldırılmalıdır.  

17. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak  önlemler geliştirilmeli, okulların teknolojik 
altyapı ve donanımında yerel üretimi destekleyici politikalar yaşama geçirilmelidir.  

18. MEB’de millî yazılımlar kullanılmalı, bu amaçla Bakanlık bünyesinde faaliyet yürüten 
birimler oluşturulmalıdır.   

19. Öğrencilerde teknoloji bağımlılığına yol açan tablet vb. araç-gereçlerin eğitimde 
kullanımı sınırlandırılmalı, bireysel tablet dağıtımına son verilmelidir. 

20. Yabancı teknolojiyle, okullar,  ülke dışına kaynak aktarılan kurumlara 
dönüştürülmektedir. Fotokopi ve bilgisayar sarf malzemeleri (toner vb.) için yapılan 
ödemelerin bu yönüyle gözden geçirilmesi  gerektiği dile getirilmektedir.   

21. Türk Telekom’un yabancılara satılması, MEB’in, iletişim (İnternet, telefon vb.) giderleri 
yoluyla dışarı kaynak aktarmasına neden olmaktadır. İletişim kuruluşlarının yerel-millî 
olmasının, günün yakıcı gereksinimlerinden biri olduğu düşünülmektedir.  

22. Okul öncesinde ikili eğitim uygulamasıyla, okul öncesi öğrencilerine,  Cumhuriyet 
hukukunun yasadışı saydığı cemaat/tarikat vb. oluşumların okulları adres 
gösterilmektedir. Bu alanda faaliyet yürüten yasadışı kurumlar tasfiye edilmeli  ve okul 
öncesinde okullaşma oranı yükseltilerek tam gün eğitime geçilmelidir.  

23. MEB’in özelleştirmelerden dolayı terk ettiği mevziler, yasadışı cemaat/tarikat vb.  
örgütlerin eline geçmektedir. Cumhuriyet hukukuyla çelişen bu durum sonlandırılmalıdır.  

24. Özelleştirmeyle, öğrencilerin barınma olanakları yasa dışı kurumların insafına terk 
edilmiştir. Tarikat yurt ve okulları, Türk Milletinin vatan sevgisini, duygu ve düşünce 
birliğini tahrip eden yıkıcı faaliyet merkezleridir. Aklı ve bilimi dışlayan bu kurumlara, 
Anayasa’ya rağmen, göz yumulamaz.  Tarikatlara yurt ve okul açtırmak, ‘teşvik’ adı 
altında kaynak aktarmak Anayasa’nın 174. Maddesiyle güvence altına alınan 3 Mart 
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1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası)’na aykırıdır 
(Canerik, 2017 a).  

25. Hazine’ye, kamu kurum ya da kuruluşlarına ait taşınmazların, eğitim amacıyla, vakıflara 
49 yıllığına bedelsiz devrine ilişkin 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un  (Ek  4. Maddesi (Ek: 27/3/2015-6639/15 md.; Değişik: 18/1/2017-6770/22 
md.) yürürlükten kaldırılmalıdır.  

26. Özel okullara tanınan arsa tahsisi, bina kiralama olanağı, ucuz kredi, teşvik vb. devlet 
desteği sonlandırılmalı, dershanelerden okula dönüştürülen bütün ‘market okul’lar 
kapatılmalıdır.  

27. Özelleştirme süreci MEB’i  özel kuruluşlara kaynak aktaran etkisiz bir kurum hâline 
getirmektedir. Bakanlık, varlığını tartışmaya açan özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son 
vermelidir.  

28. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO), ilkokulları  da kapsayacak biçimde yeniden 
yapılandırılmalı, beslenme ve temizlik hizmetlerinin tamamı okul olanaklarıyla 
yürütülmelidir.   

29. MEB, okul/kurumlarda taşeron aracılığı ile yardımcı hizmetler personeli 
görevlendirmekten vazgeçmeli ve personel ihtiyacı kadrolu atamalarla giderilmelidir. 

30. Okul Aile Birliklerinin, okul-aile iş birliğini güçlendirmeye  yönelik faaliyetlerin 
dışındaki çalışmalara (Okulların finansmanı vb.) katılmalarını engelleyen yasal 
düzenlemelere gidilmelidir. Bu nedenle, Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 6., 13. ve 15. 
maddeleri düzenlenmelidir.     

31. Kapatılan köy okullarının yıkılması, satılması ya da kiraya verilmesi uygulamasından 
dönülmeli, söz konusu okullar, Halk Eğitimi kursları, muhtarlık, köy odası, kütüphane 
vb. amaçlar için kullanılmalıdır.  

32. Sözleşmeli öğretmenlikle,  MEB’de kadrolu öğretmen sayısı kademeli olarak 
azaltılmakta ve kurumda çalışma güvencesi ortadan kaldırılmaktadır.  Kurumda iş 
güvencesini  işlevsiz hâle getiren  uygulamalarla, eğitim sistemi, siyasi çekişmelerin  
odağı yapılmaktadır. Sözleşmeli öğretmen istihdamına son verilmeli, kadrolu öğretmen 
atamasına yeniden dönülmelidir.  

33. Özel okullarda öğrenim gören yaklaşık 415 bin öğrenciye yönelik eğitim desteğine son 
verilmeli, söz konusu öğrencilere kamu eğitim kurumlarına geçiş kolaylığı sağlanmalıdır.        

34. Özel okullara tanınan farklı program  ve  uluslararası program uygulama yetkisi,  
eğitimde birlik ilkesine aykırıdır ve yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu uygulamayla, çok 
kimliklilik, çok kültürlülük vb. emperyalist söylemlerin eğitim altyapısı  örülmektedir.  

35. Cumhuriyetin millî, laik ve Atatürkçü eğitim sisteminin yeniden inşası için, özelleştirme 
ve taşeronlaştırmaya son verilmeli,  Cumhuriyet hukukunun  suç saydığı oluşumların 
okulları kamulaştırılmalıdır.  

36. Cemaat/vakıf/özel kurumlara tanınan öğrenci yurdu  açma ve işletme yetkisi iptal 
edilmeli, tüm yurtlar kamulaştırılmalıdır.  

37. Ailesinin ikamet ettiği illerde öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yurtlarda 
barınmalarına izin verilmemelidir.  

38. Ücretli öğretmenlik uygulaması, öğretmen görevlendirmede başvurulan temel istihdam 
politikası hâline getirilmektedir. Düşük maliyetli bu uygulamayla, çalışanlar hak kaybına 
uğratılmaktadır.  

39. Sosyal devlet ilkesi, eğitimde süreklilik, akademik ve sosyal başarı, öğrenci ve okul 
güvenliği,  nitelikli eleman vb. ölçütler göz önünde bulundurularak ücretli öğretmen 
uygulamasından vazgeçilmeli, ihtiyaç hâlinde (Doğum, sakatlık, olağanüstü durumlar 
vb.), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde (Değişik: 30/5/1974-
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KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.) sınıf öğretmenliği için öngörülen 
‘vekil öğretmenlik’ uygulamasına geçilmelidir. 

40. Öğretmenlik yeterliğine sahip ücretli öğretmenler, görev süreleri göz önünde 
bulundurularak,  KPSS puan üstünlüğü esasına göre kadroya geçirilmelidir.   

41. Ücretli öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği, nöbet ücreti, millî bayramlarda ve yarıyıl 
tatilinde ek ders ücreti ödenmeli, hastalığını belgelendirenlere uygulanan ücret 
kesintisinden vazgeçilmelidir.  

42. Ücretli öğretmenlik yapan anneler, ücretli  süt izninden yararlandırılmalıdır.  
43. Ücretli öğretmenlerin, 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesinde tanımlanan ‘geçici personel’ 

statüsünde değerlendirilmelidir.  
44. Sigorta primleri eksik yatırılan ücretli öğretmenlerin, yaz tatilleri başta olmak üzere, işsiz 

kaldıkları dönemde işsizlik maaşından yararlanmaları için yasal düzenlemeye 
gidilmelidir.    

45. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,  19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vd. özel günlere öğrenci hazırlayan ücretli 
öğretmenlerin  (Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmeni 
vb.) hafta içi kutlanan millî bayramlarda ders ücretinin kesilmesi, keyfi ve hukuksuz bir 
uygulamadır ve İş Kanunu’na aykırıdır.  

46. Derse giren, öğrenci bilgilerini E-okula işleyen, öğrenciye rehberlik hizmeti sunan ücretli 
öğretmenlere TEOG, LYS, LGS vb. merkezi sınavlarda görev verilmemesi uygulamasına 
son verilmelidir (Öğrenciyi sınava hazırlama yetkisi, sınav yönetme yetkisini de içerir).  
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