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Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Eğitim Camiamızın Değerli Mensupları,

Saygıdeğer Şûra Üyeleri,

Çok Değerli Hocalarım,

Kıymetli Misafirler,

Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle se-
lamlıyorum. 20. Millî Eğitim Şûrası münasebetiyle sizleri 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekâna 
hoş geldiniz. Şûramızın ülkemiz, milletimiz, öğretmen ve 
öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Şûranın icrasına öncülük eden Millî 
Eğitim Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini, şûraya 
destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Değerli fikirleriyle, önerileri ve tenkitleriyle şûraya kat-
kı yapacak tüm katılımcılara ülkem ve milletim adına 
şimdiden teşekkür ediyorum.

Şûranın en geniş katılımla eğitimin tüm paydaşlarını bu-
luşturan kuşatıcı bir anlayışla gerçekleştirilmesine önem 
veriyoruz. Bakanlığımızın da şûra hazırlık çalışmalarını 
bu hassasiyetle yürüttüğünü memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. Gerek çevrim içi toplantılar, gerekse çalıştay-
lar vasıtasıyla önerilerini paylaşan tüm uzmanlarımıza, 
eğitimcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek 
örgütlerine buradan şükranlarımı sunuyorum.
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Bugüne kadar 19 kez düzenlenen şûra, millî eğitimi-
miz, eğitim camiamız, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz 
açısından hassaten faydalı, verimli, önemli tavsiye ka-
rarlarının alındığı bir mecra olmuştur. Eğitimde fırsat 
eşitliği ana teması altında toplanan 20. Millî Eğitim 
Şûrası da inşallah önümüzdeki döneme dair yol haritası 
niteliğinde kararların alınacağı bir toplantı olacaktır. Şûra 
sonuçlarının güçlü eğitim, güçlü Türkiye mücadelemizde 
bizlere rehberlik edeceğine Yürekten İnanıyorum.

Değerli Misafirler,

Dünyamız yeni teknolojilerin devreye girmesi ve iletişim 
imkânlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tarihi bir dönüşüm 
geçiriyor. İmkânlarla beraber risklerin, fırsatlarla beraber 
tehditlerin de küreselleştiği bir zaman diliminin içindeyiz, 
koronavirüs salgını sebebiyle sadece son iki yılda şahit 
olduklarımız bize bu gerçeği hem de çok acı bir şekilde 
tekrar hatırlatmıştır. Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre-
de Afrika’dan Karayipler’e kadar dünyanın tamamına 
yayılan salgın, coğrafi konumu, gelişmişlik düzeyi ne 
olursa olsun tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bir 
kez daha göstermiştir.

Yine bu süreçte sağlık, eğitim ve üretim başta olmak 
üzere her alanda güçlü altyapıya sahip olmanın önemine 
hep birlikte şahit olduk. Gelişmiş devletler dahil pek 
çok ülke temel sağlık hizmetlerinde bile ciddi sorunlar 
yaşarken, hamdolsun biz hiçbir insanımızı sahipsiz bı-
rakmadık. Herkesin içine kapandığı bir dönemde dina-
mik bir süreç yönetimiyle ülkemizde ekonomik hayatın 
durmasına müsaade etmedik. Teknolojinin sağladığı 
imkânlardan istifade ederek yüz yüze ve uzaktan eğitim 

faaliyetlerimizin kesintiye uğramasına izin vermedik. 
Üretimden ticarete, turizmden kamu düzenine tüm 
alanlarda kendi önceliklerimiz, kendi politikalarımız 
çerçevesinde süreci başarıyla yönettik.

Salgınla mücadelede yakaladığımız başarıyı salgın son-
rası dönemde daha da artırarak devam ettirmek isti-
yoruz. Bunun yolunun da eğitimden, eğitim-öğretimde 
kaliteyi artırmaktan geçtiğini biliyoruz. Burada elbette 
sadece altyapıyla ilgili atılacak adımlardan bahsetmiyo-
rum, eğitim-öğretim meselemize çok daha geniş, çok 
daha vizyoner bir anlayışla yaklaşmamız gerektiğine 
inanıyorum.

Dünyadaki değişimi de, Türkiye’deki dönüşümü de 
görmezden gelemeyiz. Gençlerimize sadece dünün 
dünyasından, dünün Türkiye’sinden, dünün mesele-
lerinden yola çıkarak bir ufuk kazandıramayız. Haz-
reti Ali Efendimiz Radıyallahu Anh, çocuklarınızı kendi 
zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı çağa göre 
yetiştirin buyuruyor. Zira günümüzün öğrencilerini dü-
nün öğrencileri gibi eğitmeye, yetiştirmeye kalkarsak 
istikbalimizin elimizden kayıp gitmesine mani olamayız. 
İletişimin, teknolojinin, farklı bilgi kaynaklarının hayatın 
merkezine bu kadar oturduğu günümüzde, tek sesli, tek 
boyutlu bir eğitimi sürdüremeyiz.

Merkezinde makbul vatandaş yetiştirmenin olduğu bir 
eğitim-öğretim sisteminin bizi geleceğe taşıması zaten 
mümkün değildir. Hayatın her alanında olduğu gibi, eği-
tim-öğretimde de başarının anahtarı düşünmek, analiz 
etmek, hazır cevaplarla yetinmeden sorgulamaktır. 
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Analiz yapabilen, merak eden, motivasyonu yüksek, öz-
güven sahibi, bilgili, erdemli ve vicdanlı gençler aydınlık 
yarınlarımızın da teminatıdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı 
bu hedeflere ne kadar yönlendirebilirsek, bu değerlerle 
ne kadar donatabilirsek, eğitimde de o derece başarılı 
olabiliriz.

Maarif davamızın öncülerinden merhum Nurettin Topçu 
bu hususu şöyle anlatmaktadır: Bir neslin ku-
ruluşunu ancak maarifinin yükselmesinde 
aramak lazımdır. İlkokuldan üniversiteye 
kadar maarifin bütün basamaklarında 
bin yıllık millet iradesiyle 1400 yıllık 
millet karakteri yaşatılırsa bizim ola-
caktır. Evet, bir taraftan köklerimizle 
bağımızı güçlü tutarken, diğer taraftan 
da gözümüzü ufuktan ayırmadan bu sü-
reci yönetmemiz ve yürütmemiz önemlidir. 
Bu bakımdan ne kimliğimizi, karakterimizi, as-
lımızı inkâr gibi bir yanlışa düşeceğiz, ne de şanlı ma-
zimizin parıltılarıyla kendimizi avutacağız. Mevlana’nın 
bilgelikle bezenmiş hikayelerini Yunus’un ahlakı ve irfanı 
esas alan şiirleriyle harmanlayacağız. Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin izinden yürüyecek, Yesevi’nin hikmet pınarından 
besleneceğiz. İşte bu anlayışla eğitim-öğretim başta 
olmak üzere her alanda maziden atiye sağlam, muhkem 
köprüler kurmanın gayretinde olacağız.

Kıymetli Dostlar,

Bundan 19 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üst-
lendiğimizde en çok ehemmiyet vereceğimiz 4 alandan 
birinin eğitim olduğunu ilan etmiştik. Aradan geçen süre 

zarfında milletimize verdiğimiz diğer tüm sözler gibi 
hamdolsun bunu da gerçeğe dönüştürmenin gururunu 
yaşadık. Hazırladığımız tüm bütçelerde en yüksek payı 
daima eğitime ayırdık. Bu sene merkezi yönetim büt-
çesinin yüzde 15,7’sini eğitime tahsis ederek toplam 
tutarı 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik.

Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çı-
kartarak ülkemizin dört bir yanını modern 

eğitim kurumlarıyla donattık. 2002 yılın-
dan bugüne kadar 713 bin 625 öğret-
menimizin öğrencileriyle buluşmasını 
sağlayarak okullarımızın kadro ihti-
yacını giderdik. Şu an ülkemizde faal 
olarak görev yapan öğretmenlerimizin 

yüzde 73’ü bizim iktidarımız dönemin-
de atanmıştır. İnşa ettiğimiz derslikler 

ve yaptığımız atamalar sayesinde bugün 
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD 

ortalamasını yakalamıştır.

İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık kesin-
tisiz eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 
12 yıla çıkardık.

Evlatlarımıza çok geniş bir yelpazede kendi kabiliyet-
lerine ve isteklerine uygun dersleri seçme imkânı ge-
tirdik. Bugün artık isteyen her öğrencimiz ülkemizdeki 
tüm okullarda mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve 
Peygamberimizin hayatını öğrenebiliyor. Ders kitaplarını 
evlatlarımıza ücretsiz dağıtarak sene başında ailelerimizi 
büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Artık ne öğrencilerimiz, 
ne de velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor, okulun 

Analiz 
yapabilen, merak 

eden, motivasyonu 
yüksek, özgüven sahibi, 

bilgili, erdemli ve vicdanlı 
gençler aydınlık 
yarınlarımızın da 

teminatıdır. 
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ilk gününde ders kitaplarını masalarında, sıralarında 
hazır buluyor. Şu anda bu salonu tıklım-tıklım dolduran 
kardeşlerim iyi bilirler, tabii 18 yaş altı veya 18-30 yaş 
grubu bunu bilmeyebilir, biz teksir notlarıyla okuduk, 
teksir kâğıtlarıyla okuduk. Ve teksir makinelerinden o 
mürekkebin dağıldığı, almak isteyip de abilerinizden 
alamadığınız o notlar bizim için bir felaketti. Paramızı 
verip almak isterdik, üst sınıflardaki abilerimiz bize o 
teksir notlarını vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanından 
kitap almak için sıraya girerdik, bir hafta sonra, 15 
gün sonraya bize kitap veyahut da defter için gün ve-
rirlerdi. Biz bunları yaşadığımız için dedik ki, artık bu 
nesle bunu yaşatmayacağız. Sıraların üzerine okullar 
açılırken kuşe kâğıtlardan kitapları koyduk, aynı acıyı 
bu nesil yaşamasın istedik, hamdolsun şu anda bunu 
biz bu nesle yaşatmıyoruz. Hele hele özellikle alt gelir 
grubundaki vatandaşlarımıza yük olmaya başlayan yar-
dımcı kaynak meselesini de çözüme kavuşturuyoruz. 
Yardımcı kaynaklar Bakanlığımız tarafından hazırlanıyor 
ve evlatlarımıza yine ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Okun öncesi eğitimi de süratle yaygınlaştırıyoruz. Mes-
leki eğitimde bir süredir yürüttüğümüz seferberliği şimdi 
okul öncesi eğitime teşmil ediyoruz. Bilhassa büyük 
şehirlerimizde eksikliği hissedilen okul öncesi eğitim 
kurumlarının sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz. 
İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim öğretimin her ka-
demesinde attığımız bir diğer önemli adım da kız çocuk-
larımızın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu ülkede 
sözde ilerici ve özgürlükçü ama özde faşist ve jakoben 
kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar kadınlarımız ve 
kızlarımız olmuştur.

Üniversite kapılarına kurulan ikna odaları bu zihniyetin 
gerçek yüzünü gösteren utanç vesikalarından biri ola-
rak hafızalara kazınmıştır. Anne-babalar gerektiğinde 
ceketlerini satıp kız çocuklarını okutmak istediğinde 
maddiyattan önce bu zihniyetin yasakçı tavrıyla karşı-
laşmıştır. Bakınız burada sadece iki veriyi sizlerle pay-
laşmak istiyorum 2007 yılında 18-22 yaş erkeklerin net 
yükseköğretim okullaşma oranı yüzde 22,4 ve 18-22 
yaş kızların oranı ise yüzde 19,7’ydi. Bugün bu oran 
erkekler için yüzde 40,5’a, kızlar için yüzde 46,3 düze-
yine yükselmiştir. Yani bizim iktidarımız döneminde kızlar 
erkeklerden daha fazla oranda eğitimden faydalanmaya 
başlamıştır. Rabbime hamt ediyorum Ya Rab bize bu 
günleri gösterdin diye.

Bizim iktidarımızdan evvel Türkiye’de kadın öğretmen 
oranı yüzde 50’nin altındayken bugün bu oran yüzde 
60’ı bulmuştur. Artık öğretmenler odasından tıp fakül-
telerine, barolardan siyasete kadar her alanda kadınlar 
daha çok temsil edilmektedir. Kız çocuklarımızın eğitim 
oranının yükselmesiyle birlikte kadınların hayatın farklı 
kulvarlarında üstlendikleri roller de artacaktır.

Değerli misafirler, Türkiye sadece tarihiyle, medeniyet 
değerleriyle, kültür birikimiyle değil, potansiyeliyle, he-
defleriyle, vizyonuyla da gerçekten büyük bir ülkedir. 
Bu hedeflere ulaşabilmemiz için elimizdeki en kıymetli 
hazinemiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Kendisine 
emanet edilen mücevheri bir kuyumcu titizliği ile iş-
leyerek taşı elmasa çevirenler ise öğretmenlerimizdir.

Öğretmenlik sadece eğitim-öğretim sürecinde edinilen 
bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değildir. Öğret-
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menlik bilginin yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, 
gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğretmen 
evladı gibi gördüğü öğrencilerine sadece öğretmez, aynı 
zamanda değer kazandırır, ufuk çizer, iyiyi, doğruyu, 
güzeli gösterir. Öğretmen yalnızca akla hitap etmez, 
kalbe ve duygulara da hitap eder.

Öğretmenlerimizi eğitim sistemimizin temel yapı taşları, 
istikbalimizin de mimarları olarak görüyoruz. Ömrünü 
ilme ve öğrenci yetiştirmeye adayan merhum Haluk 
Dursun Hocamız tecrübelerinin ışığında bu hakikati 
şöyle ifade ediyor: En büyük amacım öğrenme ve bilgiye 
ulaşma zevkini gençlere aşılamak, onları ezberci ve 
sınava dayalı eğitim sistemine kurban ettirmemek. Bu 
konuda en büyük ümidim ise sıra dışı öğretmenlerdir. 
Evet, biz tüm öğretmenlerimize işte bu nazarla bakıyor, 
onlardan önemli görevler bekliyoruz. Tabii bunu yapar-
ken de öğretmenlerimizin sesine kulak tıkamıyoruz. 
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve 
sosyal imkânlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyi-
leştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 
yılda tarihi nitelikte pek çok adım attık. Türkiye ekonomisi 
güçlendikçe ortaya çıkan katma değerden diğer meslek 
gruplarıyla birlikte öğretmenlerimizin de faydalanmasını 
sağladık. Başkaları öğretmenlerimiz tehditle meşgulken, 
biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir 
müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık.

Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Ka-
nunu’nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine 
sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz 
tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa 
kavuşacaklar. Bu çalışma öğretmenlerimizin mevcut 

haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları 
da sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak 
tanımlayarak, adaylık öğretmenlik, uzman öğretmen-
lik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve 
sorumlulukları da netleştiriyoruz.

Aynı şekilde öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını 
artık bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin 
mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak 
adaylarımıza destek olacağız.

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 
uzman öğretmenlik imkânını getiriyoruz. Eğitimlerini 
tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uz-
man öğretmenlerimiz hem 1 derece alacaklar hem de 
maaşlarında bin lira artış olacaktır.

Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan 
muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitim-
lerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 
başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Yine bu 
öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek, ayrıca ma-
aşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış 
öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böy-
lece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme 
imkânı sunarken, lisansüstü eğitim için de çok önemli 
teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki 
öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz ver-
diğimiz şekilde 3600’e çıkarıyoruz. Ayrıca, sözleşmeli 
öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan 
kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, ata-
malar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli 
öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara 
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sahip olacaklar. Tüm bu hususları içeren Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’nun çok yakında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin takdirine sunulmasını planladık.

Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden ha-
yırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimi-
zin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun 
biçimde görevlerini layıkıyla yapmayı sürdüreceklerine 
inanıyorum.

Çok Değerli Dostlar,

Hayatın dinamizmi içinde eğitimle ilgili taleplerin, ön-
celiklerin ve beklentilerin de değişmesi gayet tabiidir. 
Bir muhasebe yapmak, uygulanan politikaların güçlü 
ve zayıf yönlerini tespit etmek, ihtiyaçlar çerçevesinde 
yeni kararlar almak eğitimde gelişmenin olmazsa ol-
mazıdır. Eğitimde mükemmele ulaşma çabası eleştiri-
lecek, yerilecek değil takdir edilecek, alkışlanacak bir 
tavırdır. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı yap-bozdan ziyade 
eskinin kazanımlarını da koruduğumuz yeni bir inşa 
ve tekamül süreci olarak görüyoruz. Biz başkaları gibi 
eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz, biz başkaları 
gibi rövanşizm peşinde de değiliz. Biz sadece sorunları 
çözmenin, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Biz tüm 
evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha 
donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasındayız. Her za-
man söylediğim gibi ülkemizin meseleleriyle ilgili yapıcı 
eleştirilere sonuna kadar açığız. Kimden gelirse gelsin 
Türk eğitim öğretim sistemini çok daha ileriye taşıyacak 
her türlü makul öneriyi değerlendirmeye hazırız.

Katarlı öğrenciler hadisesinde olduğu gibi tamamen ya-
lan-yanlış bilgilerle evlatlarımızın hayallerinin çalınması 
da elbette hoş karşılayamayacağımız bir konuydu. Doğ-
rudan gençlerimizin geleceğini ilgilendiren hususlarda 
siyasetçilerin mesuliyet duygusuyla hareket etmesi, bin 
düşünüp bir söylemesi şarttır. Önümüzdeki dönemde 
medya mensupları ve siyasetçiler başta olmak üzere 
millete karşı sorumluluğu olanların daha hassas dav-
ranacaklarına inanıyorum.

Ve tabii burada özellikle bir konunun daha altını çize-
rek söylüyorum, o da şu: İstiyorum ki ortaöğretimde 
profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. 
Ortaöğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu 
çağrımı daha önce de yaptım, bugün bu vesileyle yine 
yapıyorum. Çünkü ortaöğretimde de, yani profesörleri-
mizden okullara müdür olanlar birkaç tane var, onları da 
özellikle takdirlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bunu yay-
gınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna da inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği” ana teması altında toplanan 20. Millî Eğitim 
Şûrası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın 
Bakanımıza ve ekibine evlatlarımız ve geleceğimiz adına 
şahsım, milletim olarak üstlendikleri bu önemli görevde 
Rabbimden başarılar niyaz ediyorum.

Şûraya katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden te-
şekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun, 
kalın sağlıcakla.
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Mahmut ÖZER

Millî Eğitim Bakanı

Sayın Cumhurbaşkanım,

20. Millî Eğitim Şûramızın Değerli Üyeleri, 

Kıymetli Misafirler,

20. Millî Eğitim Şûrasına hepiniz hoş geldiniz. 
Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle se-
lamlıyorum.  

Sayın Cumhurbaşkanım, 

20. Millî Eğitim Şûrasını himayelerinize aldığınız 
ve teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için 
Şûra üyeleri ve katılımcılar adına Zatı- Alinize 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Katılımcılar,

21. yüzyıl dünyasında sosyal, siyasal ve eko-
nomik alanda büyük değişim ve dönüşümlerin 
yaşandığına şahitlik ediyoruz. Bir yandan bilgi 
ve iletişim teknolojilerinde büyük değişimlere 
bir yandan da iklim değişikliği, doğal afet, savaş 
ve göç gibi dünyayı derinden sarsan gelişme-
lere tanıklık ediyoruz. 
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Bir eğitim sistemi top-
lumsal ihtiyaç ve talepleri 

karşılayabildiği ölçüde başarılı, 
işlevsel ve demokratiktir. Top-
lumsal taleplerin yok sayılması 
veya daha kötüsü baskılanması 
durumunda ise ancak baskıcı 

bir eğitim sistemi ortaya 
çıkar.

Küresel çaptaki bu değişimlerden elbette ülkemiz de 
etkilenmektedir. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı yaşamın 
tüm alanlarıyla etkisi altına alan Koronavirüs salgını bu 
değişim ve dönüşümleri hızlandırdı.

Dünyadaki bu gelişmeler, eğitim sistemlerimizin mevcut 
koşullarını değerlendirmemizi ve bir muhasebe yap-
mamızı zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaçlardan hareketle 
eğitim politikalarımıza yön vermesi amacıyla eğitim 
tarihimizde önemli yeri olan Millî Eğitim Şûrasının yir-
mincisini gerçekleştirmeye karar verdik.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kıymetli Misafirler, 

Bir eğitim sistemi toplumsal ihtiyaç 
ve talepleri karşılayabildiği ölçüde 
başarılı, işlevsel ve demokratiktir. 
Toplumsal taleplerin yok sayılması 
veya daha kötüsü baskılanması 
durumunda ise ancak baskıcı bir 
eğitim sistemi ortaya çıkar. Geçmişte 
ülkemiz bu baskıcı eğitim düzenleme-
leriyle ne yazık ki sıklıkla karşı karşıya 
kaldı. Bugün eğitim sistemimizde üstesin-
den gelmeye çalıştığımız pek çok sorunun temelin-
de geçmişteki toplumsal taleplerden uzak ve baskıcı 
eğitim politikaları yatmaktadır. Bilhassa 1990’lı yılların 
sonlarına geldiğinde, Cumhuriyet tarihinin en sert ve 
baskıcı eğitim müdahalelerine tanıklık ettik. Bireylerin ve 
toplumun kalkınması hedefinden uzak, millî ve manevi 
değerlerimizi dışlayarak topluma biçim vermeye çalışan 

bu politikalar, eğitim sistemimizi ileriye taşımaktan zi-
yade yerinde saymasına sebep olmuş, kronik sorunlar 
üretmiştir. 

Yanlış ve baskıcı politikalar neticesinde eğitim, sadece 
belli bir kesimin hizmetine sunulmuş ve toplumun geneli 
mahrum bırakılmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti hü-
kümetleri olarak 20 yıldır eğitim alanında verdiğimiz 
en büyük mücadele, bu kronik sorunların üstesinden 

gelerek büyük hedefleri ve vizyonu olan ülkemizi 
ileriye taşımak olmuştur. Meslek liseleri-

mizin önündeki katsayı gibi adaletsiz 
uygulamalar kaldırılmış, 2012 

yılında çıkarılan, 4+4+4 eğitim 
düzenlemesi sayesinde, İmam 
Hatip ortaokulları toplumsal 
talep doğrultusunda yeniden 
açılmış, seçmeli din eğitimi 
dersleri getirilmiş, zorunlu eği-

tim süresi 8 yıldan 12 yıla çıka-
rılacak eğitimden daha çok kişinin 

faydalanması sağlanmıştır. Özetle, bu 
düzenlemelerin sayısız pedagojik fayda-

ları görülmüş, eğitim sistemi daha demokratik ve 
kapsayıcı hale getirilmiştir. 

O dönem, bazı kesimler, seçmeli din dersi uygulama-
sı ile öğrencilerin baskı altına alınacağını öne sürüp 
eğitim hususunda demokratikleşme adımlarına karşı 
çıktılar. Oysa bugün itibarıyla söz konusu düzenleme-
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nin üzerinden 10 yıl geçti ve düzenleme son derece 
demokratik bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. 
Baskıcı eğitim modelini savunanlar korku senaryoları 
pompalamaya devam ede dursun biz değerlerimizi yok 
saymayan demokratik politikalarımız hususunda ısrarcı 
olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Türkiye’de eğitim 
sistemini daha demokratik hale getirmede öncü rolü 
olan ve vesayet odaklarının tüm baskılarına rağmen 
milletimizin hassasiyetlerini eğitim politikalarına yan-
sıtan  Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Öncelikle eğitimin toplumun geneline yayılmasına ilişkin 
benimsediğiniz politikalar sayesinde artık Türkiye’de 
eğitim evrenselleşmiştir. Türkiye’de eğitimin gerçek 
anlamda halkın tüm kesimlerine yayılması son 20 yılda 
olmuştur. Eğitimde yaşanan kitleselleşmeyle yapılan 
yatırımlar Türkiye’nin sadece bir bölgesinde yoğun-
laşmamış aksine tüm bölgeleri kapsayacak şekilde 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimde kitleselleşme evresinden 
en fazla yararlanan kesimin toplumun sosyoekonomik 
olarak görece daha dezavantajlı kesim olması ise özel-
likle vurgulanmaya değerdir.

Ayrıca şu hususun da altını çizmek isterim ki, kitleselleş-
meyle birlikte eğitim kalitesinde bir düşüş de olmamıştır. 
Tam tersine uluslararası öğrenci başarı araştırmaları 
da eğitim sistemimizin kalitesinin sürekli arttığını gös-
termektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Gelişmiş ülkelerin çoğu, eğitimde kitleselleşmeyi 1950’li 
yıllarda tamamlayıp kalite süreçlerine rahatlıkla odak-
lanabilmiştir. Bizim ise bu sürece en az 50 yıl gecikme 
ile ancak 2000’li yıllarda başlayabilmemiz, muhasebe 
etmemiz gereken önemli bir meseledir. Eğitimi tekel-
leştiren, dışlayıcı, elitist ve seçkinci tavır, bu gecikmede 
ana rol oynamıştır. Eğitimde bu elitist ve seçkinci tavra 
karşı aziz milletimizin hakkını koruma çabanızdan dolayı 
Zat-ı Alinizin oynadığı tarihi rolü bir kez daha burada 
teslim etmek isterim. 

Bugün gelinen noktada, ülkemizin her bir köşesindeki 
çocuklarımız ve gençlerimiz okul öncesinden yükseköğ-
retime kadar eğitimin her kademesine erişim imkanına 
kavuşmuştur.

Bugün bizlere düşen her bir çocuğumuzun kendi po-
tansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken bir birey 
olabilmesi için eğitim imkanlarından eşit ve adil bir 
şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

Eğitimde fırsat eşitliğini öyle güçlü sağlamalıyız ki, 
çocuklarımızın okul dışı sosyal, ekonomik ve kültürel 
farklılıkları onların eğitim sürecini ve geleceklerini doğ-
rudan şekillendirmesin.

Eğitimde fırsat eşitliğini öyle güçlü sağlamalıyız ki, aile-
lerinin sosyo-ekonomik arka planı çocuklarımızın eğitim 
sürecinde adaletsizliğe yol açmasın. 
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İşte bu hedef doğrultusunda ilerlerken Türkiye’nin ortak 
aklını, ortak ufkunu karar alma sürecimize katmak is-
tedik. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz 20. Millî Eğitim 
Şûramızın ana temasını “Eğitimde Fırsat Eşitliği” olarak 
belirledik. 

Amacımız, eğitimde yapılan önemli iyileştirmelerden 
ve devasa altyapı yatırımlardan sonra artık eğitimde 
niteliği artırmak ve her bir çocuğumuzun nitelikli eğiti-
me erişimini sağlayabilmektedir. Bilhassa yaşadığımız 
bu salgın sürecinde eğitimde fırsat eşitliği gibi tüm 
dünyanın üzerinde tartıştığı ve önemli adımlar attığı bir 
meselede paydaşlarımızın görüşlerini almak bizim için 
daha da kritik hale geldi. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirler,

Küresel rekabet ortamında ülkeler arasında büyük bir 
yarış söz konusudur. Ülkeler sadece ekonomik olarak 
rekabet etmiyorlar, aynı zamanda eğitim sistemleri açı-
sından da sürekli rekabet halindeler. Hemen her ülke 
eğitim sistemini iyileştirmek için çaba sarf ediyorlar. 
Bunun temel sebebi, eğitime yapılan yatırımın ülkenin 
her yönüyle kalkınmasındaki kilit rolüdür. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, hem iş piyasasının 
ihtiyaç duyduğu becerilerin sağlanmasında hem de 
genç işsizliğin azaltılmasında mesleki ve teknik eği-
tim stratejik öneme sahiptir. Bu bağlamda önceliğimiz 
1999’da yürürlüğe giren ve 10 yıldan fazla yürürlükte 
kalan katsayı uygulaması adaletsizliğinin bitap düşürdü-

ğü mesleki ve teknik eğitimi daha fazla iyileştirmek ve 
eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirmek olmuştur. 
Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitimi Türkiye’nin ge-
leceği açısından stratejik bir mesele olarak görüyor ve 
Şûra’da kapsamlı bir şekilde tartışmak istiyoruz.

 Yine hemen her ülkede yapılan araştırmalar gösteriyor 
ki, eğitimde niteliği artıracak en önemli unsur öğret-
menlerdir. Bu sebeple Şûrada tartışılıp geliştirilmesini 
istediğimiz diğer önemli bir gündemimiz ise “Öğret-
menlerin Mesleki Gelişimleri”dir. 

Şunu çok iyi biliyoruz ki, eğitimde istediğimiz alanı güç-
lendirelim, istediğimiz alana yatırımlar yapalım bir eğitim 
sistemi öğretmenleri kadar başarılı ve güçlüdür. Dola-
yısıyla öğretmenlerimize yapılacak her yatırım eğitim 
sistemimizin başarısını doğrudan etkileyecektir. Bizler 
Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde öğretmenlerimi-
zin mesleki gelişimlerini sürekli destekleme noktasında 
büyük bir gayret içerisindeyiz. Öğretmenlerimiz de bü-
yük bir azimle, kendilerini daima yenileyerek, emek ve 
sorumluluklarını büyüterek görevlerini yerine getiriyorlar. 
Elbette öğretmenlik aktardığı akademik bilginin yanında 
duruşuyla, donanımıyla, emek ve çabalarıyla çocukla-
rımızın karakter oluşumunda ve ahlaki gelişimlerinde 
önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple bir meslekten çok 
öte anlamlar taşımaktadır. Ancak öğretmenlerimizin 
üstlendiği bu görev ve sorumluluk sosyal ve mali hak-
larına yönelik yasal bir güvenceyi de zorunlu kılmaktadır. 
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Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Gü-
nünde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu-
nun Şûra sonrasında meclise sunulacak olmasından 
dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta 
destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle Şûramızın hayırlara vesile 
olmasını diliyor, alınacak kararların başta öğrenci ve 
öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza ve 
ülkemize  fayda getirmesini diliyorum. Bugüne kadar 
tertip edilmiş tüm Millî Eğitim Şûralarına öncülük eden 
değerli mevkidaşlarıma, bu şûralara katkı sunan tüm 
eğitim gönüllülerine teşekkür ediyor, ebediyete irtihal 
etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık sıhhat ve 
uzun ömürler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
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Nabi AVCI

Millî Eğitim Eski Bakanı

Sayın Bakanım,

Değerli Katılımcılar.

Önce hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 20. 
Şûramızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 
Millî Eğitim Şûraları bizim eğitim politikalarımıza yön 
veren en eski en köklü geleneksel kurumumuzdur. Bu 
bakımdan Sayın Bakan’a bu geleneği böyle güzel bir 
organizasyonla sürdürdükleri için çok teşekkür ediyo-
rum. Bu Şûranın ana teması olarak seçilen konuların da 
gerçekten bugün üzerinde tekrar düşünmemiz gereken 
ana meselelerimizi kapsadığını görmekten ayrıca mem-
nunum. Bir önerim olacak bundan sonraki Şûra için.  
İnşallah o da yine Sayın Bakanımıza nasip olur. Yüzüncü 
yılımızda bir de Şûraların Şûrasını yapalım inşallah. 
Yani o güne kadar yirmi Şûra yapmış olacağız. O yirmi 
Şûrada hangi konular ele alındı, nasıl çalışıldı, ne tür 
öneriler getirildi, bunların hangileri nasıl gerçekleştirildi, 
hangileri neden gerçekleştirilemedi. Bütün bunları yani 
bir tür Şûraların özeleştirisinin de yapılacağı bir Şûra 
önerisiyle inşallah 2023’te yüzüncü yılımızda bu Şûra 
geleneğimizi de taçlandırmış oluruz. Ben tekrar Sayın 
Bakan’a ve bütün Şûrada emeği geçen, bu Şûrada 
emeği geçen başta Talim Terbiye Kurulumuz olmak 
üzere, Kurul Başkanımız olmak üzere bütün Millî Eğitim 
camiasına çok teşekkürler ediyorum. Bu vesile ile biraz 

yedi yıl gecikerek de olsa 19. Şûrada katkılarından ötü-
rü o zamanki değerli Bakan Yardımcımız Orhan Bey’e 
(Orhan Erdem), Müsteşarımız, Evet, Bunu şunun için 
bekletiyorum. Hep söylüyoruz Bakanlar unutulur, bakan 
yardımcıları, müsteşarlar unutulur; ama öğretmenler 
unutulmaz diyoruz. Yusuf Tekin Beye ve o zamanki Millî 
Eğitim Şûrasının organizasyonunu gerçekleştiren Talim 
Terbiye Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Emin Karip hocamıza 
buradan bir kere daha selamlarımla teşekkür ediyorum. 
Şûranın hayırlara vesile olmasını diliyorum, saygılar 
sunuyorum.
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Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Sayın Bakanım,

Değerli Misafirler ve Basın Mensupları,

Öncelikle bu müstesna toplulukla birlikte olmaktan ve 
ülkemizin münevver insanlarına hitap etmekten dolayı 
duyduğum heyecanı, onuru ve mutluluğu paylaşmak 
isterim. Şahsen meslek yaşamımın en önemli anların-
dan birini yaşıyorum. Malumlarınız üzere Millî Eğitim 
Şûralarıyla ilgili ilk toplantı 1921 yılında Maarif Kongresi 
ismiyle Anadolu’nun düşman işgali altında bulunmayan 
farklı yörelerinden gelen millî eğitim ve okul müdürleri, 
öğretmen, bakanlık yetkilileri ile Telif ve Tercüme Heyeti-
nin üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Millî mücadele 
sürerken “Şûra” en önemli meselelerden biri olarak 
görülmüş ve düzenlenmiştir. Daha sonra 1923, 1924 
ve 1925 yıllarında Heyet-i İlmiye ismiyle yapılan top-
lantılarda eğitimle ilgili meseleler görüşülmüştür. Maarif 
Kongresi ve Heyet-i İlmiyeler, Millî Eğitim Şûralarının 
temelini oluşturmuş ve tarihsel gelişimi boyunca Şûralar 
gelenekselleşmiştir. Eğitim uygulamalarımızın temel 
bazı değişikliklerinin geçmişine bakıldığında, Şûralarda 
tartışıldığı ve bu doğrultuda tavsiye kararları alındığı gö-
rülmektedir. Millî Eğitim Şûralarının sonuncusu olan 19. 
Millî Eğitim Şûrası 2014 yılında gerçekleşmiştir. Bahse 
konu tarihten bugüne geçen yedi yıllık süre içerisinde 
dünyada ve eğitim alanında yaşanan gelişmelere bağlı 
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olarak ve Türkiye için yeni ufuklar açması gayesiyle bir 
Şûranın düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Sayın Bakanım,

Değerli konuklar bugünden itibaren üç gün boyunca 
Türkiye’nin bütün illerinden katılımın sağlandığı ve ara-
larında akademisyenler, meslek kuruluşları, sendika ve 
diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler, 
öğretmenler, veliler ve Bakanlığımızın çalışanlarının bu-
lunduğu 600’e yakın Şûra Üyesinin iştirakiyle burada 
özel ihtisas komisyonları çalışmaları ve Genel Kurul 
toplantısı yapılacaktır.  Covid-19 tedbirleri dikkate alı-
narak siz kıymetli Şûra Üyelerimiz belirlenen özel ihtisas 
komisyonlarında ve komisyona tahsis edilen salonlarda 
çalışmalarınızı yürüteceksiniz. Komisyonlarımızın yarın 
gün sonuna kadar çalışmalarını tamamlaması önem arz 
etmektedir. Komisyonlarımız yarın sabah çalışmalarına 
başladıklarında kendi üyeleri içinden açık oyla bir baş-
kan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçecektir. 
Komisyon başkanının riyasetinde Eğitim Şûrası Çalışma-
sı Usul ve Esaslarının okunmasıyla çalışmalar başlatıla-
caktır. Daha sonra hazırlık belgesinde geçen maddeler 
üzerinden görüşmeler sürdürülecektir. Şûranın üçüncü 
günü Cuma Sabahı saat 8.30’da Genel Kurul yine bu 
salonda tüm üyelerimizin katılımıyla başlayacaktır. Gün-
deme bağlı olarak üç temel konu oturumlar halinde 
maddelerin oylanması şeklinde ele alınacak ve Genel 
Kurul çalışması sona erecektir. Kıymetli Hazirun, 20. 
Millî Eğitim Şûrasının toplanması kararını veren başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 

Şûranın her aşamasında desteklerini esirgemeyen Millî 
Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e şükranlarımı arz 
ederim. Şûra ilanından itibaren görüşleriyle katkı veren 
bütün paydaşlarımıza, davetimize icabet edip güzel 
ülkemizin bütün illerinden ve yurtdışı temsilciliklerinden 
bu tarihi toplantıya teşrif eden siz değerli misafirlerimi-
ze müteşekkirim. Şûramızın gerçekleşmesinde üstün 
gayretleri ve desteklerinden dolayı Millî Eğitim Bakanlığı 
çatısı altındaki bütün meslektaşlarıma ve özellikle Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığındaki mesai arkadaşlarıma 
da hassaten teşekkür ediyorum. Şûramızın camiamıza 
ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.
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Bu bölümde Millî Eğitim Şûralarının temelini oluşturan Maarif Kongresi ile yeni kurulan Cumhuriyet’in eğitim 
politikalarının belirlendiği Heyet-i İlmiye çalışmaları ve günümüze kadar belirli aralıklarla 19 defa toplanan Millî 
Eğitim Şûralarında görüşülen gündem konularına yer verilmiştir.

Maarif Kongresi
Toplanma Tarihi : 15-21 Temmuz 1921
Gündem Konuları :

1. İlkokul ve ortaöğretim programları

2. Köy öğretmeni yetiştirilmesi

Heyet-i İlmiyeler
1923, 1924 ve 1925-1926 yıllarında düzenlenen Heyet-i İlmiyelerde görüşülen gündem konuları:

Birinci Heyet-i İlmiye
Toplanma Tarihi : 15 Temmuz 1923
Gündem Konuları :

1. Millî eğitim yürütme programı

2. Millî hars (Kültür)

3. Eser çevirilerinde uyulacak esaslar

4. İstatistik Genel Müdürlüğü Teşkilatı

5. Millî kamus (Büyük sözlük) ve Sarf (Dil bilgisi)

6. Millî müzik, dil ve edebiyat
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7. Millî tarih kütüphanesi

8. Millî hazine evrakı

9. Millî tarih ve coğrafya enstitüleri

10. Etnografya Müzesi

11. Millî müze

12. Okul müzesi

13. Ankara’da yüksek seviyede dersler

14. İlköğretim programları

15. İlkokul sonrası hayati öğretim programı

16. İlköğretim kararnamesinin değiştirilmesi teklifi

17. Öğretmen okulları program ve yönetmelikleri

18. Sultanîlerde teşkilat, öğretim süresi, programlar ve Sultanî adının lise şeklinde değiştirilmesi

19. Ortaöğretim öğretmenleri yasa tasarısı

20. İzcilik teşkilatı

21. Teftiş kurulu tüzük teklifi

22. Eski eserler tüzüğü

23. İstanbul öğretmen okullarında orta kısmın açılması

24. Galatasaray Lisesinin teşkilat ve programları

25. Yüksek öğretmen okulu öğrencilerine mesleki bilgi verilmesi

26. Din eğitiminin esasları
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İkinci Heyet-i İlmiye
Toplanma Tarihi : 23 Nisan 1924
Gündem Konuları :

1. İlkokul öğretim süresinin altı yıldan beş yıla indirilmesi

2. Ortaokul ve liselerin ayrı ayrı birer bölüm hâline getirilmesi ve her ikisinin sürelerinin üçer yıl olarak 
tespit edilmesi, böylece orta öğretimin yedi yıldan altı yıla indirilmesi

3. Öğretmen okullarının öğretim sürelerinin dört yıldan beş yıla çıkarılması

4. Kız liselerinin de erkek liseleri gibi tam sınıflı hâle getirilmesi

5. Ortaokul, lise ve öğretmen okulu programlarının genişletilerek sosyoloji derslerinin eklenmesi

6. İlkokul öğretim programlarının geliştirilmesi

7. Ders kitaplarının yazdırılması

Üçüncü Heyet-i İlmiye
Toplanma Tarihi : 27 Aralık 1925-8 Ocak 1926
Gündem Konuları : 

1. Devlet ve il bütçelerinden millî eğitim teşkilatına ayrılan ödeneklerin daha yararlı bir şekilde kullanılması

2. Okullara kayıt için başvuran çocukların tümünün kabul edilmeleri için okul kapasitelerini artırıcı 
önlemlerin alınması

3. Liselerin yeniden düzenlenmesi ve belirli merkezlerde kuvvetli liseler açılarak sayılarının yavaş yavaş 
artırılması

4. Öğretmen okulları ile diğer meslek okullarının belirli merkezlerde toplanması ve güçlendirilmesi

5. Gündüzlü ortaokullarda karma öğretim uygulanması

6. Stajyer öğretmenlere verilecek pedagojik formasyonun esaslarının tespit edilmesi

7. Talim ve terbiye işleri ile meşgul olmak üzere bir “Talim ve Terbiye Dairesi” kurulması
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Millî Eğitim Şûraları 
Bu bölümde Birinci Millî Eğitim Şûrası’nın yapıldığı 1939 yılından 2014 yılında yapılan 19. Millî Eğitim Şûrası’na 
kadar olan şûralarda görüşülen gündem konuları ele alınmıştır.

Birinci Maarif Şûrası
Toplanma Tarihi : 17–29 Temmuz 1939
Gündem Konuları :

1. Cumhuriyet maarifinin plan ve esasları

2. Çeşitli öğretim derecelerindeki müesseselere ait talimatnamelerin incelenmesi

3. Bütün müfredat programlarının incelenmesi

İkinci Maarif Şûrası
Toplanma Tarihi : 15–21 Şubat 1943
Gündem Konuları :

1. Okullarda ahlak terbiyesi

a. Türk ahlakının sosyal ve kişisel prensiplerinin belirlenmesi

b. İlk ve orta dereceli okullarda bu prensiplerin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin düşünülmesi, 
mesleki ve teknik okullarda ayrı prensiplerin iş ahlakına da tatbiki

c. Bu tedbirlerin programa bağlanması 

d. Ortaöğretim kurumlarındaki sosyoloji ve ahlâk dersleri programının bahse mevzu prensipler 
bakımından incelenmesi 

e. Yükseköğretim gençliğinde ahlâk prensiplerinin belirlenmesi ve bağlılığın işlenmesi 

f. Talebenin okul dışı durumlarının incelenmesi
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2. Bütün öğretim kurumlarında anadil çalışmaları veriminin artırılması 

a. Türkçe ve bilhassa yazma öğretiminin daha verimli olacak bir hâle getirilmesi için gereken ted-
birlerin belirlenmesi 

b. Okullarda ve resmî, hususi yayın alanında imla birliğini kolaylaştırma yollarının tayini

c. Yeni terimlerin yükseköğretimde yayılması yollarının kesin bir esasa bağlanması 

3. Türklük eğitiminde tarih öğretiminin metot ve vasıtalar bakımından incelenmesi 

a. İlk ve ortaokul tarih kitaplarının hazırlanmasında, bilim ve pedagoji yönünden dikkate alınacak 
noktaların belirlenmesi 

b. Lise tarih kitaplarının mükemmelleştirilmesi yolundaki mütalaaların belirtilmesi

Üçüncü Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 2-10 Aralık 1946
Gündem Konuları :

1. Ticaret ortaokulları ve liseleri program ve yönetmeliği

2. Erkek sanat ortaokulları ve enstitüleri program ve yönetmeliği

3. Kız Enstitüleri program ve yönetmeliği

4. İstanbul Teknik Okulu yönetmeliği

5. Orta ve bu derecedeki teknik öğretim okulları öğretmen ve öğreticileriyle ilgili mevzuatın bugünkü 
ihtiyaçlarla ayarlanması

6. Aile ve okul arasında iş birliği sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması
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Dördüncü Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 22-31 Ağustos 1949
Gündem Konuları :

1. 1948–1949 ders yılından itibaren uygulanmaya başlanan ilkokul programının incelenmesi

2. Yeni ortaokul programı projesinin incelenmesi

3. Lise ders konularının dört yıllık teşkilata göre tespiti

4. Ortaokullara ve liselere öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulu teşkilatının 
ihtiyaçlara göre düzenlenmesi

5. Eğitim ve öğretimde dayanılan demokratik esasların gözden geçirilmesi

Beşinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 5-14 Şubat 1953
Gündem Konuları :

1. Okul öncesi öğretim ve eğitimin anaokulları için hazırlanmış olan program ve yönetmeliğinin ince-
lenmesi

2. İlkokullarda sağlık konusu ile ilgili alınması gereken tedbirlerin tespiti

3. Özel eğitime muhtaç çocuklar için hazırlanmış olan raporun, yetiştirme yurtlarına ait yönetmelikle-
rin incelenmesi ve korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki kanunun gözden geçirilerek değişiklik 
gerektiren kısımlarının araştırılması

4. İlköğretim kanunu tasarısının incelenmesi ve mecburi ilköğretimin planlanması 

5. İlkokul programının yeniden gözden geçirilmesi 

6. Yeni ilkokul yönetmeliği tasarısının incelenmesi 

7. İlkokullara öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen okulları ile köy enstitüleri yeni öğretim programı ve 
meslekte olgunlaşma konularının incelenmesi

8. İlkokul öğretmenlerini ilgilendiren diğer konular ve genel olarak ilköğretim sorunları
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Altıncı Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 18-23 Mart 1957
Gündem Konuları :

1. Mesleki ve teknik öğretim 

a. Erkek teknik öğretim 

b. Kız teknik öğretim 

2. Halk eğitimi

Yedinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 5-15 Şubat 1962
Gündem Konuları :

1. İlköğretim
2. Ortaöğretim
3. Kız teknik öğretim
4. Erkek teknik öğretim
5. Ticaret öğretimi
6. Eğitimimizde ölçme ve değerlendirme
7. Çeşitli olgunluk imtihanları

8. Yükseköğretim
9. Özel okullar
10. Dış kültür münasebetleri
11. Din ile ilgili eğitim ve öğretim
12. Beden eğitimi ve sağlık
13. Millî savunma ile ilgili eğitim ve öğretim
14. Eğitim vakıfları

Sekizinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 28 Eylül-3 Ekim 1970
Gündem Konuları :

1. Ortaöğretim sistemimizin kuruluşu

2. Yükseköğretime geçişin yeniden düzenlenmesi
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Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 24 Haziran-4 Temmuz 1974
Gündem Konuları :

1. Millî eğitim sisteminin bütünlüğü içinde programlar

2. Öğrenci akışını düzenleyen kurallar

Onuncu Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 23-26 Haziran 1981
Gündem Konuları :

1. Türk millî eğitim sistemi

2. Bu sistemin bütünlüğü içinde eğitim programları

3. Öğrenci akışını düzenleyen kurallar

4. Öğretmen yetiştirme

On Birinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 8-11 Haziran 1982
Gündem Konuları :

1. Millî eğitim hizmetlerinden öğretmen ve eğitim uzmanları

2. Öğretmen eğitiminin gelişimi

3. Öğretmen eğitiminde hizmet öncesi sorunlar ve öneriler

4. Eğitim uzmanlarının eğitimi

5. Öğretmen ve uzmanların hizmet içi eğitimi

6. Öğretmen ve uzmanların sorunları, çözüm ve önerileri 
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On İkinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 18-22 Temmuz 1988
Gündem Konuları :

1. Türk eğitim sistemi
2. İlköğretim (Temel eğitim)
3. Genel ve mesleki ve teknik ortaöğretim
4. Yükseköğretime geçiş
5. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi (ölçme 

ve değerlendirme)
6. Yükseköğretim
7. Öğretmen yetiştirme
8. Eğitimde yeni teknolojiler

9. Türkçe ve yabancı dil eğitim ve öğretimi
10. Türkçe eğitim ve öğretim
11. Yabancı dil eğitim ve öğretimi
12. Eğitim finansmanı
13. Türk eğitiminin finansman kaynakları
14. Eğitim yatırımları
15. Öğretim programları

On Üçüncü Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 15-19 Ocak 1990
Gündem Konuları :

1. Yaygın eğitimde kavram, kapsam ve eğilimler
2. Yaygın eğitimde organizasyon ve iş birliği
3. Yaygın eğitimde yatırım ve finansman 
4. Yaygın eğitimde personel

On Dördüncü Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 27-29 Eylül 1993
Gündem Konuları :

1. Eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği

2. Okul öncesi eğitimi
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On Beşinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 13-17 Mayıs 1996
Gündem Konuları :

1. İlköğretim ve yönlendirme 

a. İlköğretim 

b. İlköğretimde yönlendirme

2. Ortaöğretimde yeniden yapılanma 

a. Ortaöğretimde yapılanma 

b. Ortaöğretimde yönlendirme 

c. Ortaöğretimde meslek kazandırma 

3. Yükseköğretime geçişin yeniden düzenlenmesi 

4. Toplumun eğitim ihtiyacının sürekli karşılanması 

5. Eğitim sisteminin finansmanı

On Altıncı Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 22-26 Şubat 1999
Gündem Konuları :

1. Mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim sistemi bütünlüğü içinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması

2. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam

3. Mesleki ve teknik eğitim alanına öğretmen ve yönetici yetiştirme

4. Mesleki ve teknik eğitimde finansman

5. Mesleki ve teknik eğitimde sınavsız yükseköğretime geçiş
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On Yedinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 13-17 Kasım 2006
Gündem Konuları :

1. Türk millî eğitim sisteminde kademeler arası geçişler, yönlendirme ve sınav sistemi

2. Küreselleşme ve AB sürecinde Türk eğitim sistemi

On Sekizinci Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 01-05 Kasım 2010
Gündem Konuları :

1. Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi

2. Eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği

3. İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması

4. Spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi

5. Psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme

On Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrası
Toplanma Tarihi : 02-06 Aralık 2014
Gündem Konuları :

1. Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri

2. Öğretmen niteliğinin artırılması

3. Eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması

4. Okul güvenliği



20.
MILLÎ EĞITIM 

ŞÛRASI 



3. Gün
03 Aralık 2021/Cuma

08.30-09.15 Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği Özel İhtisas Komisyon Raporunun 
Genel Kurula Sunulması ve Tavsiye Kararlarının Oylanması

09.15-10.00 Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyon Raporunun 
Genel Kurula Sunulması ve Tavsiye Kararlarının Oylanması

10.00-10.45 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Özel İhtisas Komisyon Raporunun 
Genel Kurula Sunulması ve Tavsiye Kararlarının Oylanması

10.45 Kapanış

12.00 Öğle Yemeği

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛ20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASIRASI
PROGRAMIPROGRAMI

1. Gün
01 Aralık 2021/Çarşamba

18.30-19.30 Divan Toplantısı

19.30 Akşam Yemeği

2. Gün
02 Aralık 2021/Perşembe

09.00-11.00 Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları

11.00-11.30 Çay-Kahve Arası

11.30-13.00 Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları

13.00-14.30 Öğle Yemeği

14.30-16.30 Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları

16.30-17.00 Çay-Kahve Arası

17.00-19.00 Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları

19.30 Akşam Yemeği

1 Aralık 2021/Çarşamba

CUMHURBAŞKANLIĞI  KÜLLİYESİ

14.00 Açılış Töreni

Saygı Duruşu

İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

Mahmut ÖZER
Millî Eğitim Bakanı

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Hediye Takdimi

ŞÛRASI
1-3 ARALIK 2021 ANKARA

Açılış: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
4 No.lu Kapı

Beştepe-ANKARA

Komisyon Çalışmaları: JW Marriott Hotel
Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1

Söğütözü-ANKARA



Șûra Gündem 
Konularının

Șûra Sekreteryasının 
Belirlenmesi

Bölge 
Koordinatörlüklerinin 

Belirlenmesi

MEB 
Merkez 

Teșkilatının Șûra 
Gündem Konularıyla 

İlgili Görüș ve 
Önerilerinin 

Alınması 

Kamoyundan 
Șûra Konularıyla 
İlgili Görüșlerin 

Alınması
www.surameb.gov.tr

Cumhurbașkanının
Sosyal Medya

Üzerinden 
Șûra’yı

Duyurması

Çalıșma Gruplarının
Gündem Konuları

ile İlgili Toplantılar
Yapması

Șûranın
MEB

İnternet Sitesinden
Duyurulması
www.meb.gov.tr

Yükseköğretim 
Kurumlarının Șûra 

Gündem Konularına 
Dair Görüș ve 
Önerilerinin 

Alınması

26 Bölge 
Koordinatörlüğünde 

Șûra Hazırlık 
Çalıșmalarının 

Yapılması Özel İhtisas 
Komisyonları 

Tarafından Șûra 
Hazırlık Dokümanının 

Olușturulması

Özel İhtisas 
Komisyonlarının 

Belirlenmesi 

Gelen 
Görüșlerle 

olușturulan Raporların 
Özel İhtisas 

Komisyonlarınca 
Çalıșılması 

Beștepe Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 

Șûra Açılıș Töreni’nin 
Yapılması

Kamu Kurum ve 
Kurulușları ile 

STK’lardan Görüș ve 
Önerilerin Alınması

20. Millî Eğitim 
Șûrası Divan 
Bașkanlığının 
Belirlenmesi

Șûra Hazırlık 
Dokümanının Șûra 

Üyelerine 
Gönderilmesi

Șûra Genel Kurulunun 
Yapılması ve 

Kararların Kabulüi

20. Millî Eğitim
Șûra Kararlarının

Duyurulması
www.ttkb.gov.tr

1 2
3

4
5

6

8

7



Șûra Gündem 
Konularının

Șûra Sekreteryasının 
Belirlenmesi

Bölge 
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İnternet Sitesinden
Duyurulması
www.meb.gov.tr

Yükseköğretim 
Kurumlarının Șûra 

Gündem Konularına 
Dair Görüș ve 
Önerilerinin 

Alınması

26 Bölge 
Koordinatörlüğünde 

Șûra Hazırlık 
Çalıșmalarının 

Yapılması Özel İhtisas 
Komisyonları 

Tarafından Șûra 
Hazırlık Dokümanının 

Olușturulması

Özel İhtisas 
Komisyonlarının 

Belirlenmesi 

Gelen 
Görüșlerle 

olușturulan Raporların 
Özel İhtisas 

Komisyonlarınca 
Çalıșılması 

Beștepe Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 

Șûra Açılıș Töreni’nin 
Yapılması

Kamu Kurum ve 
Kurulușları ile 

STK’lardan Görüș ve 
Önerilerin Alınması

20. Millî Eğitim 
Șûrası Divan 
Bașkanlığının 
Belirlenmesi

Șûra Hazırlık 
Dokümanının Șûra 

Üyelerine 
Gönderilmesi

Șûra Genel Kurulunun 
Yapılması ve 

Kararların Kabulüi

20. Millî Eğitim
Șûra Kararlarının

Duyurulması
www.ttkb.gov.tr

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASININ
YOL HARİTASI

14

15

16
17

18

10

12

9
11

13
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20. Millî Eğitim Şûrası
20. Millî Eğitim Şûrası; dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye için 
yeni ufuklar açması gayesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği” başlığı altında ‘’Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mes-
leki Gelişimi” konularında 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da toplanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. 
Akabinde Şûra hazırlık çalışmalarına zemin teşkil etmesi amacıyla sura.meb.gov.tr web adresi oluşturularak 
yayına alınmıştır.

Yayına alınan https://sura.meb.gov.tr adresi üzerinden şûra konularına ilişkin olarak tüm kamuoyundan görüş 
toplanmış olup toplamda 32643 bireysel/kurumsal görüş Başkanlığımıza ulaşmıştır. Bu görüşler Bakanlığımız 
bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından bilimsel ilkelere bağlı kalarak derlenmiştir. Bununla birlikte 
Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması dikkate alınarak oluşturulan 26 koordinatör bölgede 81 ili 
kapsayan biçimde; öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, 
üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla 
çalıştaylar düzenlenmiştir. Katılımcılığı ve çeşitliliği artırmak maksadıyla yükseköğretim kurumları, kamu kurum 
ve kuruluşları, eğitimle ilgilenen çeşitli sivil toplum kuruluşları ile Bakanlık birimlerinin görüşleri de alınmıştır. 
Tüm bu görüşler özel ihtisas komisyonları tarafından analiz edilerek 20. Millî Eğitim Şûrası ön hazırlık belgesi 
oluşturulmuştur. Oluşturulan ön hazırlık belgesi şûra çalışma guruplarında değerlendirilmek üzere tüm Şûra 
üyelerine gönderilmiştir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 1 Aralık 2021’de Beştepe Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde açılışı gerçekleştirilen Şûranın ilk gününde Başkanlık Divanı oluşturulmuş, ikinci gününde 600’den fazla 
katılımcıdan oluşan altı çalışma grubunda gündem konularına yönelik istişareler gerçekleştirilmiş ve son gün 
de Şûra Genel Kurulu toplanarak kararlar oylanarak alınmıştır. “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığı altında 64, 
“Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” başlığı altında 32, “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” başlığı altında 32 olmak 
üzere toplam 128 madde şûra kararı olarak belirlenmiştir. Söz konusu kararlar Başkanlığımızın ttkb.meb.gov.
tr adresinde yayınlanmıştır.

20. Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterliği

Genel Sekreter : Doç. Dr. Mustafa OTRAR (Kurul Üyesi)

Genel Sekreter Yardımcısı : Dr. Mehmet GÜNDÜZ (Kurul Üyesi)

Genel Sekreter Yardımcısı : Canan GÜZEL GÖZÜTOK (Daire Başkanı)





20.
MILLÎ EĞITIM 

ŞÛRASI’NDAN
FOTOĞRAFLAR 
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Açılış Töreni/Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası 
Açılış Töreni/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası/
Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası 
Divan Başkanlığı/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası/
Ankara

Millî Eğitim Bakanı
Mahmut Özer/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası /
Ankara 

Millî Eğitim Eski Bakanı  
Nabi AVCI/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası
Çalışma Grubu/Ankara

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cihad Demirli/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası
Çalışma Grubu/Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası
Çalışma Grubu/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası
Çalışma Grubu/Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası
Çalışma Grubu/Ankara



65

20. Millî Eğitim Şûrası
Çalışma Grubu/Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası
Çalışma Grubu/Ankara



66

Öğretmen Yetiştirme 
Tarihimizden Kesitler 

Sergisi/Ankara

Öğretmen Yetiştirme 
Tarihimizden Kesitler 

Sergisi/Ankara
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Öğretmen Yetiştirme 
Tarihimizden Kesitler 
Sergisi/Ankara

Öğretmen Yetiştirme 
Tarihimizden Kesitler 
Sergisi/Ankara
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Öğretmen Yetiştirme 
Tarihimizden Kesitler 

Sergisi/Ankara

Öğretmen Yetiştirme 
Tarihimizden Kesitler 

Sergisi/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bilgilendirme Toplantısı/
Ankara

Şûra Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Mustafa OTRAR/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Hazırlık Toplantısı/Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası 
Hazırlık Toplantısı/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası Özel 
İhtisas Komisyonu/Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası Özel 
İhtisas Komisyonu/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Ankara

20. Millî Eğitim Şûrası Özel 
İhtisas Komisyonu/Ankara
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Erzurum

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Erzurum
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Hatay

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Hatay
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/İstanbul

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/İstanbul
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/İzmir

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/İzmir
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Kocaeli

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Kocaeli
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Konya

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Konya
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Afyonkarahisar

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Afyonkarahisar
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Kütahya

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Kütahya
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Malatya

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Manisa
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Uşak

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Uşak
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Mardin

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Mardin
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Samsun

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Samsun
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Şanlıurfa

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Şanlıurfa
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Kırklareli

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Edirne
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Tekirdağ/
Edirne/Kırklareli

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Tekirdağ



88

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Van

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 

Çalışmaları/Van
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20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Zonguldak

20. Millî Eğitim Şûrası 
Bölge Koordinatör 
Çalışmaları/Zonguldak



20.
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ŞÛRASI 
KARARLARI 
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20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI DİVAN BAŞKANLIĞI

Mahmut ÖZER

Divan Başkanı

Petek AŞKAR

Divan Başkan Vekili

Cihad DEMİRLİ

Divan Başkan Vekili

Prof. Dr Ömer AÇIKGÖZ

Raportör

Prof. Dr. Orhan UZUN

Raportör

Prof. Dr. Mahmut AK

Raportör

Metin ÖZER

Raportör
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TEMEL EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması

1. Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede %100’e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşerî ve mali imkânlar 
sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkânları artırılmalıdır. Daha erken yaşlarda (0-3 
yaş) bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımla erken çocukluk eğitimine ve bakım hizmetlerine 
erişim sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.

2. Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu okul öncesi öğretmenler 
istihdam edilmelidir. Okul öncesi öğretmenlerinin yanı sıra öğrenci sayısına bakılmaksızın okul psi-
kolojik danışmanı, çocuk gelişim uzmanları, destek eğitim personeli/usta öğretici, güvenlik görevlisi 
ve yardımcı hizmetli istihdam edilmelidir.

3. Dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için bölge ve 
ailelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı modeller (gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana 
sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim, ev temelli eğitim, toplum temelli erken müdahale modeli, mobil 
anaokulu vb.) kendi standartları geliştirilerek kullanılmalıdır.

4. Okul öncesi eğitime kazandırılabilecek mekânların (okul binası, sağlık merkezleri, belediye binaları 
vb. kurum binaları) olması durumunda taşımalı eğitim yerine yerinde eğitim öncelikli olarak değer-
lendirilmelidir.

5. Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik 
edilmelidir.

6. Belediyelerin kaynakları oranında öncelikle okul öncesi eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim 
kurumlarının yapım, onarım, bakım ve temizlik gibi ihtiyaçlarının giderilmesine ve okul öncesi eğitimde 
erişimi kolay arsa tahsisine yönelik katkılarının artırılması sağlanmalıdır.

7. Coğrafi, bölgesel ve sosyo-ekonomik düzey dikkate alınarak okul öncesi eğitimin önemine ve eğitime 
erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (kamu spotu vb.) artırılmalıdır ve bu konuda aileyi 
bilgilendirici materyaller oluşturularak aile desteklenmelidir.
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8. İşletmeler, kamu kurumları ve özel kurumlarda kreş, yuva gibi kurumların Millî Eğitim Bakanlığının 
belirlediği standartlara göre açılması, izlenmesi ve denetlenmesi sağlanmalıdır. 

9. Okul öncesi eğitimde okul aile iş birliği modelinin geliştirilip uygulanması, ailelerin desteklenmesi 
ve aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

10. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasında nicelik ve nitelik birlikte düşünülmelidir. Bu kapsamda 
okul öncesi eğitimi kurumlarının eğitim materyalleri, program, sınıf içi, sınıf dışı ortam ve personele 
ilişkin kalite standartları güncellenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

11. Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler 
eğitimi yer almalıdır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi
12. 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla 

eğitime katılımları sağlanmalı ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.

13. Özel eğitimin önemine ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişim hakkına ilişkin toplumsal 
farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve ayrımcılık yasağı ihlallerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

14. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için öncelikle destek eğitim odaları olmak üzere tüm eğitim 
ortamında sunulan hizmetler evrensel tasarım ilkeleri dikkate alınarak geliştirilmeli ve materyal açı-
sından da zenginleştirilmelidir. Kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetlerinden yararlanan 
öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarına uygun destek hizmetleri geliştirilmeli ve bu hedef doğrultusunda 
özel eğitim servisleri oluşturulmalıdır.

15. Bedensel engelli öğrencilerin ihtiyacına uygun olarak düzenlenmiş servis araçları ve uygun personel 
ile taşıma hizmeti sağlanmalıdır.

16. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak için uygun hizmet alanlarında 
alternatif destek modelleri (gezici RAM, teknoloji ürünleri vb.) yaygınlaştırılmalıdır.

17. Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek har-
manlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir.
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18. Kaynaştırma/bütünleştirme yolu ile eğitim gören tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ihtiyaç 
hâlinde destek eğitim personeli ve/veya kolaylaştırıcı kişi görevlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. 

19. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişiminin desteklenmesi ve millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel 
değerlerin kazandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve 
özel sektörle sürdürülebilir iş birlikleri sağlanarak projeler geliştirilmeli; sosyal, kültürel, sanatsal, 
sportif vb. faaliyetler artırılmalıdır.

20. Tüm eğitim kademelerinde ve sınıf seviyelerinde rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir. Bu bağlamda 
tüm kademelerde her okul için en az bir (1) rehber öğretmen/psikolojik danışman normu oluştu-
rulmalı ve her sınıf düzeyinde haftalık ders çizelgelerinde sınıf rehberlik dersine yer verilmelidir. Bu 
hizmetlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları artırılmalıdır.

21. Aile, okul yönetimi, öğretmen, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve diğer uzmanların (okul ve/
veya aile talebi doğrultusunda) iş birliği ile tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler için farklı kaynak-
lardan formal ve informal değerlendirme yöntemleri kullanılarak edinilen bilgiler e-Okul üzerindeki 
portfolyolara işlenmelidir.

22. Özel yetenekli öğrencilerin okul ortamında zenginleştirilmiş programlarla desteklenmesi sağlanmalıdır.

23. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin mesleki eğitimlerinde yetenek ve becerileri dikkate alınarak 
istihdamına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu doğrultuda çeşitli istihdam modellerinin yaygınlaştı-
rılmasına yönelik iş birlikleri geliştirilmelidir.

24. Özel yetenekli öğrencileri tanılama sürecinde yaratıcılık ve/veya üretkenlik becerileri değerlendirme 
sürecine dâhil edilmelidir.

25. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların uzaktan da psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti su-
nabilmelerine yönelik çalışmalar geliştirilmelidir.

26. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri millî kültürümüz medeniyetimiz ve evrensel değerler 
dikkate alınarak yürütülmelidir.
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27. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin nüfus, ulaşım vb. kriterler dikkate alınarak belli mer-
kezlerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi sağlanmalı ve hiç kurum olmayan yerleşim yerlerinde 
açılması özendirilmelidir.

28. Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik uluslararası sözleşmelerle uyumlu 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

29. Çocukların eğitsel ve sosyal iletişim süreçlerinde olumsuz etkiler ve zararlı alışkanlıklardan uzak 
tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Güvenli Eğitim İletişimi kavramının geliştirilmesi ve bu 
kapsamda eğitim programları oluşturularak eğitimler verilmesi sağlanmalıdır.

30. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bildirimde bulunan kamu personeli hukuki süreçlerde destek-
lenmelidir.

31. Çocuğun yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bağımlılık yapıcı etkenlerle ilgili eğitsel içerikler 
hazırlanmalıdır. 

Temel Eğitime Erişimin ve Eğitimde Niteliğin Artırılması
32. Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanmalıdır.

33. Eğitime erişimi desteklemek amacıyla şartlı eğitim yardımlarının miktarı artırılmalıdır.

34. Ailelerin eğitim öğretim sürecine etkin katılımını ve iş birliğini sağlamak için aile eğitimlerine daha 
fazla yer verilmeli ve farklı uygulamalar (TV programları, dijital ve eğitsel yayınlar, mobil uygulamalar 
vb.) geliştirilmelidir.

35. İhtiyacı olan öğrencilere araç gereç ve teknik bakım onarım desteği sağlanmalıdır.

36. Öğrencilere bilgisayar ve tablet vb. teknolojik aletlerde vergi indirimi sağlanmalıdır.

37. Derslik yapımında ve planlamasında kentsel ve kırsal yerleşim sistemlerindeki hareketlilik ve nüfus 
projeksiyonu dikkate alınmalıdır. Ayrıca şehir imar planları, kentsel dönüşüm ve toplu konut plan-
lamalarında öncelikle okul öncesi eğitim ve ilkokul olmak üzere eğitim kurumları tesis edilmelidir.
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38. Yüz yüze eğitime ve öğretime engel olacak hâllerde (salgın hastalıklar, afet durumu, süreğen hastalık 
durumu vb.) eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam etmesi için uzaktan eğitim, dijital altyapı ve 
alternatif erişim imkânlarını artıracak tedbirler alınmalıdır.

39. Erişilebilirliği sağlamak amacıyla eğitim kurumları evrensel tasarım ilkelerine uygun hâle getirilmelidir.

40. Tüm eğitim kademelerinde, coğrafyaya uygun, eğitimi destekleyici oyun alanı ile okul bahçeleri oluş-
turulmalıdır. Fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla tüm çocukları kapsayan spor alanları oluşturulmalı 
ve bu alanda kullanılacak malzemeler sağlanmalıdır. 

41. Öğrencilerin öğrenme yaşantılarının zenginleştirilmesi için okul dışı öğrenme imkânlarının oluştu-
rulması ve desteklenmesi sağlanmalıdır.

42. Öğrencilere okuma kültürü kazandırmak için tüm paydaşları kapsayan çalışmalar yapılmalıdır. Bu 
çerçevede okul ve kütüphane iş birlikleri de artırılmalıdır.

43. Eğitim öğretim hizmetlerinin daha etkili sürdürülmesi için her okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında 
dezavantajlı okullar öncelenerek okula özgü esnek bütçe sağlanmalıdır.

44. Dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere tüm okullarda fiziki kapasite, donatım malzemeleri, eğitim 
materyalleri, spor tesisleri, kütüphane, dijital içerikler vb. iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

45. Risk altındaki ve dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya yönelik teknik ve 
yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçmenlik gibi nedenlerle 
yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne yönelik ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 
iş birliğiyle tedbirler geliştirilmelidir.

46. Tüm öğrencilere ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar ve tamamlayıcı materyaller ücretsiz 
olarak verilmelidir.

47. Tüm öğrencilerin akademik performansları periyodik takip edilmelidir. Dezavantajlı bölgeler başta 
olmak üzere ihtiyacı olan tüm öğrencilerin destekleyici/tamamlayıcı eğitim hizmetlerinden yararlan-
ması sağlanmalıdır.

48. İl ve ilçe merkezlerinde spor salonu, yüzme havuzu, laboratuvar ve kütüphaneler gibi alanların kul-
lanımı yaygınlaştırılmalıdır.
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49. Öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle deneyim yoluyla tanıştırmak, ilgi alanlarını çeşitlendirmek, bilimsel 
bakış açısı kazandırmak amacıyla bölgesel ve yerel bilim ve doğa merkezleri yaygınlaştırılmalı ve 
ilgili deneyim programları geliştirilerek uygulanmalıdır.

50. Kırsal alandaki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro, sergi, müze 
gezisi vb. kültürel faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı; gezici tiyatro, sergi vb. ücretsiz olarak 
düzenlenmelidir.

51. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na giriş koşulları daha çok öğrenciyi kapsayacak 
şekilde genişletilmeli ve burs verilen öğrenci sayısı artırılmalıdır. 

52. Eğitim kurumlarına uzman kütüphaneci, sağlık personeli (hemşire), teknik eleman, temizlik ve gü-
venlik personeli istihdam edilmelidir.

53. Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hâle getirilmelidir.

54. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun sağlanması için iyi örnekler ve uygulamaların paylaşıldığı 
öğretmen kılavuz kitapları hazırlanmalı ve çevrim içi içerikler göz önünde bulundurularak çeşitlen-
dirilmeli ve iyileştirilmeler yapılmalıdır.

55. Okullarda sağlık taramaları yaygınlaştırılmalı ve tarama sonuçlarına göre sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.

56. Her derste düşünme becerilerinin geliştirilmesi için etkinlikler üretilmelidir.

57. Okullarda bulunan kütüphanelerin içerikleri zenginleştirilmeli ve çeşitliliği kaynak da ayrılarak artı-
rılmalıdır. Okul kütüphaneleri kamu kurum ve kuruluşlarının dergi, kitap, dijital yayınları ile destek-
lenmelidir ve yurt dışındaki Türk öğrencilerin kullanımına da açılmalıdır.

58. Okullarda yardımcı hizmetler için hizmet alımı tekrar devreye sokulmalıdır. Hizmetli personel sayılarının 
artırılması ve çalışma süresinin uzatılması sağlanmalıdır.
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Eğitim Sisteminin Kalitesinin İzlenmesi
59. Tüm öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerini yakından takip etmek için öğretim 

programlarındaki hedefler dikkate alınarak bilimsel çalışmalara dayalı yeterlikler belirlenmelidir.

60. Okul öncesi eğitimden başlamak üzere öğrencilerin tanımlanan yeterliklere ne derece ulaştıklarını 
anlamak için ulusal izleme ve değerlendirme çalışmaları geliştirilerek sürdürülmelidir. Kurumsal 
izleme ve değerlendirme de bu kapsamda düşünülmelidir. Bu bağlamda Türkçe ve yabancı dil ders-
lerine ilişkin programlarda öngörülen dil becerileri kapsayacak şekilde izleme yapılmalıdır. Ayrıca 
öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarında temel yeterlik seviyesine erişebilmeleri için destek 
mekanizmaları oluşturulmalıdır.

61. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerine ilişkin ayrıştırılmış verilere 
(bölge, il, kültürel ve sosyal-ekonomik vb.) dayalı, kapsamlı bir izleme çalışması yapılmalıdır. Bu 
çalışmalar için ilgili bakanlıklarla kurumsal iş birlikleri geliştirilmelidir. 

62. Dezavantajlı koşullarda bulunan çocukların eğitim sistemine katılımının sağlanması için yerel düzeyde 
kamu, kurum ve kuruluşlar ve ilgili STK’lar arasında etkili iş birliklerin oluşturulacağı bir takip ve 
destek sistemi geliştirilmelidir.

63. Temel eğitimde bir şubede bulunması gereken eğitim materyalleri standartlarının oluşturularak 
mevcut okul öncesi ve ilköğretim kurumları standartlarına eklenmeli ve bu standartlar temelinde 
sistematik izleme çalışmaları yapılmalıdır.

64. Erken çocukluk dönemindeki risk gruplarını belirlemek için tarama ve periyodik değerlendirmeler 
yapılmalı ve sonuçlar çerçevesinde erken müdahale programları hazırlanmalıdır.
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MESLEKİ EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Mesleki Eğitimin Genel Yapısının Güçlendirilmesi

65. Resmî ve özel tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ulusal ve uluslararası sektörlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni programlar açılmalı ve mevcut öğretim programlarının güncellenmesi sağlanmalıdır.

66. Yabancı dil ağırlıklı mesleki eğitim programları yaygınlaştırılarak hazırlık sınıfı bulunan Anadolu teknik 
programlarda verilen meslek derslerinin en az %30’u yabancı dilde verilmelidir.

67. Farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen meslek edindirme ve belgelendirme faaliyetlerinin mesleki 
eğitim veren okul/kurumlar tarafından yürütülen programlar ile uyum ve entegrasyonu sağlanmalıdır.

68. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının fikri ve sınaî mülkiyet hakları konusundaki arkındalığı artırılmalı 
ve okullar patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili konularında teşvik edilmelidir.

69. İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli ulusal tanınırlığı olan mesleki ve 
teknik eğitim programları düzenlenmelidir.

70. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin meslek edinimine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler zen-
ginleştirilmelidir.

71. Mesleki teknik Anadolu liselerinde sınıf geçme ve sınav sistemi modüler eğitim sistemine göre 
tasarlanmalıdır.

72. Mesleki eğitimin tüm paydaşlarına yönelik ahilik kültürü ve fütüvvet geleneğine ilişkin farkındalığı 
artıracak faaliyetler yapılmalıdır.

73. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında araç-gereç, bina, altyapı eksiklerini ortaya koyacak bir izleme 
ve değerlendirme modeli geliştirilmelidir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik kamusal 
destekler artırılmalı ve özel sektör destekleri teşvik edilmelidir.

74. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde en az bir yöneticinin atölye, laboratuvar ve meslek dersleri 
alanından olması sağlanmalıdır.
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75. İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerinde, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı ve/veya 
şube müdürü atölye, laboratuvar ve meslek dersleri alanından görevlendirilmelidir. 

76. Özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarının tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 
donatım standartlarına uygun hâle getirilmelidir.

77. Meslek Odaları ile Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden mesleki eğitime pay ayrılması 
sağlanmalıdır.

78. Resmî ve özel tüm mesleki ve teknik eğitim kurumları ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki 
meslek yüksekokulları arasındaki geçişler, beceri mükerrerliğini azaltacak ve verimliliği artıracak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir. Birbirinin devamı niteliğindeki programların güncellenmesinde 
meslek standartları (seviye 4-5-6 mesleki yeterlikleri) dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Yükseköğretim Kurulu iş birliği içinde program geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.

79. Mesleki eğitim kurumlarının TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı gibi yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla iş birlikleri güçlendirilmelidir.

80. Döner sermaye işletmeleri ihalelere teklif verirken geçici ve kesin teminat sunumundanmuaf tutul-
malıdır.

81. Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı ve bu 
kapsamda üretilen ürünlerin satışı için etkin mekanizmalar kurulmalıdır.

82. Atölye/meslek derslerinde grup sayısı belirlenirken alanların özellikleri gözetilerek bütün sınıf sevi-
yelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır.

83. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili okul yöneticileri ve denetimde görevli müfettişlerin atanmasında 
atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine öncelik verilmelidir.

84. Mesleki eğitim kurumlarımızın ulusal ve uluslararası rekabet gücünü desteklemek için mesleki eğitim 
alanındaki ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılımları teşvik edilmelidir.
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Mesleki Eğitimde İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi
85. Mesleki ve teknik eğitimde kalitenin artırılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklen-

mesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla iş birliği içerisinde sektörel mükemmeliyet merkezleri 
kurulmalıdır.

86. Mesleki ve teknik ortaöğretimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, ihtiyaç hâlinde yakın alanlarda 
da görev alabilmelerini temin edecek şekilde mesleki gelişim imkânları sağlanmalıdır.

87. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma kapsamındaki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve 
staj imkânlarından yeterince faydalandırılmaları amacıyla teşvikler uygulanmalıdır.

88. Meslek lisesinden mezun olan öğrencinin beceri eğitimi/staj yaptığı işletmede istihdam edilmesi 
durumunda ilgili işletmeye vergi ve SGK prim indirimi gibi teşvik edici uygulamalara gidilmelidir.

89. Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj için maddi kaynaklar sağlanmalıdır.

90. Okul personeli, iş güvenliği kapsamında iş kazalarına karşı mali sorumluluk sigortası kapsamına 
alınmalıdır.

91. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler tüm sigorta kollarına dâhil edilmeli 
ve bu süre emekliliğe sayılmalıdır.

92. Mezun takip sistemi geliştirilmeli ve işlevsel hâle getirilmelidir.

93. Mesleki ve teknik eğitimin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere sayılı sayıda mesleki ve teknik eğitim 
enstitüsü kurulmalıdır.

Mesleki Eğitimin İtibarının Artırılması
94. Okul öncesinden yükseköğretime tüm öğrencilerin sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda kariyer 

planlama temelli mesleki yönlendirme faaliyetlerine yönelik bir model geliştirilmeli ve uygulamaya 
konulmalıdır.

95. Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi için başarılı öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere 
sağlanan burs ve diğer imkânlar artırılmalıdır.

96. Kitle iletişim araçlarıyla meslek liselerine yönelik tanıtımlar gerçekleştirilmeli ve meslek lisesinden 
mezun başarılı kişileri ön plana çıkaracak etkinlikler yapılmalıdır. 
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ
Öğretmen Yetiştirmenin İyileştirilmesi

97. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğretim programları ve ders içerikleri; alan bilgisi 
ve becerisi, eğitim felsefesi, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri yönünden gözden geçirilmeli; 
yapılacak iyileştirme iş ve meslek ahlâkı, ortak kültürel miras, millî ve evrensel değerler, toplumsal 
çeşitlilik ve zenginlik ile kapsayıcılığa sahip, küresel gelişmelere cevap verecek ve insanı merkeze 
alacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

98. Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik uygulamalarının etkinliği, verimliliği ve çeşitliliği 
artırılmalıdır. Bu kapsamda öğretmen yetiştiren kurumlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve 
özel öğretim kurumları arasında güçlü iş birlikleri kurulmalıdır.

99. Öğretmenlik programlarının yeterlik alanları yeni ihtiyaçlar (küresel ve teknolojik gelişmeler, iklim 
değişikliği, ekolojik krizler, göç, doğal afet, acil durumlar vb.) dikkate alınarak güncellenmelidir.

100. Öğretmenlerin yetişmesinde niteliği artırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler, ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliği artırılmalı 
ve disiplinler arası çalışmalar geliştirilmeli; öğretmenyetiştiren kurumların kontenjanları, öğretmen 
ihtiyaçları veri temelli, nitelik ve niceliği dikkate alarak belirlenmelidir.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi
101. Öğretmenlerin mesleki gelişim programları ihtiyaçlara göre sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak 

yeniden yapılandırılmalı; yetişkin eğitim ilkelerine uygun, okul, ilçe, il eğitim kurulları ve zümreleri 
daha işlevsel hâle getirilmelidir.

102. Öğretmenlerin mesleki gelişim programları güncel ihtiyaçlar temelinde belirlenmelidir. Bu kapsamda 
teknoloji, uzaktan eğitim, harmanlanmış eğitim, çevrim içi psikolojik danışmanlık, özel eğitim ve kay-
naştırma eğitimi, yabancı dil, bağımlılıkla mücadele, temel sağlık bilgisi, afet yönetimi ve acil durum 
eğitimleri verilmelidir. Hizmet içi eğitimler yüz yüze, uzaktan ve harmanlamış olarak çeşitlendirilmelidir.

103. Öğretmenlerin mesleki gelişiminde okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerileri geliştirilmelidir. 
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104. Millî Eğitim Bakanlığında çalışan personel sayısı ile orantılı mesleki gelişim bütçesi oluşturulmalı ve 
bütçe tertibinde bu adla yer alması sağlanmalıdır.

105. Belli aralıklarla ve merkezî olarak uygulanan mesleki gelişim programlarına ilaveten eğitim öğretim 
süreci içerisinde kurum türlerine göre öğretmen ve yöneticilerin kendi mahallinde mesleki gelişim 
programlarından sürekli olarak faydalanmaları sağlanmalıdır.

106. Mesleki gelişim programları öğretmenlerin kariyer gelişimini destekler nitelikte planlanmalıdır. Bu 
bağlamda bölgenin, okulun ve öğretmenin gereksinimlerine uygun şekilde gelişim planları uygulamaya 
konulmalıdır. Öğretmenler, atandıkları bölge ve okulun sosyolojik, ekonomik, kültürel vb. şartlarına 
göre uyum ve mesleki gelişim programı eğitimine tabi tutulmalıdır.

107. Öğretmenler ve diğer Millî Eğitim Bakanlığı personeli için Millî Eğitim Akademisinin kurulması ama-
cıyla yasal altyapısı oluşturularak kamu ve özel kurumlar ile tüm sivil paydaşlar arasında iş birliği 
sağlanmalıdır.

108. Öğretmen kıdeminin öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurularak mesleğe 
yeni başlayan öğretmenlerin mesleki gelişimi için okul tabanlı mentörlük programları uygulanmalıdır.

109. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalıdır.

110. Öğretmenlerin talepleri doğrultusunda il içi, iller arası veya uluslararası karşılıklı olarak öğretmen 
değişim programları uygulanmalıdır.

111. Etkili ve verimli eğitim denetiminin yapılabilmesi için teftiş sistemi yeniden yapılandırılarak müfettiş-
lerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı yapmaları amacıyla denetim ve rehberlik hizmetleri 
sunmaları sağlanmalıdır.

112. Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının lisansüstü eğitim yapmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

113. Yurt dışında görevlendirilen/görevlendirilecek öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal yönlerden 
desteklenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliğiartırılmalıdır.

114. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimlerin akredi-
tasyonu sağlanmalıdır. 

115. Öğretmenler tarafından geliştirilen örnek uygulamalar, Millî Eğitim Bakanlığınca dijital bir platform 
üzerinde sergilenerek diğer öğretmenlerin kullanımına sunulmalıdır.
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Öğretmenliğin Statüsünün Artırılması
116. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Kanun, resmî ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri 

kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

117. Öğretmenlik mesleğini ve yöneticiliği daha cazip hâle getirecek şekilde maaş ve özlük hakları yeniden 
düzenlenmelidir.

118. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmen alımlarında kadrolu istihdam esas olmalı ve mülakat 
uygulaması kaldırılmalıdır.

119. İstisnai bir uygulama olan ücretli öğretmenlik koşulları iyileştirilmelidir.

120. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin devlet okullarında görev yapan öğretmenlerle 
asgari aynı düzeyde özlük haklarına sahip olmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır.

121. Öğretmenler için ödüllendirme sistemi veri temelli olarak yeniden düzenlenmelidir.

122. Öğretmenlere eğitim öğretim ödeneği yanında kendi mesleki gelişimlerinde kullanmak üzere mesleki 
gelişim ödeneği tahsis edilmelidir.

123. Emekli ve görevde olan öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmelidir.

124. Her okul için yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla yıllık belirli bir 
bütçe ayrılmalıdır.

125. Bakanlık tarafından planlama yapılarak ihtiyaca göre öğretmenlerin mezun olduğu programa dayalı 
alanlar arası değişikliklerine imkân sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

126. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak düzenlenmelidir. Kariyer sürecindeki ilerlemelerde öğretmen-
lerin özlük haklarında anlamlı ve belirgin artışlar sağlanmalıdır.

127. Okulların yönetiminden sorumlu olan eğitim kurumu yöneticiliği ikinci görev olarak değil, liyakat ve 
uzmanlık gerektiren, yetki-sorumluluk dengesi sağlanmış, profesyonel bir meslek olarak düzenlen-
melidir.

128. Kalkınmada öncelikli sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave 
özlük hakları ve teşvikler verilmelidir.






