20. MĠLLĠ EĞĠTĠM ġURA KARARLARINA GENEL BĠR BAKIġ
Derleyen: AyĢe Uygur*
Milli Eğitim ġura Toplantıları, Milli Eğitim Bakanlığı‟na eğitim ve öğretimin geliĢmesi,
uygulanması için tavsiye kararları almak amacıyla belirli aralıklarda düzenlenen
toplantılardır. 20. Milli Eğitim ġura‟sı 1-3 Aralık 2021 Tarihlerinde yapılmıĢ ve arkasında bir
çok soru ve sorun bırakmıĢtır. AĢağıda 20. Milli Eğitim ġura Kararları‟ndan bazıları temel
alınarak bu sorunlar gözden geçirilecektir:
1-20. Milli Eğitim ġurası’na Katılma Hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 20. Milli Eğitim ġurası, 2014 Yılında
yapılan 19. Milli Eğitim ġurası‟ndan 7 yıl sonra toplanmıĢtır. Milli Eğitim Sistemi için
tavsiye kararları almak üzere toplanan 20. Milli Eğitim ġurası'nda ‟Temel Eğitimde Fırsat
EĢitliği‟ kapsamında „Okul Öncesi, Ġlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat EĢitliği‟, „Mesleki
Eğitimin ĠyileĢtirilmesi‟ ve „Öğretmenlerin Mesleki GeliĢimi‟ olmak üzere 3 alt baĢlık altında
özel ihtisas komisyonlarında teklifler oluĢturulmuĢtur (TEDMEM, 2021). 20. Milli Eğitim
ġurası Genel Kurulu‟nda yapılan açık oylama neticesinde özel ihtisas komisyonlarında
benimsenen 124 Maddeden 107'si oy birliği, 17'si oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. Genel
Kurul Toplantısı'na sunulan, ihtisas komisyonlarından geçmemiĢ 4 tekliften 2'si oy birliği,
2'si oy çokluğuyla kabul edilmiĢtir (Memurlar.net, 2021).
Milli Eğitim ġuralarına 2014 Yılından önce Eğitim Alanında faaliyet gösteren tüm resmi,
özel kurumlar, Demokratik Kitle Örgütleri Eğitim ġuralarına katılmakta iken 2014 Yılında
çıkarılan yönetmelik ile sadece TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve bakanlık üst
bürokratları tabii üye olarak kabul edilmiĢ; diğer bileĢenler TRT, RTÜK, ÖSYM, DPT,
Atatürk AraĢtırma Merkezi, Tarih ve Dil Kurumları, Bakanlık, Bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluĢları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdıĢından meslek odaları,
demokratik kitle örgütleri, özel sektör, basın ve yayın kuruluĢları, öğrenci ve veli temsilcileri
vb., eğitim alanında ġûra konusuyla ilgili çalıĢmalarıyla tanınmıĢ uzmanlar davetli üyeler
olarak kabul edilmiĢ, ancak Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulduktan
sonra ġura‟ya katılabilecekleri kararı alınmıĢ olup, 20. Milli Eğitim ġurası‟na maalesef,
sadece mevcut Bakanın uygun gördüğü kurum ve kuruluĢlar katılabilmiĢtir (Kaya, 2021).
___________________________
*Prof. Dr. , E. Öğretim Üyesi, ADD Bilim Kurulu Üyesi
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Sonuç olarak; 20. Milli Eğitim ġurası; bir çok eğitim kurum ve kuruluĢunun,

eğitim emekçilerinin davet edilmediği, dolayısıyla ülkenin geleceği olan eğitim alanında
yapılması gerekli, düzenleyici, geliĢtirici, katılımcı kararların alınmasından, ülkenin
eğitim sorunlarına çözüm üretilmesinden ve demokratik olmaktan uzak bir ġura olarak
gerçekleĢtirilmiĢtir.
2-Temel Eğitimde Fırsat EĢitliği
Eğitimde fırsat eĢitliği, her çocuğun içine doğduğu koĢullardan bağımsız olarak, eĢit geliĢim fırsat ve
olanaklarına sahip olabilmesi anlamına gelir. „Eğitimde fırsat ve imkân eĢitliği‟ 1973 tarih ve 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟na göre millî eğitim sistemimizin temel ilkelerinden biridir, fakat
günümüzde fiili olarak hayata geçirildiği söylenemez (Millî Eğitim Temel Kanunu, 1973).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019/2020 Yılı

Örgün Eğitimdeki öğrenci sayıları,

okul/derslik sayıları, öğretmen sayıları aĢağıda Tablo 1 „de verilmiĢtir (MEB,2020) .
Tablo 1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından „Milli Eğitim Ġstatistikleri-Örgün Eğitim 20192020‟ verileri
Kız

Okul Öncesi

1 629 720

Okul sayısı/
dersl
ik
sayıs
ı
11 485

Ġlkokul

5 279 945

24 790

43,2 (3/5yaĢ)
71,22 (5 yaĢ)
93,62

Orta Okul

5 701 564

19 268

95,90

Orta Öğretim – Lise

3 412 564

Orta Öğretim
Mesleki veTeknik

1 6080 81

Erkek

Toplam öğrenci
sayısı

OkullaĢma
oranı
%

Öğretmen
Sa
yı
sı

85,01

Liseler
Orta Öğretim Ġmam
Hatip
Liseleri
Toplam

8 806 881

9 435 000

18 241 881

Resmi Okullar

7 408 087

7 781 791

15 189 878

610 00 7

1 117 686

54 715/

942 936
5880
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Özel Okullar

664 028

804 170

1 468 198

Açık Öğretim

734 766

849 039

1 583 805

Toplam

8 806 881

9 435 000

18 241 881

2

13 870/
139337
4/

174 750

68 589/727
347

1 117 686

Bu verilere göre, okul öncesi dahil olmak üzere her sınıfta 18 241 881/727 347= 25
öğrenci düĢtüğü görülmektedir, bu olanakların salgın sürecinde 4 m2 alan gereksinimini
karĢılayıp, karĢılamadığı tespit edilmelidir. OkullaĢma oranlarının 3-5 yaĢta %43,20 ; 5 yaĢta
% 71,22; ilkokulda % 93,62; orta okulda % ,90 ; orta öğretimde % 85,01 oranında verildiği
görülmektedir. OkullaĢma oranlarının ancak %100 olduğu ve diğer koĢulların yeterli olduğu
durumda „ Temel Eğitimde Fırsat EĢitliğinin‟ fiziki koĢullarının sağlanmıĢ olacağı
düĢünülmektedir.
Eğitim alanında mevcut olan sorunlar, salgın dolayısıyla gerçekleĢtirilen uzaktan
eğitim uygulaması ile katlanarak artmıĢ, bir çok öğrenci eğitim hakkından mahrum kalmıĢtır
Salgın sürecinde özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan düĢük gelirli alt sınıflar,
yoksul aile çocukları, tarım iĢçisi çocuklar, dezavantajlı gruplar vb. uzaktan eğitime
ulaĢamamıĢ, anayasal hak olan eğitim haklarından mahrum kalmıĢlardır (Eğitim Sen, 2020).
23 Mart 2020-7 Mayıs 2021 verilerine göre 18 milyonu aĢkın öğrencinin yalnızca 14 milyon
kadarı uzaktan eğitime katıldı. Bu, son bir yılı aĢkın süreçte yaklaĢık 4 milyon kadar
öğrencinin eğitimden yoksun kaldığı anlamına gelmektedir. Öğrencilerinin derslere katılım
sürekliliğine iliĢkin bilgi bulunmaması nedeniyle, bu sayının daha yüksek olabileceği
düĢünülebilir. Uzaktan eğitime katılan öğrencilerin % 60‟ının dersleri yalnızca cep
telefonundan, % 9 „ unun tabletten, %31 „inin bilgisayardan izleyebildiği bildirilmiĢtir. Bu
süreçte öğrencilerin eriĢimi için „EBA Destek Noktaları‟ kurulmasına rağmen, yeterli
olamamıĢtır. MEB, bugüne kadar iĢ insanlarının da destekleri ile sadece 700 bin civarı tablet
dağıtabilmiĢtir (Uyar, 2021). Örneğin; kısıtlı imkânlarla uzaktan eğitime eriĢim sağlayabilen,
ailenin ortak cep telefonunu kullanan çocuklar bu süreçte internet eriĢimi, uygun zaman ve
mekân olmayıĢı gibi nedenlerle yeterli eğitim alamamıĢtır. EBA üzerinden yürütülen canlı
derslere katılım, birçok okulda maalesef %15-20 dolaylarında kalmıĢtır. EBA alt yapısından
kaynaklanan eriĢim problemleri, EBA güvenliği nedeniyle ders iĢlenmesi süresince
kameraların kapalı olması, öğretmen-öğrenci iletiĢimini ve sınıf içi etkileĢimini imkânsız hale
getirmiĢ, dersler interaktif biçimde iĢlenememiĢtir. Spor, sanat, müzik dersleri yok sayılmıĢ,
okuldan uzak kalan öğrencilerin sosyalleĢme ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik çalıĢmalar
yapılmamıĢ, pedagog desteği sağlanamamıĢtır. Yukarıda belirtilen ve belirtilmeyen bir çok
nedenle salgın sürecinde fırsat eĢitliği sorunu katlanarak artmıĢ, çok sayıdaki öğrenci eğitim
hakkından yoksun kalmıĢtır ve bu 1,5 yılın telafisi yönündeki uygulamaların eksik kaldığı,
dolayısıyla dönem sonu verilen diplomaların da maalesef 1,5 yılı eksik olan diplomalar
olduğu görülmektedir ( Eğitim Sen, 2020). Yeterli Ģartlara sahip olmadığı için derslere
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giremeyen öğrenciler olmasına karĢın, not değerlendirmesinin sınav ve performans üzerinden
yapılması da eğitimci ve öğrencilerin tepkisi ile karĢılanmıĢtır. Binlerce öğrenci uzaktan, ya
da yüz yüze eğitime gitmeden sınıf geçmiĢtir. Liseye ve üniversiteye geçiĢ sınavlarının bu
Ģartlar altında yapılması „fırsat eĢitliği‟ ilkesi ile bağdaĢmamaktadır (Cumhuriyet). 2020
Yılında zorunlu eğitim çağında olması gereken 6-17 yaĢ aralığındaki yaklaĢık 676 bin
çocuğun okul dıĢında kaldığı bildirilmiĢtir (TEDMEM, 2021).
100 bin civarı öğretmen açığı bulunması ve yalnızca pandemi sürecinde 20 bin civarı
öğretmenin emekliliğe ayrılması nedeniyle eğitimcilerin 60 bin olarak beklediği 2021
öğretmen atama sayısının, 20 bin olarak açıklanması ise atama bekleyen öğretmenlerin
salgına karĢın sokağa çıkarak eylem yapmasına neden olmuĢtur (Uyar, 2021).


Sonuç olarak; Eğitim alanında mevcut olan okul, derslik, öğretmen yetmezliği,

sosyoekonomik

koĢullar, eğitim programları vb. sorunların, salgın dolayısıyla

gerçekleĢtirilen uzaktan eğitim uygulaması ile katlanarak arttığı, bu süreçte yaklaĢık 4
milyon öğrencinin anayasal hak olan ‘Temel Eğitimde Fırsat EĢitliğinden’ mahrum
kaldığı, MEB tarafından uzaktan eğitim için yeterli, ciddi önlemler alınamadığı, yüz
yüze eğitim için gerekli yeni derslik yapılması, yeni öğretmen atamaları konularında da
MEB

tarafından yeterli

adımların atılmadığı bildirilmiĢtir. Tüm olumsuzluklara

rağmen, 20. Milli Eğitim ġurasında ‘Temel Eğitimde Fırsat EĢitliği’ kapsamının ele
alınması memnuniyet vericidir, ancak bu yöndeki kararların sadece raflarda
kalmaması, eğitim alanında acilen ve fiili olarak hayata geçirilmesi beklenmektedir.
3-Okul Öncesi Din Eğitimi ile ilgili Kararlar
20. Milli Eğitim ġurasında okul öncesi eğitimle ilgili alınan kararlar aĢağıdadır:
Madde 1. Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki,
beşeri ve mali imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları
artırılmalıdır. Daha erken yaşlarda 0-3 yaş bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımla
erken çocukluk eğitimine ve bakım hizmetlerine erişim sağlanması için çalışmalar
yapılmalıdır.
Madde 8. İşletmeler, kamu kurumları ve özel kurumlarda kreş, yuva gibi kurumların Milli
Eğitim Bakanlığının belirlediği standartlara göre açılması, izlenmesi ve denetlenmesi
sağlanmalıdır.
Madde 11. 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma ve
bütünleştirme yoluyla eğitime katılımları sağlanmalı ve bununla ilgili gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Madde 25. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri milli kültürümüz, medeniyetimiz ve
evrensel değerler dikkate alınarak yürütülmelidir.
34. Derslik yapımında ve planlamasında kentsel ve kırsal yerleşim sistemlerindeki hareketlilik
ve nüfus projeksiyonu dikkate alınmalıdır. Ayrıca şehir imar planları, kentsel dönüşüm ve
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toplu konut planlamalarında öncelikle okul öncesi eğitim ve ilkokul olmak üzere eğitim
kurumları
tesis
edilmelidir.
60. 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.
61. Erken çocukluk dönemindeki risk gruplarını belirlemek için tarama ve periyodik
değerlendirmeler yapılmalı ve sonuçlar çerçevesinde erken müdahale programları
hazırlanmalıdır.
Teklif edilen ve oylanan 2. Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate
alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır. (oy çokluğu ile karar alınmıştır) (
Memurlar net, 2021) .


ġura kararlarında 0-78 ay arasındaki çocuklar için okul öncesi eğitim kapsam içine

alınmıĢ, okullaĢma oranının artırılması hedeflenmiĢ, fakat ihtisas komisyonlarında
görüĢülmeden, Milli Eğitim Bakanı tarafından okunarak oylamaya sunulan „Okul öncesi
öğretim programında çocuğun geliĢim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi
yer almalıdır „teklifi de oy çokluğu ile kabul edilmiĢtir. Bu teklif Osmanlı Dönemi‟ndeki
dinsel içerikli eğitim verilen sıbyan mekteplerini çağrıĢtırmaktadır. Dinsel içerikli eğitim ile
Avrupa‟daki geliĢmelerin yakalanamayacağı görülerek, 19. Yüzyılda Tanzimat ile 4-7
yaĢındaki çocuklar için de Batı tipi mektepler açılmıĢ, bu mekteplerde daha çok güncel
hayata yönelik eğitim uygulanmıĢ olup, sıbyan mektepleri de paralel olarak sürdürülmüĢtür.
Bu okullar Cumhuriyet kurulduktan sonra çıkarılan 3 Mart 1924 Tarihli- Öğretim Birliği
Yasası ile tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak Eğitim Kurumları
arasında eĢgüdüm sağlanmıĢ ve zamanla bilimsellik ve laiklik ilkelerine göre ders programları
uygulanmıĢtır (Erdem, 2011). Tüm Eğitim BileĢenlerinin katılamadığı 20. ġura‟da, usule
uygun olmadan oylamaya sunulan bu karar kamuoyunda tartıĢmalara yol açmıĢtır. Burada, bu
kararın uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gözden geçirilecektir.
♦ Okul Öncesi Din Eğitimini Pedagojik Eğitime Uygun Bulmayan Uzman GörüĢleri


Gülnur Arlı ( Okul öncesi öğretmeni) : Ünlü Felsefeci Piaget, biliĢsel geliĢim

kuramında geliĢim dönemlerini 4 evreye ayırmıĢtır:
1.Duyu-Motor Evresi (0-2 YaĢ)
2.ĠĢlem Öncesi Dönem (2-7 YaĢ): Bu dönem kendi içerisinde Sembolik Dönem (2-4 YaĢ) ve
Sezgisel Dönem (4-7 YaĢ) olmak üzere ikiye ayrılır.
3.Somut ĠĢlemler Dönemi (7-11 YaĢ)
4.Soyut ĠĢlemler Dönemi (12 YaĢ ve üstü)
„Soyut düĢünmek belli baĢlı becerileri içermeyi gerektirir. 5 ve 8 YaĢında iki çocuğu ele
alalım. Bu çocukların önünde iki bardak olduğunu varsayalım. Bu iki bardakta da eĢit
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miktarda su bulunsun. Bardaklardan birini, çocukların gözü önünde, geniĢ bir kaba boĢaltalım
ve çocuklara „sence hangisinde daha fazla su var?‟ diye soralım. 5 yaĢındaki çocuk geniĢ olan
kabı seçerken, 8 yaĢındaki çocuk „ikisi de eĢit‟ diyecektir. Bunun nedeni de 8 yaĢındaki
çocuğun, 5 yaĢındaki çocuğa göre ileri bir geliĢim düzeyinde olmasıdır. ĠĢte soyut zekanın
büyüdükçe Ģekillenmesi de böyle bir gerçekleĢir (Arlı, 2020).


Prof. Dr. Mesude Atay (Eğitimci) : Pedagojik açıdan çocuğun geliĢimine

bakıldığında 11-12 yaĢına kadar somut kavramlarla dünyayı tanıdığı; gördüğü, duyduğu,
dokunduğu varlıkları kavradığı; oysa din olgusu içerisinde vicdan, ahlak, özgürlük vb. soyut
kavramların olduğu, ve bu kavramların ancak 11-12 yaĢından sonra anlaĢılmaya, analiz ve
sentez yapmaya baĢladığı, bundan dolayı din eğitimi eğer okulda verilecek ise, 12 yaĢından
sonra, seçmeli olarak ve de farklı dinleri de anlatan „din kültürü‟ dersi olarak verilmesi
gerektiği bildirilmiĢtir. 12 YaĢına kadar din eğitiminin tamamen ailelere bırakılması
önerilmektedir. 18 YaĢından sonra bireylerin, kendi iradeleriyle yaĢadıkları kültürün
özelliklerini, kendi okuduklarını ve öğrendiklerini, kazanımlarını, baĢka kültürlerden
öğrendiklerini bir süzgeçten geçirerek kendi değerlerini oluĢturacakları, biliĢsel sistemin
karmaĢık fonksiyonlarının tam olarak bu yaĢta kullanılmaya baĢlandığı bildirilmiĢtir. Nitekim,
bireylerin dinsel tercihlerinin bazen 18 yaĢından sonra değiĢebildiği görülmektedir.
Okul öncesi dönemde çocuğa din eğitimi verildiğinde, çocuğun dünyasına anlamadığı soyut
kavramların girdiği, anlamadığı konuları ezberleyerek tekrar ettiği; sonuç olarak yetiĢkinler
tarafından öğrenmiĢ gibi, baĢarılı olmuĢ gibi algılandığı; çocuk geliĢimi açısından bir zaman
kaybı olduğu bildirilmiĢtir. Diğer taraftan korkuya dayalı bir değer eğitimine dönüĢtürülebilen
din eğitimi ve öğretiminin, çocukta kaygı düzeyini artırabileceği ve çocuk ruh sağlığı
açısından sakınca yaratabileceği, çocuğun öğrenme motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği
bildirilmiĢtir (Atay, 2015).


Doç. Dr. Mehmet Toran ( Eğitimci): Eğer bir din eğitimi verilecekse, çocuk

haklarını gözetecek bir Ģekilde verilmesi gerektiği, ancak soyut kavramları edindiği,
kavrayabildiği, anlamlandırabildiği, günlük yaĢamında bunu kullanabildiği 12 yaĢ ve üzerinde
verilmesi gerektiği, çocuğun bu geliĢimsel özellikleri dikkate alındığında, 3-5 yaĢ aralığındaki
çocuklara okul öncesi eğitimde “din” eğitiminin verilmesinin uygun olmadığı bildirilmiĢtir.
Okul öncesi dönem çocukları, henüz kendileri ile ilgili üst düzey karar alma olgunluğuna
sahip olmadıkları için, din eğitiminin bu eğitim kademesinde verilmesinin, çocuğun karar
alma hakkının da ihlali anlamına geldiği, bir anlamda çocukların dini sömürüye maruz
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kalmasına da yol açabileceği; çocukların pasif, itaatkâr, korkan, kaygı duyan, güvensiz,
sorgulamayan, neden-sonuç iliĢkisi kuramayan bireylerin yetiĢmesine de neden olabileceği
bildirilmiĢtir. Okul öncesi din eğitimi verilmesinin sadece Çocuk Haklarına Dair
SözleĢmesinin 12. 14 ve 36. maddeleri ile değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 24. Maddesi ile de çeliĢtiği; ayrıca 20. ġura‟da

„Okul öncesi öğretim

programında çocuğun geliĢim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer
almalıdır‟ kararının, ihtisas komisyonlarında görüĢülmeden usule aykırı olarak oylamaya
sunulduğu, oy çokluğu ile tavsiye kararlarına dahil edildiği ve bu maddenin dayandırıldığı
kaynağın da zayıf bir Demokratik Kitle Örgütü Raporu olduğu bildirilmiĢtir (Toran, 2021).


Birsen Civelek (Psikolog) : Çocukların „ her Ģeyi gören bilen‟ kavramıyla baĢa

Çıkamadığı; bu konunun, sadece Ġslam dini üzerinden değil, soyut birçok kavram içeren bütün
dinler açısından daha geniĢ bir bakıĢ açısıyla ele alınması gerektiği; yapılan araĢtırmaların,
üniversite çağındaki kiĢilerin bile bu kavramı anlamakta zorlandığını gösterdiği; soyut birçok
kavram barındıran dini inançların çocukların dünyasında anlaĢılmasının zor olduğu; soyut
kavramların çocukların hayatına hazır oldukları zamanda girmesi gerektiği; aksi takdirde
çocuklarda birçok psikolojik zorluğa neden olabileceği bildirilmiĢtir (Civelek, 2019).


Nilçin Doyran Bengisu (Uzman Pedagog) : 0-6 YaĢ arası çocukların soyut

düĢünemediğini, 7-11 yaĢ arası soyut düĢünmeye, bunları iĢlemlemeye baĢlasa bile ancak 1112 yaĢından itibaren anlamlandırabileceği, dolayısıyla soyut kavramlara dayalı din eğitiminin
11-12 yaĢından sonra baĢlaması gerektiğini bildirmiĢtir (Bengisu, 2021).


Ceyla Erhan (Psikolog) : Soyut anlamları anlama, onlardan anlam çıkarma ve felsefi

yaklaĢımlar gösterme, ünlü felsefeci Piaget'in de „soyut iĢlemler‟ olarak adlandırdığı 12 yaĢ
ve üzerinde mümkün olmaya baĢladığını, 3 yaĢ ile baĢlayan sorular ve somut kavram
anlayıĢının aslında kiĢinin hayatı boyunca geliĢtirdiği bir bütün olduğunu bildirmiĢtir. Küçük
çocukların "Allah nedir?, ölmek nedir? Bunu yapmak iyi midir, kötü müdür?" gibi soruları
karĢısında anne-babaların cevabının kesin, net ve az sözcüklerle, ama samimi bir Ģekilde
anlatımda bulunmaları gerektiğini, çocuğun anlama kapasitesi ve yaĢı itibariyle böyle
yaklaĢım göstermenin, onun soyut kavramları kafasında oluĢturmasına ve ilerideki
yaĢantısında bunu kavrayıp, geliĢtirmesine neden olacağı bildirilmiĢtir (Erhan, 2012).


Cemil Kılıç ( Ġlahiyatçı): Ġslam'da bir kiĢinin, mükellefiyet (buluğ çağı) dönemine
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eriĢene kadar dinen yükümlülüğü bulunmadığını, ortalama 12 yaĢtan önce çocuklara din
eğitimi verilmesinin Ġslami manada doğru olmadığını, 12 yaĢından önce çocukların zaten
Allah, melek, vahiy gibi soyut kavramları, dini tabirleri anlayamadığını bildirmiĢtir (Kılıç,
2019).


Sonuç olarak; uzman çocuk pedagoglarının, eğitimcilerin, psikologların, bilimsel

verilere göre din eğitiminin verilme yaĢı olarak uzlaĢtıkları konu: ‘ Din eğitiminin soyut
bir eğitim olduğu, çocukların soyut kavramları algılama yaĢının 12 yaĢ civarında
baĢladığı, dolayısıyla din eğitiminin 12 yaĢından sonra seçmeli din kültürü dersi olarak
verilmesi gerektiği’ yönündedir.
♦ Okul Öncesi Din Eğitimini Uygun Bulan GörüĢler
 Prof. Dr. M. ġevki Aydın (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) : Okul öncesi çocuğun din
eğitimi konusunda,

bilimsel yaklaĢım yerine politik/ideolojik karĢıtlıklar üzerinden

tartıĢmalar yapıldığını; toplum içinde büyüyen bir çocuğun dinle ilgili kavramları
duymaması, dinî tutum ve davranıĢlarla karĢılaĢmamasının mümkün olmadığını, okullarda
1949‟dan beri ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersinin verildiğini,

gerçekte bu uygulamanın Anayasa‟nın 24. maddesindeki ifadelerle

bağdaĢmadığını, Yaz Kur‟an kurslarına ancak ilköğretim beĢinci sınıfı bitiren öğrencilerin
katılabildiğini bildirmiĢtir. (Bu makale tarihinden sonra, 2011Yılında 4-6 yaĢ grubuna da
Yaz Kur‟an kurslarına gitme izni verilmiĢtir). Bu engellemelerin tek gerekçesinin „Çocuklar
soyut kavramları anlayamazlar, dinle ilgili kavramlar da soyuttur, onun için soyut kavramları
anlamaya baĢladıkları yaĢta din öğretimine yer verilmelidir‟ olduğu bilinmektedir.
Çocuğu 11 yaĢına kadar dinlerden tamamen habersiz yetiĢtirmenin mümkün olmadığını, tam
tersi, onları rastgele, geliĢigüzel bir din eğitimine mahkum etmiĢ olunacağını, çocuğu din
eğitiminden mahrum etmenin aslında çocuğu koruma değil, ona en büyük kötülüğü yapma
anlamına geleceğini, hayatının belirleyici unsuru olan ilk on bir yaĢ döneminde din alanında
onu kılavuzsuz, yardımsız bırakmanın doğuracağı pedagojik sakıncaların çok vahim
olacağını bildirmiĢtir.
Bilimsel bir yaklaĢımla yapılan din eğitiminin, insan gerçeğine, bireyin geliĢim özelliklerine,
ihtiyaçlarına, kapasitesine göre düzenlenebileceği; böyle bir din eğitiminin öğrenciyi
merkeze alacağı, din eğitimi sürecine iliĢkin her Ģeyin öğrenenin kapasitesine ve
ihtiyaçlarına göre belirlenebileceği; din eğitiminin çocuğun geliĢim özellikleri gözetilerek
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onun alabileceği kadarıyla ve onun ihtiyacını karĢılayacak nitelikte çocuğa özgü bir din
eğitimi düzenlenebileceği bildirilmiĢtir.
GeliĢmiĢ ülkelerde anne babaların eksiklerini giderme ve yanlıĢlarını düzeltme amacıyla,
kurumsal din eğitiminin daha erken yaĢlara çekilmiĢ olduğu, kreĢ ve ana okullarının bu iĢlevi
üstlendikleri, Ülkemizde

hem böyle

kurumların

yaygın olmadığı, hem bunların

programlarında din eğitimine iliĢkin unsurlara yer verilmediği, hem de buralarda din eğitimi
verecek uzman elemanların yetiĢtirilmediği bildirilmiĢtir (Aydın).


D. Erken ( Ġlahiyat): Çocuğun doğuĢtan itibaren inanma duygusuna sahip olduğu,
diğer duygu çeĢitlerinde olduğu gibi din duygusunun da tatmin edilmesi ve eğitilmesi
gerektiği, eğitim yapılırken doğuĢtan gelen bu duygunun Ģekillendirilmesine yönelik
amaçların göz önünde bulundurulması gerektiği, insanın kiĢilik ve karakterinin oluĢtuğu okul
öncesi çocukluğun ilk altı yılında, doğuĢtan getirdiği din duygusuna bağlı olarak din
eğitiminin verilmesi gerektiği bildirilmiĢtir. Çocuk okul öncesi dönemde aile ortamında annebabasını taklit ederek onların sergilediği yeni tutum ve davranıĢları benimsediği, uygulamaya
çalıĢtığı, çocukların bu yöndeki uygulamalarını fark eden bazı ailelerin çocukları için din
eğitimi arayıĢına girdikleri, çocuk psikolojisi ve geliĢimine uygun olarak din eğitimi
verilebileceği bildirilmiĢtir (Erken, 2003).


Prof. Dr. Recep Kaymakcan ( Ġlahiyat) : „Aslında okul öncesi çağındaki çocuğun

fiziksel, sosyal, duygusal ve dil geliĢimleri ne kadar önemli ise, manevi geliĢimi de aynı
Ģekilde önemlidir. Okullarda din eğitimi ile ilgili geçmiĢ tartıĢmalar incelendiğinde laiklik,
bilimsel anlayıĢ ve Atatürkçülükle bağdaĢmayacağı iddiaları üzerinden yapılırken,
günümüzde insan hakları, din özgürlüğü, çoğulculuk gibi kavramlar üzerinden yapılmaktadır.
Ülkemizde okul öncesi, ilk, orta ve liselerde din eğitimi; din dersleri ve Kur‟an kursları
boyutunda gündeme gelmektedir.
Din dersleri : Cumhuriyet Kurulduktan sonra 3 Mart 1924 tarihli “Tevhid-i Tedrisat” kanunu
ile okul programlarında din dersleri yeniden düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemeye göre ilkokul 2,
3, 4 ve 5. sınıflarında „Kur‟anı Kerim ve Din Dersine‟ haftada 2 saat olarak yer verilmiĢtir.
Ancak daha sonraki yıllarda bu ders 2. sınıf programından, daha sonraki yıllarda da 3. sınıf
programından çıkarılmıĢ, 4. ve 5. sınıflarda okutulmaya devam etmiĢ, 1931 yılında
Ģehirlerdeki ilkokullardan kaldırılmıĢ, köylerde bir süre daha devam etmiĢtir.
Çok partili döneme geçiĢle birlikte din dersleri gündeme gelmiĢ, 1949 Yılında ilkokullarda
din dersinin 4. ve 5. Sınıflarda seçmeli, 1956 Yılında ortaokullarda da seçmeli, 1964 Yılında
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4. ve 5. sınıflarda 1‟ er saat, ortaokulda 1 saat „Ahlak Dersi‟ zorunlu olarak programa
konulmuĢtur. 1982 Anayasası‟nda „Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi‟ öğretimi ilk okulda 4. , 5.
sınıflarda ve orta öğretimde 2 „Ģer saat ve liselerde 1 er saat zorunlu hale getirilerek
uygulamaya konulmuĢtur. 1984 Yılından sonra da Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri
zorunlu olarak uygulanmıĢtır (Tavukçuoğlu, 1996). Bu dersi mahkemeye taĢıyan bazı Alevi
vatandaĢlar bu konudaki geliĢmeleri dikkatle takip etmektedir. Bu konuda tarafları tatmin
eden bir çözüme de henüz ulaĢılamamıĢtır.
Bu zorunlu derslere ek olarak, 11.04.2012 tarihinde 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu‟nun 25. Maddesinde yapılan değiĢiklikle „Kur‟an-ı Kerim‟ ve‟ Hz. Peygamberimizin
Hayatı‟ derslerinin ortaokul ve liselerde isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulması
yasalaĢtırılmıĢtır. Aynı yıl MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından güncellenen haftalık ders
çizelgesi seçmeli dersler listesine “Temel Dini Bilgiler” dersi de ilave edilmiĢtir.
Uluslararası kuruluĢların raporları ve akademik çevrelerdeki literatür incelendiğinde okullarda
din öğretimi konusunda hakim düĢünceyi Ģöyle özetlemek mümkündür: Okullarda din
öğretimine yer verilmelidir. Ancak din öğretimi insan hakları ve demokrasi söylemi ile
uyumlu olmalıdır (Kaymakcan, 2021).
Okul Öncesi Eğitim: Öncelikle 5 Ocak 1961 tarihinde çıkarılan 222 sayılı Ġlköğretim ve
Eğitim Kanunu‟nda

„okul öncesi eğitim‟ isteğe bağlı ilköğretim kurumları olarak ifade

edilmiĢtir.
VII. Milli Eğitim ġurası çalıĢmalarının hemen akabinde 16 Haziran 1962 tarihinde
„Anaokulları ve Sınıfları Yönetmeliği‟ yayınlanmıĢtır.
14 Haziran 1973‟te kabul edilen 1739 sayılı „Milli Eğitim Temel Kanunu‟ içinde „Örgün
Eğitim‟ baĢlığı altında „okul öncesi eğitimin kapsamı, amaç ve görevleri ve kuruluĢu‟ yer
almıĢtır.
1988 Yılında toplanan 12. Milli Eğitim ġurası‟nda 60-72 ay arası çocukların eğitimini
kapsayan anasınıflarının mecburi olması ve ayrıca anaokulu programlarının birinci sınıf
programlarından farklı olarak, Türkiye‟nin Ģartlarına, sosyal ve kültürel yapısına, değer
sistemlerine uygun olarak hazırlanması önerilmiĢtir.
2006 Yılında toplanan 17. Milli Eğitim ġurası „nda 60-72 aylık çocukların eğitiminin zorunlu
hâle getirilmesi istenmiĢtir. Yine okul öncesi eğitime daha fazla kaynak aktarılması, okul
öncesi eğitim kurumlarının açılmasında belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi
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teĢekkülleri, vakıflar ve diğer müteĢebbislerin okul öncesi eğitim kurumlan açmalarının teĢvik
edilmesi „ önerilmiĢtir.
Türkiye‟de „Okul Öncesi‟ eğitimin detaylı bir Ģekilde ele alındığı en son yasal düzenleme ise
26.07.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren „Millî Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Eğitim ve Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟dir. Bu yönetmelikte; Anaokulu: Eylül
ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu; Ana sınıfı: Eylül ayı
sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme
kurumları bünyesinde açılan sınıfı; Uygulama sınıfı: mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında çocuk geliĢimi ve eğitimi alanında Eylül ayı sonu itibarıyla 36- 68 aylık
çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimi Ģeklinde tanımlanmaktadır.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‟nın 09.09.2013 tarih 132 sayılı kararıyla da 20132014 eğitim-öğretim yılında tüm illerde 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanmıĢ ve
günümüzde de uygulanmaktadır. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı, çocukların geliĢim
alanlarına ve yaĢ gruplarının geliĢim özelliklerine göre hazırlanmıĢ, kazanım ve göstergelerin
sıralandığı „geliĢimsel‟ bir program özelliği taĢımaktadır. GeliĢimsel program çocukların
geliĢim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda onların sosyal ve duygusal,
motor, biliĢsel, dil geliĢim alanları ile öz bakım becerilerini birlikte bütüncül bir yaklaĢımla
geliĢtirilmesini esas almaktadır. GeliĢim özellikleri bilimsel çalıĢmalar dikkate alınarak 36-48,
48-60 ve 60-72 aylık olmak üzere üç farklı yaĢ grubuna göre düzenlenmiĢtir. Ancak
öğretmenin kendi grubundaki çocuklar için programdan kazanım ve göstergeleri seçerken
çocukların geliĢim özelliklerini dikkate alması gerekmektedir.
Türkiye‟de ise son yıllarda okul öncesi eğitime eriĢim konusundaki ümit veren gayretlere
rağmen, bu yaĢ grubunda okullaĢma oranı %43 civarındadır ve bu oran OECD ülkeleri
arasında son sıradadır. 2010 Yılında okul öncesi toplam öğrenci sayısı 980.654 iken, bu
sayının 2019 yılında 1.629.720‟ye ulaĢtığı anlaĢılmaktadır.
Yapılan araĢtırmalar okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, almayanlara göre ilköğretime daha
çabuk intibak ettiğini ve sonraki okul baĢarısında daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle çocuğun okul öncesi eğitim alması, onun ilköğretime uyum içinde ve yumuĢak bir
Ģekilde geçmesinde ve örgün eğitimindeki baĢarısında etkilidir (Kaymakcan, 2021).
Okul Öncesi Din Eğitimi : Güncellenen 633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın görevleri
hakkındaki kanun Ģöyledir: „Ġslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili iĢleri
yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere;
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CumhurbaĢkanlığına bağlı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı kurulmuĢtur‟. Bu çerçevede BaĢkanlık
yaygın din eğitimi faaliyetlerini büyük ölçüde camiler ve Kur‟an Kursları aracılığı ile
gerçekleĢtirmektedir. „Ġlköğretimin 5. sınıfı bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim
Bakanlığı‟nın denetim ve gözetiminde yaz Kur‟an kursları açılır. Kur‟an kurslarının açılıĢı,
eğitim-öğretim ve denetimleri, bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya
pansiyonların açılıĢ ve çalıĢmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir‟ denilmektedir.
2011 Yılına kadar Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca açılan yaz Kur‟an kurslarına katılım için
ilkokulu bitirme Ģartı var iken; 17 Eylül 2011 tarih ve 28057 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin „Madde 15- 633 sayılı Kanunun Ek 3. Maddesi
ile, geçici 13. Maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıĢtır. Yani yaz
Kur‟an kurslarına katılmak için ilkokulu bitirme Ģartı kaldırılmıĢ, 4-6 yaĢ çocukları için de
Yaz Kur‟an Kurslarına katılma imkanı tanınmıĢtır. Bu değiĢiklikten sonra, 2013 yılından
itibaren Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından okul öncesi „4-6 YaĢ Kur‟an Kursları‟ açılmaya
baĢlanmıĢtır. 10 Ġlde pilot uygulama sonrası, 2014-2015 öğretim yılında 15.265 olan 4-6 YaĢ
Kur‟an kursu öğrenci sayıları, 2019 yılı sonuna doğru 150 binlere ulaĢmıĢtır. 2012-2019
Yılları arasında 4-6 yaĢ aralığında Kur‟an kurslarına 615.722 öğrenci katılmıĢtır, bu oran
yaklaĢık olarak okul öncesi öğrenci sayılarının %10‟u kadardır.
2015-2016 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre 4-6 yaĢ grubu Kur‟an Kursları
„Toplum Temelli Kurumlar‟ kategorisine girmiĢtir.
4-6 YaĢ Grubu Kur‟an Kursları Öğretim Programında hedefi : „Söz konusu programla;
çocukların kendi seviyelerinde sevgi, saygı, yardımlaĢma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk
ve sabır gibi Ġslam dininin temel değerlerini insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri
olarak fark etmeleri yanında, dinimizin temel kaynağı olan Kur‟an-ı Kerim‟i ses ve Ģekil
olarak kendi seviyelerinde tanımaları hedeflenmektedir.‟ Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
4-6 YaĢ Kuran kursu öğretim programının içeriğinde „Dini bilgiler 1,2‟ ve „Kur‟an-ı Kerim
1,2‟ Ģeklinde iki öğrenme alanı bulunmaktadır.
Din ve ahlak eğitiminde 3 seçenek önerilmektedir: 1. Din ve Ahlak Eğitimi Modeli;
2. Çoğulcu/Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi Modeli; 3. Değerler Eğitimi Modeli .
4-6 YaĢ grubu Kur‟an programlarındaki Arap alfabesi öğretimi ve Kur‟an okuma ile ilgili
içeriğin yeniden gözden geçirilerek, ilkokulun birinci sınıfındaki çocuğun Türkçe okuma ve
yazmayı öğrendikten sonraki evreye ertelenmesi, bilimsel açıdan isabetli olacaktır. Dünya‟ da
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okul öncesi eğitimde Kur‟an okumanın öğretildiği bir programın olduğunu tespit etmek te
zordur.
„4-6 YaĢ grubuna yönelik yapılan eğitimin literatürdeki ve Milli Eğitim Bakanlığı
uygulamasındaki adı okul öncesi eğitimdir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın verdiği Kur‟an
Kursu eğitimleri yaygın eğitim kapsamında değerlendirilmektedir, örgün eğitim faaliyeti
değildir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kurslar resmen okul öncesi eğitimi
olarak kabul edilmemektedir. Kur‟an Kursu eğitim felsefesinin, okul öncesi eğitimin din
eğitimi boyutuna çevrilecek bir model mi olacağı konusu tartıĢılması gereken bir husustur
(Kaymakcan, 2021).


Sonuç olarak; Özellikle ilahiyatçılar okul öncesi din eğitimini uygun bulan

görüĢlerde bulunmuĢlardır. Okul öncesi din eğitimi verilmesini savunan görüĢlerde,
çocuğun soyut kavramları algılayabileceği 12 yaĢından önce din eğitimi verildiğinde,
pedagojik

geliĢiminde

ne

gibi

etkiler

yaptığı

konusunda

bilimsel

veriler

sunulmamaktadır.
Okul öncesi din eğitimi verilen çocukların, günümüz bilim ve teknolojisini yakalayacak,
hayatı

soran,

sorgulayan,

bilime

açık

bir

geliĢme

sağlayıp

sağlamayacağı

sorgulanmamaktadır.
Okul öncesi çocuklara Kur’anı Kerim dersleri verilirken, 4-6 yaĢ çocuğuna okumayazma öğretilmesinin sakıncaları sorgulanmamaktadır.
Okul öncesi çocuk, örgün eğitimde 7 yaĢında Türk Alfabesi ile okuma yazma
öğrenmektedir. 4-6 YaĢında Arap alfabesini tanımasının, öğrenmesinin çocuğun
kafasında karıĢıklık yaratıp, yaratmayacağı konusu aydınlatılmamıĢtır.
Okul öncesi çocuğuna din gibi soyut kavramların öğretilmesinde dikkatli olunmasını ve
çocukların geliĢimiyle uyumlu bir pedagoji anlayıĢı ve içerikle verilmesi gerektiği
bildirilmektedir, ancak; klasik eğitimin birçok sorunları bulunurken, bu özen ne ölçüde,
kimler tarafından gösterileceği tartıĢmalı bir konudur.


Sonuç olarak; bilimsel bakıĢ açısına göre, dinsel eğitimin, soyut kavramanın

baĢladığı 12 yaĢından sonra verilebileceği, ondan önce ise ailelerin çocuklarına din
eğitimi verebileceği, okul öncesi çağında çocuğa din eğitiminin verilmemesi gerektiği
görülmektedir.
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20. Milli Eğitim ġurasında 53. Madde: ’Her derste düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi
için etkinlikler üretilmelidir.’ ġeklindedir. Teklif edilen 2. Madde’ de ise ‘Okul öncesi (
4-6 YaĢ) çocuklara din, ahlak ve değerler eğitimi verilmesi’ Ģeklindedir. Madde 53
düĢünme becerilerinin geliĢmesi için bilimsel düĢünmeyi; teklif 2. Madde ise çocuğa biat
etme, sorgulamama kültürünün verilmesini talep etmesi nedeniyle birbirleriyle çeliĢki
içerdiği düĢünülmektedir.
4- Milli Eğitim Bakanlığının Vakıf ve Demokratik Kitle Örgütleri Ġle ĠĢbirliği
Milli Eğitim Bakanlığı, çeĢitli Vakıf ve Demokratik Kitle Örgütleri ile iĢbirliği yapmaktadır,
ilgili ġura Kararları aĢağıdadır:
18. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişiminin desteklenmesi ve milli, manevi, ahlaki,
insani ve kültürel değerlerin kazandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
sivil toplum örgütleri ve özel sektörle sürdürülebilir ilişkiler sağlanarak projeler
geliştirilmeli, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler vb. etkinlikler artırılmalıdır.
59. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitim sistemine katılımının sağlanması için yerel
düzeyde kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili STK'ler arasında etkili iş birliklerinin
oluşturulacağı bir takip sistemi geliştirilmelidir.
76. Mesleki eğitim kurumlarının, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, YTB
gibi yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla iş birlikleri güçlendirilmelidir.
97. Öğretmenlerin yetişmesinde niteliği artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı,
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ilgili kamu ve özel ve sivil toplum kuruluşları arasında
koordinasyon ve iş birliği artırılmalı, disiplinler arası çalışmalar geliştirilmelidir. Öğretmen
yetiştiren kurumların kontenjanları, öğretmen ihtiyaçları veri temelli dikkate alarak
belirlenmelidir.
104. Öğretmenler ve diğer MEB personeli için milli eğitim akademisinin kurulması amacıyla
yasal altyapı oluşturularak kamu ve özel kurumlar ile tüm sivil paydaşlar arasında iş birliği
sağlanmalıdır.
Anayasa‟da „Kamusal eğitim devletin temel sorumluluğudur. Eğitimci niteliği taĢımayan kiĢi
ve kurumlara devredilemez‟ denilmektedir. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı hem bu yasaya
aykırı olarak, hem de sadece siyasi iktidara yakınlığı ile bilinen vakıf ve derneklerle iĢbirliği
protokolleri yaparak uygun olmayan kiĢileri milli eğitim içinde görevlendirmektedir. Örneğin
geçen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığının, Nur Cemaati‟ne yakınlığıyla bilinen Hizmet
Vakfı‟yla imzaladığı, „Değerler Eğitimi‟ protokolünün süresinin Temmuz 2020‟ye, TÜRGEV
ile imzaladığı, „Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel Kurslar Düzenlenmesi‟ protokolünün
süresini ise Kasım 2019‟a kadar uzattığı ve masrafların „MEB bütçesinden karĢılanmasının
kararlaĢtırıldığı‟ bildirilmiĢtir (Eğitim Sen , 2019). Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü 24 Temmuz 2017 yılında Ensar Vakfı ile „ÇeĢitli Eğitim, Seminer
ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair ĠĢbirliği Protokolü‟ imzalamıĢtır. „Vakfın
öğrencilere yönelik yaz okulu, yaz kampı, okuma yarıĢması, gezi ve seminer düzenlemesine
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imkan verilmiĢtir‟. „Türkiye Diyanet Vakfı ile imzalanan protokolle ile okul öncesi eğitim
kurumlarında 4-6 yaĢ çocuklar için Kur-an kursu açılmasına imkan sunulmuĢtur‟.

„Nur

Cemaati'nin NakĢibendi koluna bağlı Hayrat Vakfı'na “Değerler Eğitimi” adı altında eğitim
vermesine izin verilmiĢtir‟. „Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜGVA arsında imzalanan,
„Medeniyet ve Değerler Protokolü‟ kapsamında vakfa okul derslikleri tahsis edilmiĢtir.‟.
„Milli Eğitim Bakanlığı ile Süleymancılar arasında, “Değerler Eğitimi Protokol” imzalayarak
cemaatin ideolojisini okullarda düzenlediği seminerlerde çocuklara aktarmasının önü
açılmıĢtır‟. „Milli Eğitim Bakanlığı; Ġnsan Vakfı‟nın „Mescitsiz Okul Kalmasın‟ adı altında
okullarda yürüttüğü kampanyaya onay vererek, sponsor olmuĢtur‟. „Ġlim Yayma Cemiyeti'ne
online sistemindeki öğretim programlarını kullanarak her düzeydeki öğrenciye yönelik sosyal,
kültürel, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı verilmiĢtir‟ (Kaya, 2021).
Milli Eğitim Bakanlığı‟nın Hizmet Vakfı‟yla imzaladığı „Değerler Eğitimi‟ protokolünün
yürütmesinin durdurulmasına iliĢkin yargı kararı bulunuyor. Eğitim Sen‟in protokolün iptali
ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, DanıĢtay 8‟inci Dairesi‟nin verdiği
kararda Ģu ifadeler yer alıyor: „Protokolün örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik bir kısım
etkinliklerinin doğrudan diğer kurum, kuruluĢ ve bireyler tarafından yürütüleceğinin kabul
edilmesi, örgün eğitim kurumlarını kanuni idare ilkesine ve genel idare ilkesine aykırı olarak
diğer kurum, kuruluĢ ve bireylerin faaliyet alanına dönüĢtüreceği açıktır. Dava konusu iĢlemin
örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmı, bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin
devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu
görevlileri eliyle yürütülmesine iliĢkin Anayasa‟nın hükümlerine ve Türk Milli Eğitiminin
temel ilke ve kurallarına aykırıdır.‟

denilmektedir. Fakat, yargı kararlarıyla iptal edilen

protokollerin bazılarının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından baĢka bir isim altında devam
ettirildiği ifade edilmektedir (Eğitim Sen, 2019).
Ayrıca; „2002 Yılında, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %17 sinin eğitim yatırımlarına
aktarıldığı, bu oranın 2019 Yılında %8 „lere indiği; devlet okullarına kaynak yok denilir iken,
var olan kaynakların özel sektöre, vakıflara, derneklere aktarıldığını; örneğin özel eğitim
kurumlarına 6,9 milyar TL‟nin; Afrika‟da, Avrupa‟da, Asya‟da eğitim vereceği bildirilen
Maarif Vakfına 1,5 milyar TL‟nin aktarıldığı bildirilmiĢtir (Yüceer, 2021).


Sonuç olarak;

Anayasa’da ‘Kamusal eğitim devletin temel sorumluğudur. Eğitimci

niteliği taĢımayan kiĢi ve kurumlara devredilemez’ denilmektedir.
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Milli Eğitim

Bakanlığı tarafından, yasaya aykırı olarak belirli vakıf ve derneklerle protokoller
imzalanarak ‘Eğitim görevi verilmesi’ kabul edilemez.
Milli Eğitim Bakanlığının sınırlı bütçesinden bu sayılan vakıflara kaynak aktarılması ve
bu vakıflardan hizmet alır gibi bir pozisyon yaratılması, ülkede bulunan diğer vakıf ve
derneklerin yok sayılması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı, geçmiĢ yıllarda
olduğu gibi, bizzat kendisi bu olanak ve hizmetleri sağlamalı, bütün demokratik kitle
örgütlerine tarafsız kalmalıdır.
Devlet okulları birçok imkan ve olanaktan yoksun iken, yurt dıĢı kurumlarla dialog
adına bu kurumlara önemli miktarlarda kaynak aktarılması kabul edilemez.
20. ġura Kararlarında Demokratik Kitle Örgütleri ile iliĢkilere önemli yer verilmiĢtir,
MEB, bazı DKÖ’ lerle protokoller imzalamıĢtır, fakat bizzat ‘ Eğitim ile ilgili olan, taraf
olan dernek, sendika, kuruluĢun 20 . ġura’ya davet edilmeyerek katılımlarının
engellenmesi önemli bir çeliĢkidir.
20. ġura Kararlarında ‘ destek eğitim personeli, usta öğretici, sınıf içi-sınıf dıĢı ortam
personeli, gezici öğretmen, yaz eğitimi vb.. ‘ gibi tanımlar bulunduğu görülmekte, bu
tanımların hangi nitelikteki kiĢileri kapsadığı açıklığa kavuĢturulmalıdır.

5-Bilimsellik, Laiklik
20. Milli Eğitim ġura Kararlarında bilimsellik ile ilgili maddeler aĢağıdadır.
46. Öğrencileri bilim ve teknoloji ile 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.
56. Tüm öğrencilerin akademik ve sosyal, duygusal gelişimlerini yakından takip etmek için
öğretim programlarındaki hedefler dikkate alınarak bilimsel çalışmalara dayalı yeterlikler
belirlenmelidir.
57. 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 derslerine ilişkin programlarda öngörülen dil becerileri
kapsayacak şekilde izleme yapılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin okuma, matematik ve fen
alanlarında temel yeterlik seviyesine erişebilmeleri için destek mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
65. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki
farkındalığı artırılmalı ve okullar patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili konularında
teşvik edilmelidir.
Ortaöğretim çağında okullaĢma oranın en az olduğu 5 OECD ülkesi arasında; eğitimsizlikte
ilk sıralarda;

UNICEF‟in raporunda eğitim kalitesi kategorisinde son sıralarda;
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verilerinde matematik, fen, okuduğunu anlama konularında son sıralarda yer aldığımız
bildirilmiĢtir (Yüceer, 2021).


Sonuç olarak; öğrencilerin gerek ilk-orta-lise baĢarı durumları, gerekse Pisa

sonuçları ortada iken bilim ve bilimselliğe sadece bu 4

maddede değinilmesi

düĢündürücüdür. Oysa çağımız bilim ve teknolojide büyük ilerlemelerin kaydedildiği
bir çağdır, geliĢmiĢ ülkelerin bilim seviyesine ulaĢmak ancak eğitim programlarında
bilime verilecek önem, kapsam, oran ve olanak ile mümkündür.
Bilimsellik ancak laiklik ilkesi ile mümkündür. ġura kararlarında laiklik vurgusunun
hiç yapılmadığı görülmüĢtür.
6- Öğretmenlik/ Rehberlik Konuları
Öğretmenlik/ Rehberlik Konuları ile ilgili ġura‟da alınan karar maddeleri aĢağıdadır:
Madde 2, 3, 19, 20, 24, 25, 27, 51, 79, 82, 83, 90, 94, 95,96,97, 98, 99, 100, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121, 122, 123,
teklif edilen Madde 1 Rehberlik ve Öğretmenlik konularını kapsamaktadır.
115. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmen alımlarında kadrolu istihdam esas olmalı
ve mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.
116. İstisnai bir uygulama olan ücretli öğretmenlik koşulları iyileştirilmelidir.
Öğretmenler ile ilgili özlük hakları, çalıĢma koĢulları, eğitim olanakları, geliĢtirme imkanları
vb. bir çok sorun bulunmaktadır. AĢağıda en önde gelen konular verilmiĢtir.
20. ġura‟da, sözleĢmeli öğretmenlerle, ücretli öğretmenlik arasındaki ayırımın giderileceği
bildirilmiĢtir. 5 Ekim 1966 „da imzalanan ILO –Unesco‟nun hazırladığı, Türkiye „nin
imzaladığı „ Öğretmen Statüsü Tavsiyesi‟ hakları bu yasada yer almalıdır ve öğretmen kendi
yöneticisini kendisi seçmelidir (Gazalcı, 2021).
SayıĢtay‟ın Milli Eğitim Bakanlığı‟na yönelik denetim raporuna göre, 28 bin 172‟si
Ġstanbul‟da olmak üzere toplam öğretmen ihtiyacı 138 bin 393 olarak kaydedilmiĢtir. Buna
rağmen MEB, 2016'dan bu yana hiçbir yıl 50 binin üzerinde atama gerçekleĢtirmemiĢtir.
SayıĢtay, mevcut öğretmen kadrolarının dağılımında kentler açısından birçok dengesizlik
bulunduğunu ve bu dengesizliğin süreklilik kazandığı konusunda MEB yetkililerini 2017,
2018 ve 2019 yıllarında uyardığını, planlamadaki zafiyetler nedeniyle öğretmen açığı
sorununun çözüme kavuĢturulamadığını bildirmiĢtir (Bildircin, 2021).


Sonuç olarak; 20. Milli Eğitim ġurası’nda öğretmenlik/ rehberlik konularına geniĢ yer
verilmiĢ olup, bu konulardan sözleĢmeli öğretmenler ve ücretli öğretmenler ayırımının
giderileceği bildirilmiĢtir. Öğretmen yetiĢtirilmesi konusu Madde 94, 95, 96, 97, 98, 99 ‘
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da ele alınmıĢ olup, öğretmenlerin diğer alanlardan farklı olarak, özel eğitim
süreçlerinden geçirilmeleri önemlidir, gereklidir, en kısa sürede gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.

7- Dezavantajlı Gruplar, Özel Eğitim, Mesleki Teknik Eğitim


Dezavantajlı Gruplar, Özel Eğitim, Mesleki Teknik Eğitim’le ilgili iyileĢtirici tüm

maddeler ġura’da kabul edilmiĢtir, bu maddeler önemlidir, gereklidir fiili olarak hayata
geçirilmelidir.
SONUÇ


Milli Eğitim ġurası 1-3 Aralık 2021 Tarihinde 7 yıl aradan sonra toplanmıĢ;

Bir çok eğitim kurum ve kuruluĢunun, eğitim emekçilerinin davet edilmediği, dolayısıyla
ülkenin geleceği olan eğitim alanında yapılması gerekli, düzenleyici, geliĢtirici, katılımcı
kararların alınmasından, ülkenin eğitim sorunlarına çözüm üretilmesinden ve demokratik
olmaktan uzak bir ġura olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.


Eğitim alanında

mevcut olan okul, derslik, öğretmen yetmezliği, sosyoekonomik

koĢullar, eğitim programları vb. sorunların, salgın dolayısıyla gerçekleĢtirilen uzaktan eğitim
uygulaması ile katlanarak arttığı; bu süreçte yaklaĢık 4 milyon öğrencinin anayasal hak olan
„Temel Eğitimde Fırsat EĢitliğinden‟ mahrum kaldığı; MEB tarafından uzaktan eğitim ve yüz
yüze eğitim için MEB tarafından yeterli adımların atılmadığı; tüm olumsuzluklara rağmen,
20. Milli Eğitim ġurasında „Temel Eğitimde Fırsat EĢitliği‟ kapsamının ele alınması
memnuniyet verici olduğu; bu yöndeki kararların sadece raflarda kalmaması, eğitim alanında
acilen ve fiili olarak hayata geçirilmesinin beklendiği bildirilmiĢtir.


Uzman çocuk pedagoglarının, eğitimcilerin, psikologların, bilimsel verilere göre din

eğitiminin verilme yaĢı olarak uzlaĢtıkları konu: „ Din eğitiminin soyut bir eğitim olduğu,
çocukların soyut kavramları algılama yaĢının 12 yaĢ civarında baĢladığı, dolayısıyla din
eğitiminin 12 yaĢından sonra seçmeli din kültürü dersi olarak verilmesi gerektiği‟ yönünde
olduğu görülmüĢtür.


Özellikle

ilahiyatçılar

okul

öncesi

din

eğitimini

uygun

bulan

görüĢlerde

bulunmuĢlardır. Okul ön öncesi din eğitimi verilmesini savunan görüĢlerde, çocuğun soyut
kavramları algılayabileceği 12 yaĢından önce din eğitimi verildiğinde, pedagojik geliĢiminde
ne gibi etkiler yaptığı konusunda bilimsel veriler sunulmadığı; ayrıca; okul öncesi din eğitimi
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verilen çocukların, günümüz bilim ve teknolojisini yakalayarak, hayatı soran, sorgulayan,
bilime açık bir geliĢme sağlayıp sağlamayacağının; Kur‟an-ı Kerim dersleri verilirken, 4-6 yaĢ
çocuğuna okuma- yazma öğretilmesinin sakıncalarının bilimsel olarak ortaya konulmadığı
görülmüĢtür.


Anayasa‟da „Kamusal eğitim devletin temel sorumluğudur. Eğitimci niteliği taĢımayan

kiĢi ve kurumlara devredilemez‟ denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yasaya
aykırı olarak belirli demokratik kitle örgütleri olan bazı vakıf ve derneklerle protokoller
imzalanarak „Eğitim görevi verilmesi‟ kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığının sınırlı
bütçesinden bu sayılan vakıflara kaynak aktarılması ve bu vakıflardan hizmet alır gibi bir
pozisyon yaratılması, ülkede bulunan diğer vakıf ve derneklerin yok sayılması kabul
edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı, geçmiĢ yıllarda olduğu gibi, bizzat kendisi bu olanak ve
hizmetleri sağlamalı, bütün demokratik kitle örgütlerine tarafsız kalarak iliĢkilerini
düzenlemelidir.


20. ġura Kararlarında „ destek eğitim personeli, usta öğretici, sınıf içi-sınıf dıĢı ortam

personeli, gezici öğretmen, yaz eğitimi vb.. „ gibi tanımlar bulunduğu görülmekte, bu
tanımların hangi nitelikteki kiĢileri kapsadığı açıklığa kavuĢturulmalıdır.


Devlet okulları birçok imkan ve olanaktan yoksun iken, yurt dıĢı kurumlarla dialog

adına bu kurumlara önemli miktarlarda kaynak aktarılması kabul edilemez.


Sonuç olarak; öğrencilerin gerek ilk-orta-lise baĢarı durumları, gerekse Pisa sonuçları

ortada iken bilim ve bilimselliğe sadece 4

maddede değinilmesi düĢündürücüdür. Oysa

çağımız bilim ve teknolojide büyük ilerlemelerin kaydedildiği bir çağdır, geliĢmiĢ ülkelerin
bilim seviyesine ulaĢmak ancak eğitim programlarında bilime verilecek önem, kapsam ve
olanak ile mümkündür.


Bilimsellik ancak laiklik ilkesi ile mümkündür. ġura kararlarında laiklik vurgusunun

hiç yapılmadığı görülmüĢtür.


Öğretmenlik/ rehberlik konularına geniĢ yer verilmiĢ olup, bu konulardan sözleĢmeli

öğretmenler ve ücretli öğretmenler ayırımının giderileceği bildirilmiĢtir. Öğretmen
yetiĢtirilmesi konusu Madde 94, 95, 96, 97, 98, 99 „ da ele alınmıĢ olup, öğretmenlerin diğer
alanlardan farklı olarak, özel eğitim süreçlerinden geçirilmeleri önemlidir, gereklidir, en kısa
sürede gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.


Dezavantajlı gruplar, özel eğitim grupları , mesleki teknik eğitimle ilgili iyileĢtirici

tüm maddeler ġura‟da kabul edilmiĢtir, bu maddeler önemlidir, gereklidir fiili olarak hayata
geçirilmelidir.
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