
6 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 17 Haziran 2022 
tarihinde son bulan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim 

Dönemi süresince Anayasa başta olmak üzere ilgili 
yasa ve yönetmeliklere göre; yurttaşa laik, bilimsel, 

adil ve parasız şekilde bir kamu hizmeti olarak
verilmesi gereken eğitim, aksine gerici ve piyasacı, 

öğrenci ve eğitim emekçisini, çağdaş eğitim 
ilkelerini ve sosyal devlet olmanın gerekliliğini 
görmezden gelen bir biçimde sürdürülmüştür.

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ
SENDİKASI



 İş bu tutanak, söz konusu eğitim dönemi boyunca aşağıda sayılan durumla-
ra yol açan Milli Eğitim Bakanlığı hakkında tutulmuştur:
 Öğrencilerin pandemi döneminden biriken öğrenme kayıplarının giderilmesi-
ne yönelik çalışma yapılmamıştır.
 İkili eğitim ve taşımalı eğitim garabetleri devam ettirilmiştir.
 12 yıl zorunlu eğitim olmasına karşın okullaşma oranındaki açık kapatılmamış, 
hatta açık öğretim denilen hayali eğitim ihracatı ve mesleki eğitim denilen ucuz ve 
çocuk işçiliği yöntemleriyle daha da büyütülmüştür.
 İhtiyaç duyulduğu kadar okul ve derslik inşa edilmemiştir.
 Deprem gerekçesiyle yıkılan okullar  yapılmamış, bunun yerine bir sihirbazlık 
örneği gösterilerek okul içerisinden okullar çıkarılmış, konteyner ve prefabrik sınıf-
larla yaraya pansuman yapılmıştır.
 Okullara kadrolu yardımcı personel ısrarla atanmamış, çocuklarımızın en temel 
hakkı olan temizlik, eğitim binalarına uğramamıştır.
 Dernek, vakıf maskesi takmış tarikatlar protokol köprüleriyle eğitimde cirit 
atmış, laik eğitime darbe vurulmuştur.
 Okullar bir siyasi partinin propaganda merkezi haline getirilmiştir.
 Öğrenciler ve eğitim emekçileri açılışlara ve törenlere katılmaya yandaş ve liya-
katsiz yöneticiler tarafından zorlanarak siyasete dolgu malzemesi olarak kullanıl-
mak istenmiştir.
 Üniversitelere tepeden inme şekilde getirilen kayyum rektörler ve yöneticiler 
eliyle, akademinin özerkliği ve bağımsızlığı yok edilmiştir.
 Ücretli ve sözleşmeli öğretmen ayıbı sürdürülmüş, Anayasal bir hak olan gü-
venceli çalışma hiçe sayılmıştır.
 Asgari ücretin altında bir ücretle öğretmen çalıştırılarak Devlet eliyle suç işlen-
miştir.
 
 
 



 Talimatla belki de bir teneffüs aralığında hazırlanan Öğretmenlik Meslek 
Kanunu ile öğretmenler ayrıştırılmış, çalışma barışı bozulmuş, öğretmenlerin ekono-
mik ve özlük hakları sınav ve kariyer odaklı hale getirilmiştir.
 MEB’in rakamlarından ortaya dökülen öğretmen açığı kadar dahi öğretmen 
ataması yapılmamış, öğretmenler fazla iş yüküne öğrenciler ise kalabalık sınıflara 
terk edilmiştir.
 Önü alınamayan şekilde yükselen enflasyonun karşısında yoksul öğrencilerin 
beslenme, barınma, kırtasiye ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını sosyal devlet ilkesi gereğin-
ce üstlenmek için bir adım atılmamıştır.
 Alım gücü korkunç derecede düşen, angaryalarla ve liyakatsiz yöneticilerle bo-
ğuşan eğitim emekçilerinin mesleki, maddi ve özlük hakları için gerekli adımlar atıl-
mamıştır.
Kamusal ve parasız olması gereken eğitim iktidar tarafından satın alınabilir bir hale 
getirilmiş ve iktidar toplumu yurttaşların ekonomik gücüne göre sınıflara ayırmıştır.  
Siyasal iktidar kendi ideolojik görüşleri doğrultusunda okul türleri arasında ayrımcı-
lık yaratmıştır.
Çeşitli bahanelerle merkezdeki okullar merkez dışına kaydırılarak okul arazileri ranta 
açılmış ve öğrenciler mağdur edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen usulsüz ve meşru olamayan fiil ve durumlar nedeniyle düzen-
lenen bu belgede, mevcut hâl, resmi olarak kaydedilmiştir.
 - Tüm eğitim emekçileri, 
 - Milyonlarca öğrenci ve onların velileri
 - Başöğretmeniz Mustafa Kemal Atatürk’ün’in işaret ettiği üzere eğitimin,    
laik, bilimsel, adil ve kamusal olmasını isteyen tüm yurttaşlar adına
bu tutanak tarafımızdan hazırlanıp, imzalanmıştır:



EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ
SENDİKASI


