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Değerli Velilerimiz, 

Göz bebeğimiz evlatlarımızın, iyi bir eğitimden geçerek meslek seçimlerini yapıp, hayata 

hazırlanmalarını hepimiz önemsiyoruz. Biliyoruz ki topluma faydalı, kendi ayakları üzerinde 

durabilen bireyler olmaları, büyük ölçüde iyi eğitilmelerine ve kendilerine uygun bir meslek seçimine 

bağlıdır. Sizlerin bu hassasiyetini bir eğitim sendikası olarak bizler de taşıyoruz ve bu sorumluluğu 

taşırken üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Bu düşünceyle eğitim-öğretimde yaşananlara 

dikkat çekmek istiyoruz. 

 

 Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı vardır ve bu kaçınılmazdır. 

 Öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yeteneklerine bağlı olarak, bireysel farklılıklarını da dikkate alarak, 

eğitim yeniden planlanmalı ve buna uygun eğitim-öğretim ortamları oluşturulmalıdır. 

 Her öğrenci değerlidir ve her öğrenci öğrenebilir ilkesinden hareketle eğitim süreçleri yönlendirme 

esaslarını içermelidir. 

 Sadece sınava yönelik çalışmayı güdüleyen eğitim anlayışından vazgeçilerek, öğrencide öğrenme 

arzusunu geliştirerek bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bir anlayış hedeflenmelidir.  

 Ölçme-değerlendirme çok yönlü olmalı ve eğitim kademelerinde sınıfta kalma olmamalıdır. 

 Eğitim-öğretim süreçlerinin bilimsel, çağdaş verilerle ihtiyaca yönelik olarak yeniden 

yapılandırılması mümkünken ve Eğitim Şurasında da görüşler ortaya konulmuşken; 

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun, eğitim bilimlerinden uzak yaklaşımıyla Sınıf 

Geçme Tüzüğü’nün değiştirilerek gereken bilgi, beceri ve donanıma ulaşamamış öğrencilerin bir üst 

sınıfa geçirilmeleri, bilgi temellerinin çürük ve yetersiz kalması bu öğrencilerin akademik 

sıkıntılarına bir yenisini daha eklemiştir. Sınıflarımız kalabalıklaştırılmış, aynı seviyede olmayan 

öğrencilerimiz aynı sınıfa yığdırılmıştır.  

 

 Eğitim-öğretimde yaşanan sıkıntıların bir sebebi de devlet okullarına gereken önemin verilmeyip, 

yeterli kaynağın ayrılmamasıdır. Okullarımızda sağlıklı koşullarda, verimli ders işlenmesinin önüne 

geçen alt yapı eksiklikleri (bina, derslik, laboratuvar, atölye, vb.) vardır. Hizmetli ve sekreter 

eksikliği vardır. Okulların ihtiyaçlarına yönelik bütçeleri yoktur. 

 Eğitime ayrılan kaynak yeterli olmadığından her ders yılı okullarımız öğretmensiz açılmakta, 

öğretmen atamaları ise en asgari şekilde gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları eylülden önce 

tamamlanmayıp, okullar açıldıktan sonra gecikmeyle yapılmakta, öğrencilerimizin eğitim hakkı gasp 

edilmektedir. 

 Öğretmenlerin kendi yasalarındaki özlük hakları tartışılır konuma getirilmiş, Göç Yasası diye 

nitelendirdiğimiz 47/2010 yasasıyla iş ahlakı ortadan kaldırılmış; Anayasa’nın eşitlik ilkesine ters 

düşülmüştür. 

 

Değerli Velilerimiz,  

Eğitim-öğretimde sıkıntıların olması bunların çözülemeyeceği anlamına gelmez. Yeter ki 

niyet olsun. İlgili mercilerin çağdaş, bilimsel, bireye değer veren, toplumun geleceğini önemseyen 

yapıcı çalışmalar içerisinde olmasının takipçisiyiz.  

Nitelikli, Kamusal Eğitimin takipçisiyiz. 

Her zaman katkı koymaya devam edeceğiz. 

Siyasetin sürekli eğitim üzerinde oynaması, 

Eğitimin metalaşması, devlet okullarının zayıflatılmaya çalışılması, 

Öğretmenin sendikasının itibarsızlaştırılmak istenmesine karşı birlikte direnmeliyiz. 

Gelecek nesillerimizin en iyi yetişmesi konusundaki ortak duyarlılığımız, 

Sorunların bir an önce çözüme ulaştırılmasında yapıcı olacaktır. 

         Esenlikler dileriz. 
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