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Basına ve Kamuoyuna; 

Türkiye cumhuriyetini kuran Türkiye halkı yani büyük Türk Milleti ! 

Milli egemenlik esası üzerine inşaa ettiğin Cumhuriyet Türkiye’sinin,  

siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dayanak noktaları, felsefesi ve ruhu vardır.   

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bağrından çıktığı Türk Milleti’nden 

kopartılmaya, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim müfredatından çıkartılmaya, 

unutturulmaya çalışılmaktadır.  

Bilmelidirler ki, Türk Milletinin geleceği medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğmuştur. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim 

kademlerinin tamamında yeni bir müfredatın uygulanacağı ilan edilmiştir. 53 farklı dersin 

taslak programının bakanlık internet sitesinde askıya çıkarıldığı açıklanmıştır. Ülkemizin 

eğitim sistemi ile gelecek nesiller açısından böylesine önemli bir konuda taslak programlarla 

ilgili kurumsal önerilerin 6 Şubat, bireysel önerilerin 10 Şubat 2016 tarihleri ile 

sınırlandırılması, bakanlığın müfredat taslakları ile öneri alma sürecini sadece sembolik olarak 

ele aldığını gözler önüne sermektedir.  

Söz konusu müfredat değişikliği ile ilgili olarak Baromuzun; Çocuk Hakları Merkezi, Atatürk 

Araştırma Merkezi ve Yasa Komisyonu bir çalışma grubu oluşturarak inceleme ve 

değerlendirmelerini rapor haline getirmiştir.27 maddeden oluşan tespit ve önerilerimizi Milli 

Eğitim Bakanlığı ve kamuoyu ile paylaşmaktayız; 

 

1-Yeni müfredatta, Atatürk’e ve Cumhuriyetin temel niteliklerine yapılan vurgu 

azaltılmıştır. Oysa, Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici ulusal öğeler İstiklal Marşı ve 

Milli bayrağımız, ulusal gün ve bayramlarımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk başta olmak üzere milli kahramanlarımız tarihsel perspektif içinde ele alınıp 

ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. Bu suretle andımız uygulamaya konmalı. Tören ve kutlamalar 

daha özenli ve katılım sağlanarak yapılmalıdır. 
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2-Yeni müfredat kitaplarında, içeriğin hafifletileceği böylelikle eğitimin kolaylaşacağı 

önermesi doğru değildir. Bu anlayış ile derslerin içeriği boşalacak, gençler tembelliğe sevk 

edilecek, öğrencinin bilgiyi okuyup öğrenip onu bir yaşantı haline getirmesi yani “kalıcı bilgi 

anlayışı”ndan uzaklaşılacaktır. 

 

3-Yeni müfredat kitaplarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ad değiştirilerek yeni adı 

“Temel Dini Bilgiler Dersi-İslam” olacak, “Peygamberimizin Hayatı” zorunlu ders olarak 

okutulacaktır. Oysa bu derslerde temel dini bilgiler eğitimi verilmeli, bu derslerin süresi 

arttırılarak öğrencilerin temel ders saatleri azaltılmamalıdır. Daha ileri aşama uzmanlaşma 

için imam hatip ortaokul ve liselerinden yararlanılmalıdır.  

 

4-Yeni müfredat kitaplarında, lise son sınıf biyoloji dersindeki “hayatın başlangıcı ve 

evrim” ünitesi yeni hazırlanan müfredatta yer almayacak, bunun yerine “Canlılar ve çevre” 

ünitesi konulacaktır. Oysa, Evrim Teorisi ve Darvin’de teori ve bilgi olarak müfredatta yerini 

almalıdır. 

 

5-Yeni müfredatta STEM eğitimi fen bilimleri ve mühendislik adı altında ilkokul 4. sınıftan 

8’inci sınıfa kadar son ünite olarak yer almaktadır. STEM eğitimi bir yaklaşımdır ve sadece 

bir ünite olarak; müfredatın son ünitesi olarak ele alınamaz. Son üniteler öğrenci devamının 

azaldığı, eğitimin düzgün yapılamadığı ve öğrencilerin tatil psikolojisine girdiği verimsiz 

zamana denk geleceğinden olumlu bir sonuç elde edilemez. Bu husus önemle dikkate 

alınmalıdır. 

 

6-Yeni müfredatta, 6. sınıfta cebir eğitimi ayrı bir ünite olarak ele alınacak, cebir 8. sınıfın 

tamamına yayılacaktır. Oysa, kavrama yetisi daha küçük sınıflarda verilerek güçlendirilmesi 

teşvik edilmelidir. 

 

7-Yeni müfredatta, 5’inci sınıfa konulacak yabancı dil hazırlık sınıfının pilot uygulamasına 

Eylülden itibaren geçilecektir. Bu durum beşinci sınıftaki hazırlık temel eğitimden sonra 

çocuğun derslerden kopmasına sebep olabilecektir. Bunun yerine orta öğretimin temeli olan 

lise eğitiminden önce yabancı dil hazırlık olabilir. Bundan önceki eğitim dönemlerinde 

yabancı dil ders saatleri her yıl arttırılarak yürütülmelidir. 

 



8-Yeni müfredatta, 15 Temmuz kalkışması konusuna yer verilecek, konu Milli Birlik ve 

Demokrasi Günü adı altında işlenecektir. Bu vahim olay yanında geniş bir tarihsel perspektif 

için Cumhuriyet tarihinin önemli kilometre taşları genç nesillere doğru ve tarafsız ayrıntılı 

olarak aktarılmalı, Cumhuriyetimizin yaşadığı tehlikeler konusunda uyanık olmaları 

sağlanmalıdır.  

 

9-Yeni dönemde, milli kahramanımız, Kurutuluş savasının önemli isimlerinden İsmet 

İNÖNÜ ders kitaplarından çıkartılmaktadır. Oysa, Cumhuriyetin kuruluşuna emek veren 

başta İsmet İNÖNÜ olmak üzere bütün Türk büyüklerine ayrıntılı yer verilmelidir. 

 

10-Yeni müfredatta Doğum kontrolü ve aile planlaması müfredattan çıkartılmış, üreme 

organ resimlerinin ders kitaplarında yer almayacağı ifade edilmiştir. Oysa, gençlerin her 

açıdan sağlıklı kararlar alabilmesi, birey olarak toplumda yaşantılarını sürdürebilmeleri için 

cinsel konularda doğru bilgilere sahip olmaları şarttır. Bu suretle toplumdaki taciz ve şiddet 

olaylarını azalması, gazetelerin 3 sayfasına konu olan  istenmeyen gebeliklerin baştan 

önlenmesi  mümkün olabilecektir.  

 

11-Yeni dönemde, Fen Bilgisi dersi müfredatında “yaratıcı düşünce becerisi”, “yenilikçi 

düşünme becerisine” dönüştürülmüştür. Oysa, yaratıcı kavramından korkulmamalı; yeni 

buluş ve çalışmalar teşvik edilmelidir. 

 

12-Yeni müfredatta Hayat Bilgisi dersinden toplumsal cinsiyet eşitliği çıkarılmıştır. Oysa 

Cumhuriyet kazanımları ışığında Türk kadını bir çok batı ülkesinden evvel bazı sosyal ve 

hukuksal hakları elde etmiştir. Feodal yapının kalıntıları olan erkeğin aile reisi oluşu gibi 

kavramların canlandırılmaya çalışılması yersiz ve modern Türk Devletine yakışmayacak bir 

resimdir. 

 

13-PİSA sonuçları ülke eğitiminin seviyesi açısından olumsuzluğun net ifadesidir. Ülkemiz ve 

eğitim sistemimiz, 2012 de 44. Sıradayken 2016 yılında 49. sıraya düşmüştür. Buradan 

hareketle eğitimin dünya standartlarından uzaklaştığı, müfredatın içinin gittikçe boşaldığı bu 

durumunda eğitimdeki başarıyı olumsuz etkilediği görülmektedir. Üniversiteye öğrenci 

yerleştirme sınavları sıralama sonuçlarının basında yer alması da bu başarısız sonucun 

toplumca izlenmesinin engellendiğini göstermektedir. 



14-Fatih projesi başarısızlıkla sonuçlanmış, tablet ihalesinde yer alan şirketler ise 

zenginleşmiştir. Öğrencilere verilen tabletler okullara kurulan akıllı tahtalarla uyum 

sağlamamış, bu suretle milli servet harcanan bu teknolojik aletler atıl hale gelmiştir. 

 

15-Öğrenciler test nesli olmaktan kurtarılmalıdır. Gençlerin sürekli oturup test çözmesi 

engellenerek obezite tehlikesinin önüne geçilmelidir. Sözel derslerde klasik sınav yöntemi 

tercih edilerek gençlerin kendisini ifade edebilmesi teşvik edilmelidir. 

 

16-Coğrafya ve tarih derslerinde konuşan haritalar kullanılmalı, öğrencilerin dersi 

pekiştirmesi sağlanmalı ve düzenlenecek eğitim gezileriyle öğrencilerin edindiği bilgiler 

kazanım haline dönüştürülmelidir. 

 

17-Müzik, beden eğitimi, resim gibi yetenek derslerinin tür ve saatleri arttırılmalıdır. Bu 

alanda yetenekli öğrenciler teşvik edilmelidir. Öğrenciler yetenek dersleriyle diğer dersleri 

öğrenmeye hazır hale getirilmelidir.  

 

18-Daha çok Fen Lisesi açılmalı, Fen Bilgisi laboratuvarları aktif hale getirilmelidir. 

 

19-Eğitimin fiziksel sorunları ortadan kaldırılmalıdır. Tekli eğitime geçilmelidir. Böylece yaz 

saati uygulamasından doğan mağduriyet ortadan kalkacaktır. Sınıflardaki öğrenci mevcutları 

otuz kişiden fazla olmamalıdır. 

 

20-Çağdaş, bilimsel, laik eğitim pekiştirilmelidir. 

 

21-Vatan sevgisi, hoşgörü, özgüven gibi değerlerde yeni müfredatta bir değişiklik yoktur. 

Öğretmenler değerleri pekiştirmeli ve rol model olması sağlanmalıdır. Öğretmenler 

kazanımları pekiştirmek için roman, hikaye ve edebi eser okumaya, günlük yayınları takip 

etmeye teşvik edilmelidir. Öğrencilerin dünya edebiyatında kabul gören kitapları 

okuması(Şeker Portakalı) yasaklanmamalı. Edebiyat tarihimiz örnek eserler okutularak 

öğretilmelidir. Öğrenciler güzel sanatlara yönlendirilerek entelektüel kimlik kazandırılmalıdır. 

 

22-Yeni müfredatta, çölleşme,  vergi bilimi gibi konuların yeni yer aldığı belirtilmektedir. 

Oysa, eski müfredatlarda da Türkçe dersinde “Meke Gölü” gibi çölleşmeyi anlatan konular 

sosyal bilgiler zümresi ile iş birliği içinde işlenmektedir. 



23-Bir dönem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne konu olan ve ülkemiz aleyhine kararlar 

çıkmasına sebep olan İslamiyet haricindeki diğer dinlere ve mezheplere ayrılan konular yeni 

müfredatta genişletilmiştir. Bu olumlu bir gelişmedir.  

 

24-Etik yasası 2005-2006 yıllarında tedricen eğitimcilere ve diğer devlet memurlarına 

imzalatılmıştır, bu konu öğrencilere doğruluk, manevi değerlere önem verme şeklinde 

öğretilmelidir. 

 

25-Okullarda tarım, hayvancılık, el sanatları gibi dersler uygulamalı olarak öğretilmeli ve 

meslek lisesi olarak bu alanlarda okullar açılıp akademik eğitim almayacak gençler bu 

okullara yönlendirilmelidir. 

 

26-Yeni müfredat kitaplarında, Atatürk terimi daha az kullanılmaktadır.  Oysa, Atatürk, 

Cumhuriyet Türkiyesi’nin bir simgesidir. O'nun eseri olan ve Türk Devrimi adı verilen bu 

tarihsel olay, büyük insanın önderliğinde, ulusça başarılan bir kurtuluşlar dizisi olup Atatürk 

kişiliği, devrimleri ile bir bütün haline gelmiştir. 15 Temmuz kalkışma hareketinden sonra, 

milli birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Atatürk ilke 

ve devrimlerini müfredat kitaplarından çıkartmak yerine daha doğru ve etkin anlatılmak yolu 

tercih edilmelidir. 

 

27-Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün işaret ettiği gibi, 

gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve kültürün müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına 

onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulama mevkiine konduğu vakit Türk milleti 

yükselecektir. 

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış;  

Mustafa Kemal'i her açıdan doğru anlamış, benimsemiş ve uygulamış;  

İçte ve dışta barışı yaşayan,  

Uygar bir toplum olma umudumuzu hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz.   

Saygılarımızla.02.02.2017 

 

İzmir Barosu Başkanlığı 


