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Varlıklarıyla hayatıma değer ve mutluluk katan, 

Canımdan çok sevdiğim ülkem ve milletim için verdiğim 

eğitim hizmetlerinde beni destekleyerek başarıma 

büyük katkı sunan;

Canım annem Güllü ve babam İsmail’e,

Çok değerli eşim, Rahmetli Güler’e,

Çok sevgili oğlum, İsmail Doğan’a,

ve çok sevgili kızım Canan’a...
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SUNUŞ

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın muzaf-
fer lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından 
itibaren elde ettiği tüm başarılarda, dehasının yanı sıra; aldığı 
eğitimin, kendini sürekli geliştirmesinin ve çalışkanlığının ol-
dukça büyük pay sahibi olduğu aşikârdır. 

Büyük Atatürk, okulda aldığı eğitimle yetinmeyerek kendi-
ni daha da geliştirmek için, birçoğu yabancı dillerde yazılmış 
yüzlerce eseri okumuş, dünyadaki fikrî, sanatsal, ekonomik ve 
politik akımları takip etmiş, değişik millet ve uyruklardan in-
sanlarla bu konularda sohbetlerde bulunarak gelişen ve deği-
şen dünyaya hakim fikirler hakkında analiz ve sentez yapacak 
donanıma sahip olmuştur.

Bu derin ve önemli donanımın izlerini hem Kurtuluş Savaşındaki 
askeri stratejilerinde, hem de Cumhuriyetin kurulmasıyla başla-
yan modern Türkiye’nin üzerinde yükseldiği temeller olan ilke 
ve devrimlerinde görmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu iradesi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla oluş-
turulan Türk Millî Eğitim Sisteminin de  ondan ve onun dehasın-
dan izler taşımasını milletimizin ve ülkemizin geleceğinin teminatı 
olan gençlerimizin en büyük şanslarından biri olarak görüyoruz. 

Bu büyük insanın, ülkenin en zorlu günlerinde bile Öğretmen-
ler Birliği toplantılarına katılarak, şurâlar düzenleyerek, başarılı 
gençleri yurtdışında eğitime göndererek, Harf İnkılabı ve Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu gibi dev atılımlar yaparak bir eğitim ordu-
su oluşturmak yolunda attığı adımlar, kendisinin de ifade ettiği 
gibi yaptığı tüm devrimlerin geleceğe taşınmasının en güçlü ve en 
önemli temelini oluşturmuştur. Atatürk için çağdaş, bilimsel ve 
karma eğitim Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğe uzanan en par-
lak umut ışığıdır. 



8

İşte elinizde tuttuğunuz bu kitapla değerli dostum Mehmet 
Temel tarafından, ülkemizin kurucu iradesi olan Atatürk’ün 
eğitim felsefesini Atatürk’ün kendi sözlerinden alıntılar yapa-
rak, yer yer önemli tespitler ve devrim niteliğinde kanunları 
bir rehber gibi sunarak, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesil-
ler yetiştirme görevi verdiği öğretmenlere ve eğitim yönetici-
lerine sunulmaktadır. 

Bu değerli eserin oluşturularak Millî Eğitim Vakfı yayınların-
dan siz değerli eğitimcilere sunulmasında emeği geçen Meh-
met Temel’e ve Millî Eğitim Vakfı İletişim ve Strateji Geliştir-
me Birimi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

                    

      A.Remzi SEZGİN

                                         Milli Eğitim Vakfı
         Yönetim Kurulu Başkanı
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SUNUŞ

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder ve Başöğretmen 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimle ilgili fikir, ideal, dü-
şünce ve sözlerini okuyucularına hatırlatarak, bu önemli bil-
gilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan, modern Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin temeli olan Atatürk İlke ve İnkılapları 
ile yoğrulmuş, Türk Millî Eğitim Sistemi ile ilgili önemli tespit 
ve yorumlarıyla adeta bir kaynak niteliğinde olan bu önemli 
eserin, öğretmenlerimiz, eğitim yöneticilerimiz, öğrencileri-
miz ve milli eğitim gönüllüsü tüm vatandaşlarımız için yararlı 
olduğuna inanıyorum. 

Eserin hazırlanarak, Milli Eğitim Vakfı Yayınları’ndan okuyu-
cularına sunulmasında emeği geçen başta Sayın Mehmet Te-
mel olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür edi-
yorum.

      Talat BULUT
             
           Milli Eğitim Vakfı
    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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SUNUŞ

Başta büyük Türk Milleti olmak üzere, tüm dünyaya bıraktığı 
düşünce mirasıyla hiç kuşkusuz tarihin en önemli askerî ve 
siyasî dehalarından biri olan Büyük Önder ve Başöğretmen 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başarıları arasında en önemlisi 
addettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlerimize; gençlerimizi 
ve cumhuriyetin başarısını ise öğretmenlerimize emanet et-
miştir. Atatürk’ün, eğitimi, kurduğu cumhuriyetin geleceğini 
emanet edecek kadar önemsediğine ilişkin en önemli örnek-
lerinin yer aldığı bu kitabın Milli Eğitim Vakfı yayınlarından 
okuyucularına ulaşmasından duyduğum mutluluğu ifade et-
mek isterim. 

Başöğretmenimiz, her fırsatta çağın gereklerine yönelik ihti-
yacı karşılayacak, üretecek, millî ve manevi değerlerinin bi-
lincinde, aklın ve bilimin yolunda bireylerin yetiştirilmesinin 
önemini vurgulamış, bu en önemli konuda hem yaptıklarıyla, 
hem de geçmişi, günü ve geleceği aydınlatan sözleriyle Türk 
gencine, öğretmenine ve millî eğitimimize yön vermiştir. 

Bu kapsamda, Atatürk’ün millî eğitimle ilgili sözlerinden alın-
tılar, bu sözlerle ilgili açıklayıcı yorum ve saptamalar ve içeri-
ğinde yer alan kanun metinleriyle, Atatürk İlke ve İnkılapları 
ışığında görev yapan tüm öğretmenlerimiz, eğitim yönetici-
lerimiz ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için kaynak 
niteliğinde olan bu kitabı kaleme alan değerli büyüğüm Sayın 
Mehmet Temel’e saygılarımı sunar, kitabın hazırlanmasında 
katkısı bulunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

      Funda KAHRAMAN 

                Milli Eğitim Vakfı
                               Genel Müdürü 
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ÖN SÖZ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, “Cumhuriyetimizin 75. 
Kuruluş Yıl Dönümü”nde oluşturulan Kutlama Komitesi ve 
Yürütme Kurulu’yla birlikte hazırladığımız “Eylem Planı” 
çalışmaları kapsamında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
Bakanlar Kurulu’nda öğretmenlerle bir araya geldiği toplantı-
larda ve yurt içi gezilerinde eğitimle ilgili tavsiye ve talimat 
niteliğindeki görüş ve düşüncelerinin araştırılarak bir kitap 
haline getirilmesi ve bu kitabı hazırlayıp yayınlama görevinin 
de dönemin MEB Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkan-
lığı tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Bu daire başkanlığınca oluşturulan komisyonun özverili ve ol-
dukça yorucu çalışmaları sonucunda “Atatürk’ün Eğitim ile 
İlgili Düşünceleri“ adlı kitap MEB Talim Terbiye Kurulu Baş-
kanlığı’nın 10.09.1999 tarih ve 11788 sayılı kararıyla uygun gö-
rülerek 1999 yılında 10 bin adet bastırılmış ve kamuoyunun; 
özellikle eğitimcilerin hizmetine sunulmuştur.  Bu vesileyle 
bir kez daha söz konusu kitabın hazırlanmasında, basımında 
ve yayınında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Elinizdeki kitap ile buna esas kaynak oluşturan Atatürk’ün 
Eğitim ile İlgili Düşünceleri adlı kitap incelendiğinde* “Türk 
Millî Eğitim Sistemi”nin felsefesinin kurtarıcı, kurucu ve uy-
gulayıcı irade olan Başöğretmen Atatürk tarafından oluşturul-
duğu anlaşılacaktır. 

Millî eğitim sistemi, bir ülkenin kendisini nasıl tanımladığı-
nın, kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının ve bunun nasıl 
hayata geçirildiğinin en önemli göstergesidir. 
* Faydalanılan diğer kaynaklar yer yer metin içinde, bazı durumlarda ise kitap sonu kaynakçada 
okuyucunun bilgisine sunulmuştur.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstünde “Lider Ülke” olmasını hedefleyerek millî hedefi (Millî 
vizyonu) belirleyen Atatürk, büyük Türk milletini bu hedefe 
ulaştıracak nesillerin yetiştirilmesi görevini de Türk milli eği-
tim sistemine ve onun en önemli unsuru olan öğretmenlere 
vererek millî görevi (millî misyonu) belirlemiştir.

Cumhuriyetimizin kurucu iradesi olan Başöğretmen Musta-
fa Kemal Atatürk’e göre bir millî eğitim sistemi oluşturulma-
sı gerektiğine ilişkin alıntı, görüş ve yorumların yer aldığı bu 
kitapla, ülkemizin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim 
hizmetlerine yönelik Başöğretmen Atatürk’ün geçmişe, günü-
müze ve geleceğimize ışık tutan, yön ve yörünge veren görüş, 
düşünce ve talimatlarını çok değerli eğitim yöneticisi ve öğ-
retmen arkadaşlarımla paylaşarak, millî eğitimimize yansıtıla-
bilmesine bir katkım olursa kendimi çok mutlu adledeceğim. 

Kitap hazırlanırken ve redakte edilirken, metin içinde Başöğ-
retmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de çeşitli yer ve zamanlarda 
gerçekleştirdiği konuşmalarda yaptığı gibi tekrarlar yapılarak 
okuyucunun bu önemli fikir, görüş ve talimatları içselleştir-
mesi hedeflenmiştir. 

Bu kitabın yayıma hazırlanmasında ve incelenmesinde emeği 
geçen Millî Eğitim Vakfı çalışanlarına teşekkür ederim.

   
    Mehmet TEMEL

    MEB E. Müsteşar Yardımcısı
 

    Millî Eğitim Vakfı 
    Yönetim Kurulu Üyesi ve 
    Başkan Yardımcısı
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MEHMET TEMEL KİMDİR?

1947 yılında Kilis’in Acar köyünde doğ-
du. İlköğrenimini köyünde, ortaöğreni-
mini Kilis’te tamamladı. 1969 yılında 
Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğret-
men Okulu Metal İşleri Bölümünden 
mezun oldu. Meslek hayatına 1969 yı-
lında Muş Erkek Sanat Enstitüsünde 
Metal İşleri Bölümü atölye ve meslek 
dersleri öğretmeni olarak başladı. Sonra Aksaray ve Van En-
düstri Meslek Liselerinde müdürlük yaptı. 

1976 yılında Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Etüt 
ve Programlama Dairesi Başkanlığında şube müdürlüğü, Er-
kek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünde şube ve birim mü-
dürlükleri görevlerinde bulundu. 

1979-1984 yılları arasında Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 
Müdür Yardımcısı ve Müdür vekili, Çıraklık Eğitimi Genel 
Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı ve Gazi Üniversitesi 
Teknik Eğitim Fakültesi Metal İşleri Bölümünde öğretim gö-
revlisi olarak görev yaptı. 1983-1985 yılları arasında Balıkesir 
100. Yıl Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Çıraklık Eğiti-
mi Merkezi Müdürlüğü yaptı. 

Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlü-
ğünde Daire Başkanı (1986) ve Genel Müdür Yardımcısı (1989) 
olarak görevlendirildi. Genel Müdürlükteki görevini yürütür-
ken 1992-1994 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği 
yaptı. Kurul üyeliği ile birlikte bir süre Talim ve Terbiye Kuru-
lu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. 
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1994 yılında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne Ge-
nel Müdür olarak atandı. 1995 yılında Millî Eğitim Bakanlı-
ğı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 1999 yılında Millî 
Güvenlik Akademisini bitirdi. Aynı yıl ve 2007-2008 yılları ara-
sında Millî Eğitim Bakanlığında Müsteşar Vekili olarak görev 
yaptı. İrlanda Dublin’de Thrinity College’da meslekî ve teknik 
eğitim yönetimi konusunda eğitim gördü. 

Amerika, Almanya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Güney Kore, 
Libya, Etiyopya ve diğer bazı ülkelerde mesleki ve teknik 
eğitim alanında inceleme ve eğitim çalışmalarında bulundu. 
Uluslararası toplantı ve konferanslara katıldı. 1992 yılında 29 
Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Biş-
kek’te gerçekleştirilen Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Türk 
Toplulukları Eğitim Bakanları 2.  Konferansına Talim ve Terbi-
ye Kurulu üyesi olarak katıldı. Konferansın sonuç bildirisinin 
yazımında görev aldı. 

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı olarak kendi 
isteğiyle emekli olan ve ‘İleri Kaynak Teknolojisi’ temel ders 
kitabı bulunan Temel, İngilizce bilmektedir. Kız Meslek Lisesi 
Moda-Çiçek ve El Sanatları öğretmeni Güler (Tanrıvere) Temel 
ile olan kırk beş yıllık evliliğinden İsmail Doğan ve Canan ad-
larında iki çocuk sahibidir.
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Öğretmenler! 

“Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, 
sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. 

Eserin değeri, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın 
derecesiyle uyumlu bulunacaktır.

 
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek 
karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte 
yetiştirmek sizin elinizdedir. Üstün görevinizin yapılmasına, 

yüksek emeklerle varlığınızı adayacağınıza 
asla kuşku duymam.”

“Hiçbir zaman aklınızdan çıkmasın ki; Cumhuriyet, sizden fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” 

“Eğitimdir ki; bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir 
toplum olarak yaşatır veya milleti esaret ve sefalete terk eder”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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BAŞÖĞRETMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E 

GÖRE TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ

Dünyanın gıpta ettiği, saygı duyduğu kurtarıcı, kurucu ve uy-
gulayıcı bir lider olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 
birçok devlet kurarak varlığını sürdüren, köklü bir geçmişe ve 
zengin bir kültüre sahip olan, ulusal ve evrensel kültürün ge-
lişmesine önemli katkılar sağlayan, varlığını yok etmeye yö-
nelik olmayan her türlü düşünceye ve inanca saygı gösteren 
yüce Türk milletinin hak ettiği yerin çağdaş uygarlığın üstü 
olduğunu ve orada da lider ülke olması gerektiğini belirtmiş-
tir. Böylece, kurucu irade olarak Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin ve büyük Türk milletinin hedefini (millî vizyonu-
nu) belirtmiş ve bu vizyonu gerçekleştirebilecek yeter sayıda 
ve yüksek niteliklere sahip insan gücünü yetiştirme görevini 
de (misyon) Türk millî eğitim sistemine vermiştir. 

Buna göre, Türk millî eğitim sisteminin; 

• Ülkemizin kalkınma hedefleri, iş hayatının ve ekonominin 
talepleri,

• Bireyin ve toplumun ihtiyaçları, 
• Millî eğitimimizin amaç ve temel ilkeleri
• Çağdaş bilim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda,
Örnek, model olarak alınabilecek, yeniliklere hızla uyum sağ-
layabilecek, esnek bir yapıya kavuşturularak hayata geçiril-
mesi gerekmektedir. 

Her vesile ile bilgisizliğin yok edilmesi gerektiğini belirten 
Atatürk; Türk milletinin bir bilgi ve teknoloji toplumuna dö-
nüşmesinin önemini, bunun için de çağdaş bilim ve teknoloji-
nin hayatın her yönüne hâkim olması gerektiğini söylemlerin-
de sıklıkla ifade etmiştir. 
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TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN GÖREVİ:

• Bilgi ve teknoloji üretebilen, yorumlayan, geliştiren ve üre-
time yansıtabilen;

• Bilim ve teknoloji üretiminde sadece alan, kullanan, takip 
eden değil; üreten, satan, takip edilen;

• Üretilmeyeni üretip, dünya markası haline getirebilen, di-
ğerleri tarafından üretilen ürünlerin en kalitelisini ve ucu-
zunu üreten; 

• Yeni fikirleri sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen;

• Aklını özgürce kullanabilen, geniş bir dünya görüşüne sa-
hip olan, büyük düşünebilen ve özgürce karar verip uygu-
layabilen;

• Kendisine, ailesine, çevresine, topluma ve tüm insanlığa 
yararlı olabilen;

• Kendisi mutlu olan, ailesinin ve toplumun mutluluğuna 
katkıda bulunabilen;

• Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunun bilincinde ola-
rak, değişime sadece ayak uyduran değil, değişimi bizzat 
yaratabilme ve kendisini sürekli yenileyip geliştirme bece-
risini gösterebilen;

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve büyük Türk 
milletinin mutluluğu için her şeyini, gerektiğinde canını 
bile verebilme bilincinde olan;

• İyi bir vatandaş olarak millî ve manevî değerlerini benim-
semiş ve bunları davranış haline getirerek gelecek nesillere 
aktarma çalışmalarına katkıda bulunabilen;
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• Vatanını, milletini canından çok seven, daima yüceltmeye 
çalışan, onları her türlü iç ve dış tehdide karşı savunabile-
cek bilgi beceri ve donanıma sahip, millî ve manevî değer-
lerini benimsemiş ve bunları davranış haline getirmiş İyi 
Yurttaş,

• Evrensel insanî değerleri de benimseyen ve bu değerleri 
davranış haline getirebilmiş İyi İnsan,

• Çağdaş bilim ve teknolojiye göre sosyal ve ekonomik haya-
tın talep ettiği bilgi ve becerileri kazanmış, mal veya hizmet 
üretebilen yeterliliklere sahip, ekonomik büyümeye yüksek 
oranda katma değer sunabilen İyi Bir Meslek Elemanı  (iyi 
bir üretici) olma niteliklerine sahip, “fikri hür, vicdanı hür, 
irfânı hür” kısaca “özgür insan” olan, 

ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke ol-
masını sağlayacak nesiller yetiştirmektir.

Atatürk’ün; ülkemizin geçmişi, bugünü ve geleceği açısın-
dan en önemli ve en temel konu olarak gördüğü eğitimle il-
gili ileride sunacağımız görüş ve düşüncelerinden; canından 
çok sevdiği yüce Türk milletini nasıl tanımladığı ve bu büyük 
milletin nasıl bir geleceğe sahip olması gerektiğini ifade ettiği 
daha açık ve net bir şekilde anlaşılacaktır. 

İnanıyorum ki ancak; Atatürk’ün eğitim felsefesini oluştur-
duğu söz konusu görüş ve düşünceleri doğrultusunda oluş-
turularak uygulanmakta olan millî eğitim sisteminin daha 
etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasıyla, Atatürk’ün ön-
derliğinde dünyada emsali görülmemiş bir mücadele olan 
Kurtuluş Savaşı’nın galibi Türk milletinin çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne taşınması ve orada lider ülke olması ger-
çekleşebilecektir. 
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Eğitimle ilgili çağdaş gelişmeleri elbette takip edeceğiz. Ancak 
sadece takip eden değil, geliştirip uygulayabileceğimiz eğitim 
sistemiyle de örnek alınan ve takip edilen, çağının lideri bir 
ülke olmayı hedeflemek zorundayız. 

Herhangi bir ülkenin eğitim sistemini model olarak alıp uy-
gulamaya ihtiyacımız olmadığına; Cumhuriyetimizin kurucu 
iradesi Ulu Önderimiz Atatürk’ün sadece günümüze değil, 
geleceğe de ışık tutan, yön ve yörünge veren eğitim felsefe-
si doğrultusunda en gelişmiş, en ileri millî eğitim sistemimizi 
oluşturma ve hayata geçirme kapasitesine, yeteneğine ve yet-
kinliğine sahip yüksek nitelikli insan gücümüzün olduğuna 
ve bu konuda mutlaka başarılı olacağımıza inanıyorum. 

* * *

EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hiç kimse “Eğitim önemsizdir” dememiştir, diyememektedir. 
Aksine, geçmişten günümüze herkes, her başarının, her olum-
lu gelişmenin kaynağının ya da her başarısızlığın ve olumsuz-
luğun tek sebebinin eğitim olduğunu ve olacağını değerlen-
dirmektedir. 

Çünkü EĞİTİM;

• Bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan;
• Sosyal hayatın temeli olan ekonomik kalkınmayı destekleyen;
• Ekonomik büyümeye yüksek oranda katma değer sunabi-

len yüksek nitelikli insan gücünü yetiştiren;
• Ülkemizin kalkınma hedefleri, millî eğitimimizin genel 

amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda iş hayatının ve eko-
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nominin talep ettiği yeter sayı ve nitelikte insan gücünü ye-
tiştiren, eğitim - istihdam dengesi içinde gelişmesini sağla-
yan ve okuldan işyerine istihdamı hedefleyen;

• En rekabetçi bilgi ve teknoloji toplumunun oluşmasını sağ-
layan;

• Millî, manevî ve kültürel değerlerin geliştirilerek gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlayan;

• Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik düzeyi ile doğru-
dan ilişkili;

• Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında rekabet gücünü artıran 

 - Olmazsa olmaz, 

 - Vazgeçilemez, 

 - Ve ertelenemez bir süreçtir.

Bilgi ve teknoloji toplumu olabilmek için eğitim sisteminin; 
akla, bilime, çağın gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına uy-
gun, esnek bir yapıda olması ve aklını özgürce kullanabilen, 
özgürce karar alıp uygulayabilen özgür nesiller yetiştirmesi 
gerekmektedir.

Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşka-
nı sıfatıyla, zamanın Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Va-
sıf Bey’in daveti üzerine 25 Ağustos 1924 tarihinde Ankara’da 
katıldığı Türkiye Öğretmenler Birliği toplantısında yaptığı bir 
konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefini (vizyonunu) 
gerçekleştirebilmesi için yetiştirilmesi gereken insan tipini çok 
veciz (öz) bir şekilde şöyle ifade etmiştir:
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“Saygıdeğer Efendiler,

İlk önce bu toplantıyı düzenleyen ve özellikle hakkımda esirge-
medikleri sözlerle bana da karşınızda birkaç söz söyleme fırsatı 
verdiklerinden Vasıf Beyefendi’ye özellikle teşekkür ederim. 

Bayanlar, Baylar,

Seçkin kurulunuzun içinde bulunmaktan meydana gelen sevin-
cim sonsuzdur. Türkiye Öğretmenler Birliği’nin Ankara’da yap-
tığı ilk kongresini, çok büyük memnuniyetle karşıladım. Memle-
ketimizin sizler gibi değerli öğretmen bayan ve baylarının burada 
toplanması, Cumhuriyetimiz için çok verimli sonuçların belirme-
sine sebep olacaktır. 

Bayanlar, Baylar,

Türkiye Öğretmenler Birliği’nin bütün memlekette şekillenme-
sini, Konya’yı olduğu gibi Van’ı ve Hakkâri’yi de teşkilat içine 
almasını ve her köyde üyelere sahip bulunmasını derin bir ilgi ile 
bekleyeceğim.

Öğretmenler! Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eği-
timcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacak-
tır. Eserin değeri, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle 
uyumlu bulunacaktır. 

Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek 
karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte ye-
tiştirmek sizin elinizdedir. Üstün görevinizin yapılmasına, yük-
sek emeklerle varlığınızı adayaceğınıza asla kuşku duymam.

Arkadaşlar,

Ben, millî eğitimimiz ve millî terbiyemiz hakkındaki görüşlerimi çe-
şitli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle söyledim. Fakat bu görüşlerimi 
birkaç kelimede toplayarak tekrar etmeyi faydasız görmüyorum.
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Öğretmenler,

Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı şekilde, bütün öğretim derecele-
rindeki öğretim ve eğitimlerinin pratik olması önemlidir. Memle-
ket evladı, her öğretim derecesinde ekonomik hayatta etkili, verimli 
ve başarılı olacak şekilde donatılmalıdır. Millî ahlakımız; medeni 
esaslarla ve özgür düşüncelerle beslenmeli kuvvetlendirilmelidir. 
Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. Tehdit temeline da-
yalı ahlak, bir fazilet olmadıktan başka, güvene de layık değildir. 

Efendiler, bu görüşlerimde sizin tamamen benimle beraber oldu-
ğunuza kuşku duymuyorum. 

Genel öğretim ve eğitim programımız da bu ilkeleri içine alır. Fa-
kat biliyorsunuz ki; görüşlerin, programların kesin ve açık olması 
çok önemli olmakla beraber, etkili ve verimli olabilmesi, onların 
güçlü, kavrayışlı ve fedakar öğretmenlerimiz tarafından okulla-
rımızda çok büyük dikkat ve emekle uygulanmasına bağlıdır. İşte 
özellikle sizden rica edeceğim konu budur. (İnşallah sesleri) Sizin 
başarınız cumhuriyetin başarısı olacaktır.

Arkadaşlar, yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerî, siyasî, 
idarî inkılâplar; çok büyük, çok önemlidir. Bu inkılâplar, sizin, 
saygıdeğer öğretmenler, sizin; sosyal ve fikrî inkılâptaki başarıla-
rınızla kuvvetlenecektir! Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın 
ki; Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfânı hür” ne-
siller ister !” (sürekli alkışlar)

Bir çağdaşlaşma projesi olan cumhuriyetimizi kuran Mustafa 
Kemal Atatürk, doksan beş yıl, yani neredeyse bir asır önce, 
bu konuşmasıyla Türk millî eğitim sisteminin;

1. Felsefî yapısını,

2. Amacını,

3. İlkelerini,
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4. Erkek ve kız çocuklarımız için uygulanacak eğitim prog-
ramlarının eşit şekilde ve tüm eğitim kademelerinde uygu-
lamalı olması gerekliliğini,

5. Sosyal hayatın temeli olan ekonominin talep ettiği bilgi ve 
beceri donanımına sahip insan gücünün yetiştirilmesi ge-
rektiğini,

6. Öğrencilerin özgür insan olarak yetiştirilebilmesi için onla-
ra  kazandırılması gereken nitelikleri, 

7. Eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerin; çağdaş (uy-
gar) değerlerle ve özgür düşüncelerle beslenmiş, yüksek 
insanî ve ahlâkî değerleri benimseyip bunları davranış ha-
line getirmiş, ekonomik hayatta etkili, verimli ve başarılı 
olabilecek yeterliliklere sahip insan gücünü yetiştirebilecek 
bir yapıda olması gerektiğini,

8. Öğrencilere ekonomik ve sosyal hayatta başarılı olabilme-
leri için öğrendikleri bilgiyi kullanabilme, analiz ve sentez 
yapabilme becerisi kazandırılması gerektiğini,

9. Öğretmenlerin meslekî gelişmelerine, yardımlaşma ve da-
yanışmalarına ve üye olabilecekleri meslekî örgütlenmele-
re destek vereceğini ve gelişimlerinin takipçisi olacağını 

ifade etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan büyük Türk milletinin 
azim ve kararının lideri, kurucu iradenin başkanı olan Musta-
fa Kemal Atatürk’ün eğitimle ilgili görüş ve düşünceleri akla, 
bilime, çağa, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak 
günümüze ve geleceğimize ışık tutmakta, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin bekâsı ve yüce Türk milletinin mutluluğu için 
yön ve yörünge oluşturmaktadır.
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Eğitim, gelişmenin ve değişmenin anahtarıdır. Bilim ve tek-
nolojide baş döndürücü bir hızla meydana gelen gelişme ve 
değişmeler, bireyi ve toplumu her yönüyle etkilemekte; eğitim 
sistemini de gelişmeye ve değişmeye zorlamaktadır. 

Hiçbir şey başlangıçtaki gibi kalmamaktadır. Her şey geliş-
mekte ve değişmektedir. “Değişmeyen tek şey değişimin kendi-
sidir.” Değişim, hayatın vazgeçilmez kuralı haline gelmiştir. 
Değişime karşı koymak yerine ayak uydurmakla beraber, de-
ğişimi bizzat yaratarak gelişmiş ülkeler arasında hatta onların 
da önünde saygın bir yer alan, lider ülke olmak için büyük dü-
şünmek ve buna göre yüksek nitelikli yeter sayıda insan gücü 
yetiştirmek gerekir. Bunun yolu da, hiç kuşkusuz; akla, bilime 
dayalı, gelişmelere hızla uyum sağlayabilen, esnek yapıya sa-
hip bir millî eğitim sisteminin oluşturularak hayata geçirilme-
sinden geçmektedir. Çünkü milletlerin gelişmişlikleri yetiştir-
dikleri ya da sahip oldukları yüksek nitelikli beşeri sermaye 
ile doğrudan ilişkilidir. Beyin gücüne dayalı bilgi ve teknolo-
jinin üretildiği yerler, beden gücü ağırlıklı üretimin yapıldığı 
yerlerden daha önemli hale gelmiştir. 

Çağımızda ülkeler arasında en rekabetçi ekonomiye sahip ola-
bilmek ve rekabette üstünlük sağlamak amacıyla amansız ve 
acımasız bir yarışın devam ettiği bilinmektedir. 

Peki, bu yarışı hangi niteliklere sahip ülkeler kazanacak?

Bu yarışta başarılı olabilmek için;

• Bilgi ve teknolojiyi hızla üretebilen ve buna hızla ulaşıp 
kullanabilen, geliştirebilen ve üretime yansıtabilen insan 
gücüne sahip olmak,

• Yeni fikirleri, bilgi ve teknolojileri sosyal ve ekonomik fay-
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daya dönüştürmek, kullanmak, geliştirmek ve yaygınlaş-
tırmak,

• Dijital teknolojiyi, mikro teknolojiyi, nano teknolojiyi, biyo 
teknolojiyi, nükleer teknolojiyi ve hatta kuantum teknoloji-
sini, özetle; her tür yeni teknolojiyi üretmek, uygulamak ve 
geliştirmek,

• Sorunun değil, çözümün parçası olabilen, ekip çalışmasına 
önem veren, ekonomiye yüksek oranda katma değer suna-
bilen yeterlilikte beşeri sermayeye sahip olmak,

• “Bilgi kimde ise güç ondadır.” söyleminin tek başına yeterli 
olmadığının, kullanılamayan bilginin değerinin sıfır oldu-
ğunun bilincinde olarak bu söylemi “Bilgi ve teknoloji üreti-
mi kimde ise güç ondadır.” şeklinde algılamak,

• En yeni bilgi ve teknoloji temelli, en rekabetçi ekonomik 
sistemlere sahip olmak,

• Eğitimin her tür ve kademesinde eğitim programlarının 
“uygulama ağırlıklı olarak” hayata geçirilmesini sağlamak,

• Ağırlıklı olarak faydalanıcı taraf olan iş hayatının, meslekî 
ve teknik eğitimle ilgili karar sürecine, etkin ve verimli bir 
şekilde katılmalarını ve katkıda bulunmalarını sağlamak,

• Hangi tür ve düzeydeki okulu bitirirse bitirsin, sonuçta bi-
reyin kendini iş hayatının içinde bulacağı dikkate alınarak 
‘Eğitim-İstihdam Dengesi’nin oluşmasını desteklemek 
amacıyla ‘Okuldan İşyerine Tam İstihdam’ı hedeflemek 
ve bunun için ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusun-
da iş hayatının ve sosyal hayatın temeli olan ekonominin 
talebine dayalı yeter sayı ve nitelikteki insan gücünü iş ha-
yatı ile birlikte yetiştirmek gerekmektedir.
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Atatürk’ün eğitim ile ilgili görüş ve düşüncelerinden; kurdu-
ğu Türkiye Cumhuriyeti’nin, gösterdiği çağdaş uygarlık dü-
zeyinin üstünde, lider ülke olmak hedefine (ulusal vizyonuna) 
üretimin en önemli girdisi olan, bilgi ve teknolojinin üreticisi, 
yüksek nitelikli insan gücü ile ulaşabileceğine ve bu yüksek 
nitelikli insan gücünün de; felsefesini kendisinin oluşturduğu, 
esnek yapılı Türk millî eğitim sistemi ile yetiştirilebileceğini 
değerlendirdiği sonucuna ulaşmak mümkündür.
Atatürk 22 Eylül 1924 Pazartesi günü Samsun’da öğretmenle-
re yönelik yaptığı bir konuşmada;

“Efendiler !

Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, 
başarı için, en gerçek yol gösterici bilimdir, tekniktir. Bilim ve 
tekniğin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru 
yoldan sapmaktır. Yalnız bilimin ve tekniğin yaşadığımız her da-
kikadaki aşamalarının gelişimini anlamak ve ilerlemelerini zama-
nında izlemek şarttır.

...Efendiler! Bizim milletimiz derin ve büyük bir geçmişe sahiptir. 
Milletimizin hayat eserlerini düşünelim. Bu düşünce bizi elbette 
altı-yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden çok, yüzyıllık Selçuk-
lu Türklerine ve ondan önce bu dönemlerin her birine eşit olan ne 
büyük Türk dönemlerine kavuşturacaktır. Bütün bu dönemlerde, 
dikkat ediniz! Türk, kendi ruhunu, benliğini, hayatını unutmuş, 
nereden geldiği belirsiz birtakım başkanların bilinçsiz vasıtası ol-
mak durumuna düşmüştür. Türk milleti kendi benliğini, kendi 
beynini, kendi ruhunu unutur gibi olmuş ve bütün varlığı ile 
herhangi bir amaca, sonucu hor görülmek olan, esaret olan, karşı-
lık beklemeksizin köle olmaya götüren, değersiz bir hedefe sürük-
lenmiştir...Bu yüzden her türlü yoksulluklara ve mahkûmiyetlere 
uğramaktan kendini kurtaramadı. Bütün bu itaatkarlıkları, al-
dığı millî olmayan eğitimin gerekleri olduğunu fark etmeksizin, 
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sağlam bir eğitimin eseri olduğu düşüncesi ile uyguluyordu. Eği-
timin esası, eğitimin hedefi, eğitimin niteliği ne büyüktür...

Efendiler, Söz söyleyen arkadaşlarımızdan biri, bana nereden il-
ham ve kuvvet aldığımı sordu. Bu soruya kısa bir cevap vermek 
isterim. Diyebilirim ki;  bugünkü uyanışı, düne, geçmişe borçlu-
yuz. Her halde babalarımızın, analarımızın ve eğitimcilerimizin 
ruh ve beyinlerimizin gelişmesinde çok verimli etkileri vardır. 
Gerçi biz, belki burada bulunanların hepsi dünyaya geldiğimiz 
zaman bu topraklar üzerinde yaşayanlarla beraber, ezici keyfi bir 
yönetimin pençesi içinde idik. Ağızlar kilitlenmiş gibi idi...

...Bununla beraber hatırlamak gerekir ki; o baskı altında bile, bizi 
bugün için yetiştirmeye çalışan, gerçek ve fedakâr öğretmenler ve 
eğitimciler eksik değildi. Onların bize verdikleri bilim ve kültür 
elbette esersiz kalmamıştır. Şimdi burada, bir değerli kişiye rast-
ladım. O, benim ortaokul birinci sınıfında öğretmenim idi. Bana 
henüz basit şeyleri öğretirken; gelecek için ilk fikirleri de vermişti.  

Efendiler, açıklamak istiyorum ki, ilk ilham ana, baba kucağından 
sonra okuldaki eğitimcinin dilinden, vicdanından, eğitiminden 
alınır. Bu ilhamların gelişebilmesi, millet ve memlekete hizmet 
edebilecek güç ve yeteneği kazanabilmesi için millet ve memlekete 
büyük ve derin ilgi uyandıran düşünce ve duygularla her an kuv-
vetlendirmek gerekir. Bu düşünce ve duyguların kaynağı doğru-
dan memleket ve millettir. Milletin ortak istek ve eğilimine temas 
etmek ve onun gereklerine varlığı adamayı hareket kuralı bilmek, 
gerçek yolda yürüyebilmek için tek esastır. Bir milletin fertlerinde 
egemen olmak, mutlaka uyulması gereken, milletin ortak isteği, 
toplumsal düşüncesidir. Bir insan, memleket ve milletine faydalı 
bir iş yaparken göz önünden bir an uzak bulundurmamak zo-
runda olduğu kural, milletin gerçek eğilimidir. Bundan dolayı 
efendiler, arkadaşımızın sorduğu ilham ve kuvvet kaynağı mille-
tin kendisidir. Efendiler! Bir sosyal toplumun mutlaka ortak bir 
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düşüncesi vardır. Eğer bu her zaman ifade edilemiyor ve gösteri-
lemiyorsa onun var olmadığına karar verilmemelidir. O, gerçek 
hayatta mutlaka vardır. Varlığımızı, bağımsızlığımızı kurtaran 
bütün işler ve hareketler; milletin ortak düşüncesinin, isteğinin 
ve kararlılığının yüksek belirtisi, eserinden başka bir şey değildir.

Arkadaşlar! Bugün ulaştığımız sonuç kuşku yok, çok memnun-
luk vericidir, umut vericidir. Fakat bu memnunluğu sürdürebil-
mek, umutları uygulama alanına koyabilmek için bundan sonra 
dikkat edilecek noktalar da çoktur. Son söz söyleyen hoca efendi-
nin konuşmasından ilham alarak bildireyim ki; en önemli, en 
esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya 
özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum olarak yaşa-
tır veya bir milleti esaret ve yoksulluğa terk eder.

Efendiler! Eğitim kelimesi yalnız olarak kullanıldığı zaman her-
kes kendine göre bir anlam çıkartır. Ayrıntıya girişilirse eğitimin 
hedefleri, amaçları çeşitlenir. Mesela, dinî eğitim, millî eğitim, 
milletler arası eğitim. Bütün bu eğitimlerin hedef ve amaçları baş-
ka başkadır. Ben burada yalnız yeni Türk Cumhuriyeti’nin 
yeni nesle vereceği eğitimin millî eğitim olduğunu kesin-
likle ifade ettikten sonra diğerleri üzerinde durmayacağım.

...Efendiler! Millî eğitimin ne demek olduğunu bilmekte artık bir 
karışıklık ve yanlış anla-
ma kalmamalıdır. Bir de 
millî eğitim esas olduktan 
sonra onun dilini, yönte-
mini, vasıtalarını da millî 
yapmak zorunluluğunu 
tartışmak gereksizdir. 
Millî eğitimle geliştiril-
mek ve yükseltilmek is-
tenilen genç beyinleri bir Cumhuriyetin millî eğitim sistemi ile 

öğrenim gören ilkokul öğrencileri
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yandan da paslandırıcı, uyuşturucu, hayali fazlalıklarla doldur-
maktan dikkatle kaçınmak gerekir. 

...Saygıdeğer Efendiler! Bu toplantıda söylenen sözler, o kadar 
duyarlığıma ve duygulanmama sebep oldu ki; kulağımda o kadar 
ilâhi bir ahenk meydana getirdi ki; bunu bozmamak için bir kelime 
bile söylemek niyetinde değildim. Fakat karşınızda bulunmanın 
ruhumda meydana getirdiği ölçülemez sevinç, beni, duygularımı 
ve düşüncelerimi açıklamaya yöneltti.

Beni dinlemek zahmetine katlandığınızdan dolayı hepinize teşek-
kür ederim.” 

diyerek konuşmasını sonlandırmış ve Samsun Öğretmenler 
Birliği şeref defterine şunları yazarak imzalamıştır.  

“Samsun Öğretmenler Birliği topluluğunu tebrik ederim. Göster-
dikleri aydın birlik eserleri takdire değerdir. Samsun evlatları bu 
birliğin feyzinden (bilim ve tecrübesinden) yararlanmış olacaklar-
dır. Öğretmenler Birliği, bütün milleti aydınlatılmış birlik duru-
muna getirdiği zaman, Türk Milleti’nin nasıl bir demir kitle ola-
cağını düşünmek büyük zevk ve mutluluktur. Bu kadar nurlu, bu 
kadar mutlu sonuç verecek bir hedefin önderlerini saygıyla selam-
larım.” (Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun / 22 Eylül 1924)

ATATÜRK’ÜN MAARİF KONGRESİ AÇIŞ KONUŞMASI

“Saygıdeğer Bayanlar, Baylar!

Dünya Savaşı memleketimize bir yenilgi getirdi. Düşmanlarımız 
bunu bahane ederek milletimizi tamamen yok etmek istediler. Buna 
karşı oluşan millî coşkunluğa, Ankara büyük bir sahne oldu. 

Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı korumak 
üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada, Ankara’da 
toplandı.
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Bugün Ankara, Millî Türkiye’nin “Millî Eğitimi”ni kuracak 
olan Türkiye Öğretmenler Kongresi’nin toplantısına sahne ol-
mak başarısıyla da övünmektedir. 

Yüzyılların yüklemiş olduğu derin bir idari ihmalin, devlet yapı-
sında oluşturduğu yaraları tedavi etmek için verilecek emeklerin en 
büyüğünü, hiç kuşkusuz kültür yolunda esirgemememiz gerekir.

Gerçi bugün maddî ve manevî kuvvetlerimizin kaynaklarını, 
millî sınırlarımız içindeki memleketlerimizde istilacı olan düş-
manlara karşı kullanmak zorundayız. Memleket kültürü için ay-
rılabilen şey, gelecek millî eğitimimize dayanak sebebi olacak bir 
temek kurmaya yeterli değildir. Ancak geniş ve yeterli şartlar 
ve araçlara sahip oluncaya kadar geçecek mücadele günle-
rinde dâhî, tam bir dikkat ve özenle çizilmiş bir millî eği-
tim programı meydana getirmeye ve mevcut millî eğitim 
teşkilatımızı bugünden verimli bir faaliyetle çalıştıracak 
ilkeleri hazırlamaya ayırmalıyız.” (Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, 15 Temmuz 1921) 

ATATÜRK’ÜN OKULDAN İŞYERİNE TAM İSTİHDAM 
HEDEFİ

• Atatürk, 17 Şubat 1923’te İzmir’de yaptığı bir konuşma-
da;“Çocuklarımıza öyle bir eğitim-öğretim, öyle bir bilim-kültür 
vermeliyiz ki ticaret, tarım ve sanatta ve bütün bunların çalış-
ma anlarında verimli olsunlar, yararlı olsunlar, çalışkan olsun-
lar, pratik uzuv (organ) olsunlar.” diyerek çocuklarımızın, iş 
hayatında başarılı olabilecek bilgi ve beceri ile donatılarak 
yetiştirilmeleri gerekliliğini belirtmekte,

• 19 Ocak 1923’te İzmit’te yaptığı bir konuşmada; “İlköğretim 
ve ortaöğretim mutlaka uygarlığın gerektirdiği bilimi ve tekniği 
versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki çocuk okuldan 
çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.” di-
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yerek eğitim-istihdam dengesini sağlayacak veya ülkenin 
kalkınma hedefleri, millî eğitimin genel amaç ve temel il-
keleri doğrultusunda, iş hayatının ve ekonominin talebine 
dayalı yeter sayı ve nitelikte insan gücü yetiştiren bir eği-
tim sistemi ile mümkün olacağını ifade etmekte,

• 1 Mart 1923’te TBMM’de yaptığı bir konuşmada;“Efendiler! 
Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem; bilgiyi insan için faz-
ladan bir süs, bir hükmetme aracı yahut medenî bir zevkten çok, 
maddî hayatta başarılı olmayı sağlayan, pratik ve kullanılabilir 
bir araç haline getirmektir. Milli Eğitim Bakanlığımız bu ilkeye 
önem vermektedir.” diyerek, çocuklarımızın ve gençlerimizin 
sosyal ve ekonomik hayatta başarılı olmalarını sağlayacak 
uygulama ağırlıklı bir eğitim yöntemiyle yetiştirilmeleri 
gerektiğini vurgulamaktadır.

EĞİTİM ve DİĞER SİSTEMLER

Eğitim sistemi canlı ve dinamik karakterlidir. Diğer sistemler-
deki gelişim ve değişim eğitim sistemini de sürekli bir şekilde 
değişmeye ve gelişmeye zorlar. Aynı şekilde eğitim sistemin-
de yapılacak gelişme ve değişmeler Şekil 1’de gösterildiği gibi 
diğer sistemleri de etkiler. 

Bilginin ve teknolojinin hızla üretildiği çağımızda, sistemler 
arası bu etkileşim devamlı ve artan bir hızla değişkenliğe ne-
den olmaktadır.

Yavaşlatılması ya da durdurulması imkansız olan bu sistemler 
arası etkileşim nedeniyle çok hızlı bir şekilde üretilen bilgi ve 
teknolojileri, sosyal ve ekonomik faydaya dönüştüren ülkele-
rin zenginleştikleri ve güçlenerek varlıklarını sürdürme, bilgi 
ve teknoloji temelli en rekabetçi ekonomik sistemlerini oluş-
turma gayret ve çabası içinde oldukları gözlenmektedir.
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Sosyal hayatın temeli, ülkemizin bekâsı için son derece önemli 
olan bu bilgi ve teknoloji temelli, rekabet gücü yüksek eko-
nomik sistemin oluşturulabilmesi ancak; 

• Aklın,
• Bilimin,
• Çağın,
• Kalkınma hedeflerinin,
• İş hayatının ve ekonominin,
• Millî eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkelerinin
gerektirdiği, ekonomik büyümeye yüksek oranda katma de-
ğer sunabilecek yeterliliklere sahip, yeter sayıda ve yüksek 

Şekil 1: Sistemler Arası Etkileşim
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nitelikli insan gücünün yetiştirilmesiyle mümkündür. Bunun 
gerçekleşmesi de; Atatürk’ün yani cumhuriyetimizin kurucu 
iradesinin hedefleyerek temelini oluşturduğu bir eğitim siste-
minin hayata geçirilmesine bağlıdır. 

Bu konuyla ilgili Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Rektörü, Prof.
Dr. Ahmet Ayhan’ın “Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknolo-
ji” (1998) adlı eserinde cumhuriyet döneminin sanayi ve tek-
noloji karakterinden söz ettiği şu değerlendirmesi önemlidir:

“Dünyada emsali görülmemiş bir Kurtuluş Savaşı mücadele-
sinin galibi olan Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti 
ilan ettiğinde para ve insan kaynakları tükenmiş, tarım faaliyet-
leri dışında hemen hemen tüm üretim ve öteki hizmet alanları 
yabancıların kontrolünde bulunan bir ülkeydi. Batının 1800’lü 
yıllarda başlattığı “Eğitim ve Sanayi Devrimi”ne katılamayan ve 
dolayısıyla hiçbir sanayi bilgi ve birikimine sahip olmayan Os-
manlı İmparatorluğu’nun gerilemesinin ve yıkılışının en önemli 
nedenlerinden biri sayılan bilim ve teknolojideki yarışın çok ge-
risinde kalmanın burukluğunu ve ezikliğini yaşayan bir toplum 
tablosundan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratılması; Türk 
milleti ve onun lideri Atatürk’ün bir mucizesidir. 1938 yılında 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Meclis’te okuyacağı 
nutku hazırlarken çevresine şöyle diyordu: “Devletler ikinci bir 
Dünya Savaşı’na hazırlanıyor. Biz bu durumda iki konuya çok 
önem vermeliyiz: Birincisi, doğu ve batı yakın komşularımızla ol-
duğu gibi diğer devletlerle kurduğumuz ittifakları kuvvetlendir-
mek, ikincisi ise yurdumuzun ekonomik durumunu geliştirmek 
ve bu bakımdan ekonomik planlarımızı aksatmadan uygulamak” 

Atatürk; Nutuk’ta, yurt gezilerinde, resmî olan ve olmayan 
toplantılarda, halkla beraber olduğu her ortamda; sosyal, eko-
nomik, kültürel ve siyasal konularda olduğu gibi eğitim ko-
nusunda da düşüncelerini ifade ederek ilgililere ve yetkililere;
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• Yön vermiş,

• Yörünge vermiş,

• Işık tutmuş ve onlara güvenini belirterek cesaret vermiştir.

Hâlâ güncelliğini ve etkisini kaybetmemiş, gelecekte de kay-
betmeyeceğine inandığım, aşağıda belirtilen söz konusu görüş 
ve düşüncelerini; özellikle öğretmenlerimizin, eğitim yöneti-
cilerimizin, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bilgileri-
ne sunmayı; Atatürk’ü daha iyi tanımalarına ve anlamalarına 
katkı sağlamayı önemli bir görev sayıyorum.

• “Millî eğitim; millet olmanın, bayındır bir vatan kurmanın temel 
şartıdır. Dünyanın olacağına akıl erdiremediği büyük ve millî bir 
mücadeleyi başarmış olan Türkiye, olmaz gibi görünen bu önemli 
ve çok büyük savaşı da başarıyla sonuçlandıracaktır. Bunda hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın.” (İzmit, 19 Ocak 1923)

• “Süngülerden, toplardan, taşlardan daha kuvvetli bir temel; bili-
min, millî eğitimin hazırladığı temeldir.” (Bursa, 23 Ocak 1923)

• “Bu millet baş eğmez. Bundan sonra bilim, kültür ve nur (aydın-
lık) yollarında da aynı başarıyı sağlamak için birlik ve dayanışma 
halinde çalışalım.” (Balıkesir, 6 Şubat 1923)

• “Pratik ve kapsamlı bir millî eğitim için vatan sınırlarının önem-
li merkezlerinde modern kütüphaneler, botanik ve hayvanat bah-
çeleri, konservatuvarlar, çalışma evleri, müzeler ve güzel sanatlar 
galerileri kurulması gerekli olduğu gibi özellikle şimdiki mülki 
teşkilata oranla ilçe merkezlerine kadar bütün memleketin matba-
alarla donatılması gerekmektedir. Bütün bu güzel şeylerin bir an 
içinde meydana getirilmesi mümkün olmamakla beraber müm-
kün olduğu kadar az zaman içinde bu sonuçların elde edilmesi 
önemle istenmeye değerdir.” (TBMM, 1 Mart 1923)
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• “Memleketimizi, sosyal toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk 
hedefine eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın ha-
yatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran 
kültür ordusu. Bu ordunun ikisi de önemlidir.”

• “Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça savaş alanlarında ne 
kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar 
vermesi ancak kültür ordusu ile mümkün olur.” (Kütahya, 24 
Mart 1923)

• “Şimdiye kadar askerlik ve politika alanında elde edilen zaferin kül-
tür alanında da sağlanacağını umarım.” (Ankara, 14 Ağustos 1923)

• “Memleketin bilim ve kültür adamları, memurları, milletvekil-
leri, iş adamları iş başına geçtiler. Kendilerini göstersinler. Bu 
vatanı özgür ve mutlu bir hale getirsinler.”

Atatürk, eğitimi de kapsayan, içine alan kültürle ilgili olarak 
şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Hiçbir millet yoktur ki ahlak esaslarına dayanmadan gelişebil-
sin, aydınlarımız vatan ve millet fikirlerini vermekle beraber rakip 
milletlere karşı varlığımızı korumak için gerekli olan hususları 
sağlarlarsa görevlerini daha geniş şekilde yapmış olurlar. Çocuk-
larımız ve gençlerimiz yetiştirilirken, onlara özellikle varlığı ile 
hakkı ile birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla müca-
dele gereği ve millî düşünceleri büyük bir olgunluk ile her karşıt 
düşünceye karşı şiddetle ve fedakârlıkla savunma zorunluluğu 
aşılanmalıdır. Yeni neslin bütün manevi kuvvetlerine bu özellik-
lerin ve yeteneklerin aşılanması önemlidir. Sürekli ve müthiş bir 
mücadele şeklinde beliren milletlerin hayat görüşü ve düşüncesi; 
bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her millet için bu özellikleri 
büyük bir şiddetle istemektedir. Gelecek için yetiştirilen vatan ço-
cuklarına hiçbir güçlük karşısında baş eğmeyerek büyük bir sa-
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bır ve dayanıklılıkla çalışmalarını ve öğrenimdeki çocuklarımızın 
ana ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlamaları 
için her fedakârlığı göze almaktan çekinmemelerini tavsiye ede-
rim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar kararlı 
olduklarını tarih doğrulamaktadır. Silahı ile olduğu gibi, kafası 
ile de mücadele zorunda olan milletimizin saf karakteri yetenekle 
doludur. Ancak bu doğal yeteneği geliştirebilecek donatılmış va-
tandaş gerekir.” (Ankara, 15 Temmuz 1921)

Atatürk; öğrenim gören çocukların iyi bir eğitim alarak öğre-
nimlerini tamamlayabilmeleri için, bugün halen yürürlükte 
bulunan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan 
“14 Temel İlke”den biri olan Okul-Aile İşbirliği’nin önemini 
ve gerekliliğini de belirtmektedir. Atatürk’ün konuşmaların-
da sıkça yer verdiği iyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici yetiş-
tirilmesine yönelik görüş ve düşüncelerinin, anılan kanunun 
2.maddesiyle düzenlenen genel amaçlarında yer alması mem-
nuniyet vericidir.. Ayrıca, cumhuriyetimizin eğitim yöneticisi 
ve öğretmenlerinin geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukla-
rımıza söz konusu nitelikleri kazandıracaklarına inancım da 
tamdır.

• “Bugünkü memurlarımız, teknik adamlarımız, bilimimiz ve kud-
retimiz yeterli değildir. Üstünlük yavaş yavaş oluşacak ve mem-
leket yetiştireceği memurlarıyla, teknik adamlarıyla barış ve yeni-
leşme yolunda başarılı olacaktır.” (Ankara, 5 Eylül 1923)

• “Millî eğitimde hızla yüksek bir düzeye çıkacak bir milletin hayat 
mücadelesinde maddi manevi bütün kudretlerinin artacağı mu-
hakkaktır.” (TBMM, 1 Kasım 1924)

Dönemin Millî Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’e,

• “Yüksek Cumhuriyetimizde bilgi işlerini değerinde görmeye ça-
lışmak, Türk milletinin ilerisi için üzerinde çok durulacak bir il-
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kedir. Bu ilkenin ülkede yaptırılması savaşını doğrudan doğruya 
elinde bulundurmak ülküsü, bunu yüksekliğini anlamış olan her 
yurttaş için benzeri olmayan değerdir. Bugün Cumhuriyet hükü-
metinin bu değerli işi üzerinde bulunarak çalışmakta olduğumuz 
için kutlulanmalısınız.” (İstanbul, 5 Temmuz 1933)

Bir öğrenciye, 

• “Önemli olan memlekete hizmettir. Hangi meslekte olursa olsun 
memlekete hizmet fırsatları vardır. Önemli olan, iyi bir eğitim 
alabilmendir.” (İstanbul, Eylül 1937)

• “Şuna da inanıyorum ki; eğer sürekli barış isteniyorsa, toplum-
ların durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. 
İnsanlığın tümünün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. 
Dünya vatandaşları, kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşa-
cak şekilde eğitilmelidir.” (İstanbul, 27 Mayıs 1935)

SANAYİ DEVRİMLERİ VE EĞİTİM SİSTEMLERİ

İnsanlık tarihi ve Türk tarihi incelendiğinde milletlerin var ol-
malarında, gelişmelerinde, yükselmelerinde ya da fakirleşip 
gerilemelerindeki değerlerin, dil, kültür ve en önemlisi eko-
nomi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ekonomi, bir milletin 
hayatıyla doğrudan doğruya ilgilidir. İnsanın giderek artan ih-
tiyaçlarının karşılanması ve insan yaşantısının kolaylaştırılma-
sı amacıyla Batı’da 18. Yüzyılın ortalarından itibaren Dünyayı 
sarsan gelişmeler olmuştur. Arka arkaya ortaya çıkan buluşlarla 
sanayide daha kaliteli, daha ucuz, bol çeşitte ve yüksek miktar-
da üretim için harcanan fiziksel insan gücünü giderek azaltan 
yeni üretim sistemleri geliştirilmiştir.

James Watt’ın bulduğu buhar enerjisi ilk defa 1784 yılında İn-
giltere’de kullanılmaya başlanmış ve hızla Avrupa’ya ve Dün-
ya’ya yayılmıştır.
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Hidrolik enerjinin yerini alan buhar enerjisi ile çalışan maki-
naların sanayide kullanılmaya başlanmasıyla makinalı üretim 
sistemleri geliştirilmiştir. Sanayideki bu gelişmeler Birinci Sa-
nayi Devrimi ya da Sanayi 1.0 olarak değerlendirilmiştir. 

Birinci Sanayi Devrimi döneminde;
• Tekstil (özellikle dokuma sanayinde),
• Metalürjide,
• Çelik üretiminde,
• Demiryolu yapımında hızlı ve önemli gelişmeler olmuştur.

Bu gelişmelerin maden kömürü bakımından zengin Batı Av-
rupa ülkeleri olan Almanya ve İngiltere’de daha güçlü bir bi-
çimde gerçekleştiği bilinmektedir.

Enerji kaynağı olarak maden kömürünün kullanımına devam 
edilmiş, bu enerji kaynağına elektrik ve petrol enerjisinin ek-
lenmesi ile de 1870 yılında İkinci Sanayi Devrimi başka bir 
deyişle Sanayi 2.0 gerçekleşmiştir.

İkinci Sanayi Devrimi döneminde;
• Kimya sanayi,
• Otomotiv sanayi,
• Uçak yapımında kullanılan mekanik sistemler,
• Makine sanayi,
• Tarım makinaları ve mekanik tarım araçları üretiminde 
hızlı gelişmeler sağlanarak, üretim artışı gerçekleştirilmiştir.
Hayalleri hatıralarının önüne geçen insan; kendisinin ve baş-
kalarının giderek çeşitlenen ve artan ihtiyaçlarını karşılamak 
için, bilimle desteklediği ileri teknoloji temelli üretim sistem-
lerine yönelmiş, önceki sanayi devrimleri ile getirilen yenilik-
lere ek olarak devrim niteliğinde buluşlara imza atmıştır. 

1969 yılından itibaren bilgisayarların, elektronik sistemlerin, 
bilgi teknolojilerinin ve otomasyon sistemlerinin sanayide 
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uygulamaya başlanmasıyla Üçüncü Sanayi Devrimi yani Sa-
nayi 3.0 başlamış ve 2011 yılına kadar bu devrimin sunduğu 
teknolojiler gelişerek sürmüştür.

Üçüncü Sanayi Devrimi döneminde;
• Programlanabilir numerik kontrollü (CNC) bilgisayar ünite-
si tarafından kontrol edilen üretim tezgâhları (makinaları),
• Sanayi robotları geliştirilerek yaygın bir şekilde üretimde 
kullanılmaya başlanmıştır.

Sanayi Devrimlerinin oluşumu incelendiğinde yaklaşık yüz yıl-
da bir, mevcut duruma göre, devrim niteliğinde yeni buluşların, 
bunlara dayalı yeni teknolojilerin, bilgi ve teknoloji temelli yeni 
üretim sistemlerinin ve yüksek katma değerli üretimin etkisiyle, 
ekonomik yönden kalkınan, gelişmiş ülkelerin ve refah toplum-
larının oluştuğu gözlenmiştir. Bu sanayi devrimlerinin getirdiği 
yeni teknolojilere, yeni üretim sistemlerine ve sosyo-ekonomik 
gelişmelere ayak uyduramayan; ekonominin ve iş hayatının ihti-
yaç duyduğu yeter sayı ve nitelikte insan gücünü yetiştirmeyen 
kendi eğitim sistemlerini geliştiremeyen; özetle tüm bu yenilik-
lerin gerisinde kalan; rekabet gücünü artıramayan bazı ülkelerin 
bölündüğü, yıkıldığı, bazı toplumların da yok olduğu tarihin be-
lirlediği bir gerçektir. 

Değişmeyen tek şey olan “değişim”in yaşandığı, bilgi ve tek-
nolojilerin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, bu 
değişim ve dönüşümler doğrultusunda üretilen ürünler, 2011 
yılında Almanya’da Hannover Fuarı’nda tanıtılmış ve En-
düstri 4.0 olarak tanımlanan Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 
hayatımıza getireceği yenilikleri ortaya koymuşlardır.

Dördüncü Sanayi Devrimi döneminde;
• Yapay zekalı, akıllı (insanımsı) robotların,
• Dijital teknolojilerin yaygınlaşıp, gelişerek kullanımının,
• İnsansız hava ve kara araçlarının yapımının,
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• Nesnelerin internetinin,
• Akıllı fabrikaların 
geliştirilip uygulamaya başlandığı görülmektedir. 

Sanayi 1.0, Sanayi 2.0, Sanayi 3.0 devrimleri ile Sanayi 4.0 ara-
sındaki farkın akıllı, insanımsı sanayi robotlarından, siber fi-
ziksel sistemlere geçiş olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.
Siber Fiziksel Sistemlerin (Cyber Physical Systems-CPS) yani 
internet yoluyla üretimde kullanılan makinaların, birbirleriyle 
iletişim kurması ile planlanan üretim yapılmaktadır. Nesne-
lerin interneti ve sensörler aracılığı ile üretim planlaması ve 
üretimin gerçekleştirilmesi sağlandığından, bu iş ve işlemlerin 
yapıldığı üretim merkezlerine “Akıllı Fabrika” denilmektedir.
CPS olarak tanımlanan nesnelerin interneti sistemi ile;
• İnsandan makinaya,
• Makinadan makinaya,
• Makinadan insana iletişim sağlanabilmekte ve kendi ken-
dini programlayabilen, yapay zekalı robotların üretimde kul-
lanıldığı bilinmektedir. 

Hayalleri hatıralarının önünde olan, hayal dünyası zengin, 
öngörüşü yüksek, vizyoner insan, bu özellikleriyle tasarlıyor, 
üretiyor ve tüketiyor.  Yani, her türlü değişim ve gelişimin en 
önemli ve değişmeyen tek unsuru insan olmaktadır. Yani in-
san her zaman ve daima ön plandadır. Bunun içindir ki; Ata-
türk’ün de hedeflediği görüş ve düşüncelerine uygun olarak, 
insanın iyi bir eğitimle yetiştirilmesi gerekmektedir. Sanayide 
devrim niteliğindeki bu değişim ve gelişimleri sağlayan da 
hiç kuşkusuz insandır. Eğitim sisteminin de merkezinde in-
san bulunmaktadır. Sanayideki gelişmeler; sosyal, ekonomik, 
siyasal, kültürel ve eğitim sistemlerini olduğu kadar bireyi ve 
toplumu da her yönüyle etkilemektedir. Ancak, sanayi devri-
minin gerektirdiği yeter sayı ve nitelikte insan tipini yetiştir-
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me görevi olan eğitim sistemini daha çok etkilemektedir. Bu 
nedenle, Sanayi devrimleri ile eğitim sistemleri arasında ol-
mazsa olmaz, vazgeçilmez ve ertelenemez bir ilişki hatta bir 
bağlılık vardır. 
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SANAYİ DEVRİMLERİ VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ

Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler doğrultusunda 
gerçekleştirilen bu sanayi devrimleri; bireyi ve toplumu özellik-
le eğitim sistemlerini çok yönlü etkilemektedir. Bu nedenle, bü-
tün dünyanın, özellikle gelişmiş ülkelerin, sanayi devrimlerinin 
gerektirdiği insan tipini yetiştirmek için kendi eğitim sistemle-
rini yeni baştan ya da kökten yapılandırdıkları gözlenmektedir. 

Her sanayi devriminin etkili, verimli ve başarılı uygulanabil-
mesi için, eğitim sisteminin o sanayi devriminin gerektirdiği 
insan tipini, yeter sayı ve nitelikte yetiştirmesi zorunluluğu 
bulunmaktadır. Sanayi devrimleri ile bireyin ve toplumun sos-
yo-ekonomik yaşantısında çok önemli yenilikler, değişim ve 
dönüşüm sağlandığı gerçeğinden hareketle bu değişime uyum 
sağlaması gereken herkese, özellikle eğitimcilere ve eğitim yö-
neticilerine çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Günümüzde dünyamızı çevreleyen, bireyi ve toplumu her yö-
nüyle etkileyip, değiştiren ve dönüştüren sanayide dijitalleş-
me, nesnelerin interneti, akıllı robotlar, akıllı evler, akıllı hava 
ve kara araçları, yüksek otomasyon ve bilişim teknolojileri ve 
bunların her alanda getirdiği yeni teknolojileri uygulayabile-
cek bilgi ve beceri donanımına sahip, insan gücünü yetiştire-
bilecek eğitim politikalarını uygulayabilecek, bilim ve tekno-
lojideki çağdaş yeniliklere açık, esnek yapılı meslekî ve teknik 
eğitim ağırlıklı, eğitim sistemini oluşturabilmek ve hayata ge-
çirilmesini sağlayacak nitelikli öğretmen yetiştirmek ülkemi-
zin geleceği ve bekâsı açısından büyük önem taşımaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş uygar-
lık seviyesinin üzerinde “Lider Ülke” olmasını hedefleyerek 
millî vizyonu (millî hedef) belirlemiştir. Atatürk, bu vizyonun 
en önemli gereği olarak; ülkenin kalkınma hedefleri, iş hayatı-
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nın ve ekonominin talebi doğrultusunda yeni mesleklerin ge-
rektirdiği bilgi ve beceri donanımına sahip insan gücünü mes-
lekî ve teknik eğitim ağırlıklı yetiştirmek görevini de Türk Millî 
Eğitim Sistemi’ne millî misyon (millî görev) olarak vermiştir.  
Sanayi devrimlerinin gerektirdiği yeter sayı ve nitelikteki yeni 
insan tipini yetiştirebilecek Türk millî eğitim sistemini okul 
öncesinden yükseköğretime kadar yeniden yapılandırmak, bu 
sistemin hayata geçirilmesini sağlayabilecek yeter sayı ve nite-
likte öğretmen yetiştirmek zorunluluğu eğitim sistemimizin en 
temel görevlerinden biri olmalıdır.

Bu doğrultuda sanayi devrimleri ile bilim ve teknolojideki ye-
niliklerin; bazı mesleklerin ölümüne, bazı mesleklerin de do-
ğumuna neden olduğu göz önünde tutularak;

Eğitim kurumlarında/okullarda,
• Öğretmen kamuoyu,
• Öğrenci kamuoyu,
• Aile (veli kamuoyu) bulunmaktadır. 

Geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımızı,

• Çağın bilimsel, teknolojik gelişmeleri,
• Millî eğitimimizin genel amaç ve temel ilkeleri,
• Ülkemizin kalkınma hedefleri,
• Ekonominin talepleri,
• Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri

Doğrultusunda yetiştirilebilmeleri için yukarıda belirtilen üç 
kamuoyunun ekip çalışması yaklaşımı ile işbirliği yapması 
önemlidir. Bu işbirliği çerçevesinde;

• Öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi kullanabilme becerileri-
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nin geliştirilmesine,
• Öğrenmeye karşı isteklendirilmelerine,
• Duygularının sanat eserlerine yöneltilmesine,
• Yeteneklerinin geliştirilerek, çağın, sosyo-ekonomik haya-

tın gerektirdiği yeterlilikleri kazanmalarına,
• Bilgilerinin üretime yansıtılması konusunda bilinçlendiril-

melerine, 
• Hayallerinin, tasarımlarının ve yaratıcılıklarının geliştiril-

mesine yönelik, 
eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin yürütülmesi; oku-
lun eğitim başarısını da artıracaktır.  Bu çalışmalara hemen 
başlanmasını ve geç kalınmamasını dilerim…

SANAYİ 5.0 YERİNE, TOPLUM 5.0

İnsanlık tarihinde, yani insanın doğuşundan günümüze kadar; 
insan beyninin ve düşünce sisteminin gelişmesi doğrultusunda 
toplumlar da gelişerek evrimleşmeye devam etmekte, merkezin-
de insan olan değişim ve dönüşümler baş döndürücü bir hızla 
yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümler; genelde toplumla-
rın ilkel toplumlar, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplu-
mu ve teknoloji toplumu olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Sanayi devrimleri; gelişmenin ve değişmenin anahtarı olan, 
bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkın-
mayı destekleyen, başta eğitim sistemleri olmak üzere sos-
yo-ekonomik hayatı her yönüyle etkilemektedir. Bu nedenle 
daha önce de belirtildiği üzere; sanayi devrimlerine karşılık 
Eğitim 1.0 – Sanayi 1.0, Eğitim 2.0 – Sanayi 2.0, Eğitim 3.0 – Sa-
nayi 3.0, Eğitim 4.0 – Sanayi 4.0 adlandırmaları yapılmaktadır. 
Ancak, Japonya’da Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu 
tarafından hazırlanan bir raporda, toplumların evrimleşmesi 
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“Avcı toplum (Toplum 1.0), Tarım Toplumu (Toplum 2.0), Sa-
nayi 3.0 (Toplum 3.0) ve Sanayi 4.0 (Toplum 4.0)” olarak ad-
landırılmakta, “Toplum 5.0” olarak da “Akıllı Toplum” diye 
tanımlanan Toplum 4.0’a göre daha gelişmiş yeni bir toplum 
düzeninin hedeflendiğinden söz edilmektedir. 

Akıllı Toplum” olarak adlandırılan Japon Hükümetince ha-
zırlanan ‘Beşinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı’nda yer alan 
Toplum 5.0 felsefesi ile;

• Dördüncü Sanayi Devrimi olarak ifade edilen Sanayi 4.0’ın 
getirdiği devrim niteliğinde dijital teknolojinin kullanıldığı 
sosyo-ekonomik alanlardaki dijitalleşme ile bireyin ve toplu-
mun uyumunun sağlanmasının,
• Dijitalleşmede insanın ve toplumun faydası gözetilerek ge-
rekli önlemlerin alınmasının,
• Her türlü yeniliğin insan odaklı, insan ve toplum yararına; 
mutlu insanın, mutlu ailenin ve en gelişmiş mutlu toplumun 
oluşmasının,
• Yaşlanan nüfusa yönelik sağlık hizmetlerinde dijital tekno-
lojinin, nano teknolojinin, yapay zekalı robotların kullanılma-
sının,
• Ulaşım hizmetlerinde insansız kara, deniz ve hava taşıtları-
nın kullanılmasının, 
• İçinde yaşadığımız ‘Bilgi ve Teknoloji Toplumu’nu her yö-
nüyle etkileyen ‘Dijital Devrim’in oluşturduğu sanal dünya ile 
gerçek dünyayı, bireyin ve toplumun mutluluğu ve refahı yö-
nünde barıştırarak en gelişmiş ‘Toplum 5.0’ın oluşturulmasının,
• ‘Nesnelerin İnterneti’nin insanın ve toplumun yararına 
kullanılmasının, 
• Temiz bir çevrede, doğal afetlere karşı hazırlıklı olunmasının,
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hedeflendiği anlaşılmaktadır. Eğitim sistemlerinin, Dördüncü 
Sanayi Devrimi olarak tanımlanan Endüstri 4.0 ya da Sanayi 
4.0’ın getirdiği yeni teknolojilerin oluşturduğu sanal dünya 
ile barışık, mutlu bireyleri yetiştirerek “Süper Akıllı” mutlu 
toplum olarak ifade edilen, ‘Toplum 5.0’ın oluşturulması için, 
eğitimcilere çok önemli görev ve sorumluluklar düştüğü kuş-
kusuzdur. 
Bu anlayışla Atatürk’ün eğitimle ilgili görüş ve düşüncelerini 
incelemeye ve göz önünde bulundurmaya devam edelim:

• “Milli Eğitim Bakanı olarak millî kültürü yükseltmeye çalışmak 
en büyük emelimdir.” (1923)

• “Eğer cumhurbaşkanı olmasam, Millî Eğitim Bakanlığını almak 
isterdim” (Ankara, 1930, Afet İnan)

• “Türk milletinin olağanüstü meziyetleri vardır. Fakat ne yazık ki 
onu karanlık ve cahillik içinde bırakıyorlar. Millet pratik bir şe-
kilde modern eğitime susamıştır. Rejim, ekonomik hayatın hiçbir 
alanında millet ve devletin faaliyet göstermesine izin vermiyor. 
Hâlbuki Türkiye’nin nefes alması, ilerleyebilmesi ve saygı kazan-
ması için her şeyden önce Türk milletinin maneviyatını yükselt-
mek ve onu taassuptan kurtararak çalışkan bir güç kazanmasına 
çalışmak gerektir. Millet cahil dervişlerin ellerinden kurtarılmalı 
ve bunların yerine iyi öğrenim görmüş, lâik profesörler getirilerek 
işin başına geçirilmelidir. Kısaca milletin daha pek çok şeye ve 
büyük inkılâplara ihtiyacı vardır.” (Sofya, 6 Mayıs 1914)

• “Yüzyılların yüklemiş olduğu derin bir idari ihmalin devlet yapı-
sında meydana getirdiği yaraları iyileştirmek için verilecek emek-
lerin en büyüğünü, hiç kuşkusuz eğitim yolunda esirgemememiz 
gerekir.” (Ankara, 15 Temmuz 1921)

• “Bugün hepimizin en önemli ve en verimli görevi Millî Eği-
tim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle başarılı ol-
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mak gerekir ve olacağız. Bir milletin gerçek kurtuluşu an-
cak bu şekilde olur.” (Bursa, 27 Ekim 1922)

• “Efendiler! Millî eğitimin önemini anlatmak için fazla söz iste-
mez. Bunun değerini anlamayan kalmamıştır. Millî eğitimdeki 
geriliğimizi herkes bilir. Eskiden kalmış bir bilgisizlik sürüp gidi-
yor. Bunu ne şekilde yok etmek gerekir? Yeni girişimler, çağdaş 
ihtiyaçlarla uyumlu ve faydalı sonuçlar verecek şekilde 
olmalıdır. Bu konuda da bütün millet fertlerinin ve devlet 
adamlarının, millî eğitim mensuplarının olağanüstü çalış-
maları gerekir.” (Eskişehir, 15 Ocak 1923)

• “Çalışmak zorunda olduğumuz konulardan en önemlisi ekono-
midir. Çünkü millet fakirlik ve yoksullukta kaldıkça hiçbir şey ya-
pamaz. İlk önce zengin olmalıdır. Çünkü her şeyi yapan paradır. 
İlk önce ekonomiye önem vermek gerekir. Millete verimli ve ya-
rarlı elemanlar yetiştirmek, ekonominin zorunluluklarındandır. 
Bunun için de millî eğitime önem vereceğiz.” (Eskişehir, 15 Ocak 
1923, Mahmut Soydan)

• “Pek önemli vatani ve millî görevlerimiz vardır. Kısaca iç du-
rumumuzu düzeltmek ve medenî milletler arasında çalışkan bir 
organ olabileceğimizi doğrudan doğruya ispat gerekir. Bu amaçta 
başarılı olmak için siyasi çalışmadan çok sosyal çalışmaya ihtiyaç 
vardır.” (Ankara, 28 Aralık 1919)

Eğitim Devrimi Öncesi Ankara Kız Öğretmen Okulu ve Bir İlkokulun Öğrencileri
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• “Geniş olan memleketimizi hızlı bir şekilde imar edebilmek ve 
milletimizin az zamanda bilim ve kültürünü çağın gereklerine 
göre yükseltmek için ihtiyacımız olan konuların değerini biliriz. 
(Ankara, 28 Aralık 1919)

• Kuşku yok ki; bugün bütün dünyaya gözlerimizi kapayıp tek ba-
şımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Milletimizi bir çember içine 
alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız. Aksine ilerlemiş, medenileş-
miş bir millet olarak uygarlık dünyasının üzerinde yaşayacağız... 
(Bu ifade tam anlamı ile çağdaş uygarlığın üstüne çıkma hedefi-
dir.) Bu hayat, ancak bilim ve teknik ile olur. Bu bilim ve 
teknik nerede ise oradan bulup alacağız ve her millet ferdi-
nin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart 
yoktur.” (Bursa, 27 Ekim 1922)

• “Memleketi bilim, kültür, ekonomi ve bayındırlık alanında da 
yükseltmek, milletimizin her konuda pek verimli olan yetenek-
lerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, belirli ve olumlu bir 
karakter vermek gerekir.” (Ankara, 7 Nisan 1923)

• “Memleket mutlaka çağdaş, uygar ve yenileşmiş olacaktır. Bizim 
için bu, hayat davasıdır. Bütün fedakârlığımızın, sonuç vermesi 
buna bağlıdır.” (Ankara, 2 Aralık 1923)

• “İlköğrenimde öğretimin birleştirilmesi ve bütün okullarımızın 
ihtiyaçlarımıza ve çağdaş ilkelere uydurulması, öğretmen ve pro-
fesörlerimizin (öğretim üyelerinin) refah geçinmeleri sağlanacak-
tır.” (Ankara, 8 Nisan 1923)

• “Memlekette eğitim nurunun yayılmasına ve en derin köşelere ka-
dar ulaşmasına özellikle dikkat ediyoruz.” (TBMM, 1 Mart 1924)

• “Efendiler; milletimiz bundan sonraki çalışmalarında da başarılı 
olabilmek için, millî hedefini bütün açıklığı ve kesinliği ile bütün 
vatandaşların düşüncesinde ve vicdanında bütün parlaklığı ile tes-
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pit etmiş ve belirlemiş bulunuyor. İsterseniz benim burada hedef de-
diğim şeyi siz milletin ülküsü olarak adlandırınız. Fakat bu adı ve-
rirken dikkat ediniz ki hayalî bir anlama kendimizi kaptırmayalım.”

• “Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin ülküsü bütün dün-
yada tam anlamıyla medenî bir sosyal toplum olmaktır. Bilirsiniz 
ki dünyada her milletin varlığı, değeri, özgürlük ve bağımsızlık 
hakkı, sahip olduğu ve yapacağı medenî eserlerle uyumludur. 
Medenî eser meydana getirmek yeteneğinden yoksun olan 
milletler özgürlük ve bağımsızlıklarından ayrı tutulmaya 
mahkûmdurlar. İnsanlık tarihi, baştanbaşa bu dediğimi 
doğrulamaktadır. Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı 
olmak, hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraksayanlar ve-
yahut bu yol üzerinde ileri değil, geriye bakmak cahilliği ve  
gafletinde bulunanlar, genel uygarlığın coşkun seli altında 
boğulmaya mahkûmdurlar.”

• “Efendiler uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sos-
yal hayatta, ekonomik hayatta, bilim ve teknik alanında başarılı 
olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime 
egemen olan hükümlerin zamanla değişmesi, gelişmesi ve yeni-
leşmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, tekniğin harikaları, 
dünyayı değişiklikten değişikliğe uğrattığı bir dönemde, yüzyıllık 
eski zihniyetlerle, geçmişe bağlılıkla varlığın korunması mümkün 
değildir.” (Dumlupınar, 30 Ağustos 1924)

• “Artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gide-
meyiz. Çünkü ileri gitmek zorundayız. Millet açıkça bilmelidir. 
Uygarlık öyle kuvvetli bir ateştir ki ona ilgisiz olanları 
yakar, yok eder.”

• “İçinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde layık olduğumuz yeri 
alacak ve onu koruyacağız ve yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve 
insanlık bundadır.” (Kastamonu, 24 Ağustos 1925)
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• “Ey büyük millet! Dünya uygarlık ailesinde saygı toplayan bir 
yer sahibi olmaya layık Türk milleti, çocuklarına vereceği eğitimi 
okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki çeşit kuru-
ma bölmeye hala katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimi birleştir-
medikçe aynı düşüncede, aynı zihniyette fertlerden oluşmuş bir 
millet yapmaya imkân aramak, boş işle uğraşmak olmaz mıydı?”

• “Efendiler! Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı medenîdir, 
tarihte medenîdir, gerçekte medenîdir. Medenîyim diyen Türkiye 
Cumhuriyeti halkı, düşüncesiyle, zihniyetiyle medenî olduğunu 
ispat etmek ve göstermek zorundadır.” 

• “Uygarlığın coşkun seli karşısında direnmek boşunadır. O gafil 
itaatsizlere karşı çok acımasızdır. Dağları delen, göklerde uçan, 
göze görünmeyen zerrelerden yıldızlara kadar her şeyi gören, 
aydınlatan, inceleyen, uygarlığın gücü ve yüceliği karşısında 
çağ dışı kalmış zihniyetlere, ilkel, boş inançlarla yürümeye çalı-
şan milletler yok olmaya veya hiç olmazsa esir ve aşağılanmaya 
mahkûmdurlar. Hâlbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı medenileş-
miş ve gelişmiş bir toplum olarak sonsuza kadar yaşamaya karar 
vermiş, esirlik zincirlerini ise tarihte benzeri görülmemiş kahra-
manlıklarla parça parça etmiştir.” (İnebolu, 27 Ağustos 1925)

• “Uygarlık için, ilerleme ve refah için, milletin kurtuluşunu sağ-
lamak için daha çok çalışacağız. Sizi şimdiye kadar yanlış yolda 
yürütmedim, bundan sonra da yürütmeyeceğim. Benim ve arka-
daşlarımın tuttuğumuz yol, milletimizi medenî bir millet, Mem-
leketimizi üst refah düzeyinde bir memleket yapmaktır.” (Kasta-
monu, 29 Ağustos 1925)

• “Efendiler, milletimizin sağlam bir bilince sahip olduğuna, kahra-
manı olduğu büyük ve fiili eserler ve olaylardan sonra kimsenin 
kuşku duymaya hakkı kalmamıştır. Bilinç daima ileriye ve yeniliğe 
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götürür. Dönüş kabul etmez bir özellik olduğuna göre, Türkiye 
Cumhuriyeti halkı ilerlemede ve yenileşmede uzun adımlarla yü-
rümeye devam edecektir. Bilinçte hastalık olmadıkça geriye gitmek 
veya durmak akla bile gelemez.” (Kastamonu, 30 Ağustos 1925)

• “Arkadaşlar, Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik-
çi ve inkılâpçı bir millettir… Bir sosyal toplum, bir millet erkek 
ve kadın denen iki cins insandan oluşmuştur. Mümkün müdür 
ki toplumun bir parçasını ilerletelim, diğerlerini görmezlikten ge-
lelim de toplumun hepsi ilerlemeye imkân bulabilsin? Mümkün 
müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça 
diğer kısmı göklere yükselebilsin? Şüphe yok, ilerleme adımları 
dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmak ve iş, 
ilerleme ve yenileşmede birlikte yol almak gerekir. Böyle olursa 
inkılâp başarıyla sonuçlanmış olur. Her halde daha cesur olmak 
gereği açıktır.” (Kastamonu, 30 Ağustos 1925)

• “Medenî (uygar) dünya çok ilerdedir. Buna yetişmek, o uygarlık 
çemberi içine girmek zorundayız. Bütün boş ve temelsiz sözle-
ri, yanıltıcı sözleri ortadan kaldırmak gerekir. Efendiler, medenî 
olmayan insanlar, medenî olanların ayakları altında kalmaya 
mahkûmdur.” (Akhisar, 10 Ekim 1925)

• “Millet, çağdaş uygarlığın bütün milletlere sağladığı hayat ve 
vasıtaları, esasta ve şekillerde aynen ve tamamen gerçekleştir-
mek için kesin kararını vermiştir... Yeni Türkiye’nin lâik, millî ve 
ekonomik genel politikası ile ifade olunan millî emeller (istekler) 
hepimizin çalışma yolunu belirlemiş bulunmaktadır ki bu yolun 
az zamanda milletimizin yüksek yeteneklerini göstermeye fırsat 
vereceğine kuşku yoktur.” (TBMM, 1 Kasım 1925)

• “İnsanın hedefi çok uzakta olmalı ki hiç olmazsa yarı yola vara-
bilsin! Bu yalnız fertler için değil, milletler için de böyledir. Bir 
millet, emellerinin (amaçlarının, isteklerinin) yüksekliği oranın-
da yükselir.”
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• “Bugün milletçe hedefimiz en uygar milletlerin gelişme düzeyine 
ulaşmak, hatta bu düzeyi aşmaktır. Bu, asla imkânsız değil-
dir. Türk’ün zekâsı, Türk’ün yaratılıştan gelen özellikleri buna 
uygundur. Yeter ki Türk milleti hedefini iyice seçsin bu hedefe 
varmaya azmetsin.” (Ankara, 26 Nisan 1932)

• “Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çı-
karacağız!” (Ankara, 29 Ekim 1933)

Atatürk’ün “Çağdaş Medeniyetler Seviyesinin de Üstünde
Lider Ülke Olmak” Millî Vizyonu
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Atatürk, 1928 yılının Ağustos ayında İstanbul’da yaptığı bir 
konuşmada, “Göreceksiniz neler olacak! Göreceksiniz! mensubu 
olmakla övündüğüm Türk Milleti nasıl bütün uygar milletlerin uy-
garlık önderi olacak!” diyerek; Türk milletinin çağdaş uygar-
lık düzeyinin üstünde lider ülke olması gerektiği büyük he-
defini göstermekte, böylece Türk Milleti için “millî vizyon”u 
(millî ülkü)  belirlemektedir. 

• “Arkadaşlar, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâplar için 
bilimin ve aydının yoluna gideceğiz; hedef ve becerimiz cahil kit-
leyi de aydınlatarak yolumuzda yürütmek ve onu (cahil kitleyi) 
aydınlığa çıkarmaktır. Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlık düzeyi-
ne ulaşmak isteğimizi köstekleyecek herhangi bir halkoyuna git-
mek yalnız cahillik değil, hainlik olur. Yüzde seksenine okuma 
yazma öğretilmemiş bir memlekette inkılâplar halk oylaması ile 
olmaz.” (İzmir, 11 Nisan 1934)

• “Yüksel Türk! Yüksel! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte 
parola budur.” (Ankara, 11 Aralık 1935)

• “Büyük davamız, en medenî ve en üst refah düzeyinde bir millet 
olarak varlığımızı yükseltmektir.”

• “Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılâp 
yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik ülküsüdür. Bu ülkü-
yü en kısa bir zamanda başarmak için düşünce ve hareketi, beraber 
yürütmek zorundayız. Bu girişimde başarı, ancak yasal bir planla 
ve akılcı bir şekilde çalışmakla mümkün olabilir. Bu sebeple, oku-
yup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak; memleketin bü-
yük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik eleman-
ları yetiştirmek; memleketin davalarının ideolojisini anlayacak, 
anlatacak, nesilden nesile yaşatacak kişi ve kurumları yaratmak; 
işte bu önemli ilkeleri en kısa zamanda sağlamak, Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın üzerine aldığı büyük ve ağır sorumluluklardır.”
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• “İşaret ettiğim ilkeleri, Türk gençliğinin beyninde ve Türk mil-
letinin bilincinde daima canlı bir durumda tutmak, üniversitele-
rimize ve yüksekokullarımıza düşen başlıca ödevdir.” (Ankara, 1 
Kasım 1937)

• “Hiçbir millet yoktur ki ahlak esaslarına dayanmadan gelişebil-
sin. Aydınlarımız vatan ve millet fikirlerini vermekle beraber, ra-
kip milletlere karşı varlığımızı korumak için gerekli olan husus-
ları sağlarlarsa; görevlerini daha geniş şekilde yapmış olurlar.” 
(Kırşehir, 24 Aralık 1919)

Atatürk’e göre kültür: “Okumak, anlamak, görebilmek, görebildi-
ğinden mana çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbi-
ye etmek.” şeklinde ifade edilmektedir.

Kültür, bir milletin maddi ve manevi her türlü değerlerini, 
sosyo-ekonomik yaşam tarzını, kendisini nasıl tanımladığını 
ve kendisine nasıl bir gelecek hazırladığına ilişkin niyetlerini, 
ideallerini kapsayan geniş bir kavramdır. 

Bir milletin kültür değerleri kapsamında; dili, eğitim ve öğ-
retimi, örf ve adetleri, duygu ve düşünceleri, sanat eserleri, 
sosyo-ekonomik durumu, değer yargıları, inançları, hukuk 
anlayışı, töreleri, sosyal, ekonomik ve siyasal yapısı, bilgi ve 
teknoloji yönünden gelişmişlik düzeyi, millî ve evrensel kül-
türe katkısı, tarihi, ürettiği ve kullandığı araç-gereç ve aletleri, 
oyunları, müzikleri, geleceğe yönelik hedefleri, idealleri, ka-
zanımları, kaybettikleri, sayılabilse de burada belirtilmeyen, 
maddi ve manevi açıdan sahip olduğu her türlü değer, o mil-
letin kültür kavramını oluşturur. 

Köklü bir geçmişi zengin bir kültürü olan Türk milleti, tarihin 
her döneminde varlığını sürdürmüş; Dünya tarihinde saygın, 
güçlü devletler kurmuş; evrensel kültüre büyük ve önemli 
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katkılar sağlamıştır. Köklü  geçmişi, zengin kültürü ile dünya 
ve insanlık tarihine damgasını vuran Türk milleti büyük bir 
millettir. Bu bakımdan Atatürk, kurduğu Türkiye Cumhuriye-
ti’nin temelinin Türk kültürünü kast ederek, kültür olduğunu 
belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam bir temele dayan-
dırıldığını ifade etmiştir.

Atatürk, köklü geçmişe dayalı millî kültürümüz içinde yaşa-
yan Türk milletinin her ferdinin; millî ve manevi değerleri-
mizi benimseyip, bunları davranış haline getirebilen, vatanını 
ve milletini canından çok seven ve daima yüceltmeye çalışan, 
millî kimlik bilinci gelişmiş, kendisi mutlu ve içinde yaşadı-
ğı toplumun mutluluğuna katkıda bulunabilen, aklın, bilimin 
ve çağın gerektirdiği, iş hayatının ve ekonominin talep ettiği 
bilgi ve beceri donanımına sahip, yetenekleri geliştirilmiş iyi 
birer vatandaş olarak yetiştirilebilmesi için anne ve babaların, 
çocuklarının okulları ile işbirliği yaparak her türlü zorluğa 
göğüs germelerinin ve mücadele etmelerinin önemini bir çok 
kez belirtmiştir. 

• “Efendiler! Yüzyıllardan beri milletimizi idare eden hükümetler, 
eğitimin yaygınlaştırılması isteğini gösteregelmişlerdir. Ancak bu 
isteklerine ulaşmak için Doğu’yu ve Batı’yı taklitten kurtulama-
dıklarından, sonuç milletin bilgisizlikten kurtulamamasına neden 
olmuştur. Bu acıklı gerçek karşısında, bizim takip etmek zorunda 
olduğumuz millî eğitim siyasetimizin temel sınırları şöyle olma-
lıdır: 

Demiştim ki bu memleketin asıl sahibi ve sosyal toplumumuzun 
temel unsuru köylüdür. İşte bu köylüdür ki; bugüne kadar millî 
eğitimin ışığından yoksun bırakılmıştır. Bundan dolayı; bizim ta-
kip edeceğimiz millî eğitim siyasetinin temeli, ilk önce var 
olan bilgisizliği ortadan kaldırmaktır. Ayrıntısına girmek-
ten kaçınarak bu düşüncemi bir kaç kelime ile açıklamak 
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için diyebilirim ki; genel olarak bütün köylüye okumak, 
yazmak ve vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak 
kadar coğrafya, tarih, din, ahlaka ait bilgiler vermek ve dört 
işlemi öğretmek, millî eğitim programımızın ilk hedefidir. 

Efendiler! Bu hedefe varmak, eğitim tarihimizde kutsal bir aşama 
oluşturacaktır. Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğra-
şırken, bir yandan da memleket çocuklarını sosyal ve ekonomik 
hayatta aktif şekilde faydalı ve verimli kılabilmek için en gerekli 
olan bilgileri, uygulamalı bir şekilde vermek yöntemi, millî 
eğitimimizin temelini oluşturmalıdır.”

Atatürk, eğitim ve öğretim hizmetlerinin millî olması; iş ha-
yatının, sosyal hayatın ve ekonominin talebine dayalı olarak 
uygulamalı biçimde yapılması gerektiğini, bu takdirde eği-
tim-istihdam ya da arz-talep dengesi’nin oluşturulacağı, ta-
lebe dayalı gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uygulamalı 
eğitimle yetiştirilen insanların hayatta başarılı ve verimli ola-
cakları mesajını /talimatını vermektedir.

Başka herhangi bir yoruma yol açmayacak açıklıkta ve netlikte 
anlaşıldığı üzere Atatürk, Türk Millî Eğitim Sistemi’nin ilk öğ-
retim kademesi ile yüksek öğretim kademesi arasındaki orta 
öğretim kademesinin amacının:

1. Ülkemizin mal ve hizmet üreten meslek alanlarının, yeni iş 
hayatının ve ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek eleman-
larını yeter sayı ve nitelikte yetiştirmek,

2. Yüksek öğretime aday öğrenci hazırlamak 
olduğunu belirtmektedir.
Atatürk eğitim sistemimizi düzenleyen temel kanunlarımız-
dan biri olan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun Genel 
Amaç ve Temel İlkeleri doğrultusunda;
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• İYİ VATANDAŞ,
• İYİ İNSAN,
• İYİ MESLEK ELEMANI ( İYİ ÜRETİCİ)

niteliklerine sahip, uzman olduğu konuyla ilgili her şeyi, her 
konuda da en azından kendi fikrini ve düşüncesini özgür bi-
çimde oluşturacak ve ifade edecek kadar bilgi sahibi (konu-
sunda uzman ve genel kültür sahibi) insan tipinin yetiştiril-
mesini sağlayacak bir eğitim sisteminin oluşturulmasını ve 
hayata geçirilmesini hedeflemiştir. 

İyi İnsan, İyi Vatandaş ve İyi Meslek Elemanı yetiştirmek 
ancak zorunlu eğitim sürecinde uygulanacak iyi bir eğitimle 
sağlanabilir. Aksi takdirde zorunlu eğitim sistemi dışına çıkan 
insanlara istemedikleri takdirde ülkenin eğitim amaçlarına 
uygun eğitim vermek mümkün olmayacaktır. 

• “Efendiler! 

Medeni ve çağdaş sosyal bir toplumun bilim ve kültür yolunda 
yalnız bu kadarla yetinemeyeceği kuşkusuzdur. Milletimizin de-
hasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu uygarlık düzeyine 
ulaşması ancak yüksek meslekler elemanlarını yetiştirmekle  
ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. Bu ilk ve 
son iki öğretim basamağı arasında, orta öğretimin de varlığı do-
ğaldır. Orta öğretimin hedefi, memleketin muhtaç olduğu çe-
şitli hizmet ve sanat elemanlarını yetiştirmek; ve yüksek öğreti-
me aday hazırlamaktır. Ortaöğretimde bile eğitim ve öğretim 
yönteminin uygulamalı  ve pratik olması ilkesine uymak 
şarttır. Kadınlarımızın da aynı öğretim derecelerinden ge-
çerek yetişmelerine önem verilecektir. Efendiler! Yetişecek 
çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne 
olursa olsun, en önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsız-
lığına, kendi benliğine ve millî geleneklerine düşman olan bütün 
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unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Milletler ara-
sı dünyanın durumuna göre böyle bir mücadelenin gerektirdi-
ği manevi unsurlarla donanmış olmayan fertlere ve bu nitelik-
te fertlerden oluşmuş toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur!” 
(TBMM, 1 Mart 1922)

Millî Eğitim Sistemimize yönelik olarak yukarıda belirtilen 
görüş ve düşünceler, cumhuriyetimizin kurucu iradesinin tali-
matları niteliğindedir. Kurucu irade sahibi Atatürk; Türk mil-
letinin hak ettiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke 
olabilmesi için bilgi ve teknoloji toplumu olması gerektiğini, 
bunun için de; 

• Öncelik ve özellikle köylüden başlayarak bilgisizliğin orta-
dan kaldırılmasının, 

• Ülkenin ihtiyaç duyduğu yeter sayıda, yüksek nitelikli 
meslek elemanlarının yetiştirilmesinin,

• İlköğretim ve yükseköğretim kademeleri arasında bir or-
taöğretim kademesinin oluşturulmasının uygun olduğunu 
ancak bu ortaöğretim kademesinin orta öğretim ve yüksek 
öğretim arasında mesleki teknik eğitim ağırlıklı, program 

Ankara Ticaret Lisesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Laboratuvarlarında Uygulamalı Dersler (1936)
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devamlılığı ve bütünlüğüne dayalı, okul çeşitliliği yerine 
program çeşitliliğini esas alan;

1. İş hayatının ve ekonominin talebine göre, mal ve hiz-
met üretim alanlarına nitelikli eleman yetiştirmek,

2. Genel orta öğretimde yüksek öğretime aday öğrenci 
hazırlama programlarının, mesleki ve teknik orta öğre-
timde de hem yüksek öğretime aday öğrenci hazırlama, 
hem de öğrencileri iş hayatına hazırlama programları- 
nın uygulanması gerektiğini ifade etmektedir.

Bilgisizliği yok etmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla, okul 
sistemi dışına çıkmış veya okula hiç devam etmemiş halkın bü-
yük bir kısmının yani yetişkinlerin hayat boyu eğitim yoluyla 
bilgi ve beceri edinmeleri ve kendilerini sürekli geliştirmeleri 
için imkân verilmesi, eğitim hizmetlerine beklenen katılımın 
sağlanması için bazı teşviklerin uygulanması gerekmektedir. 

Hayat boyu eğitim yoluyla etkin, verimli ve sürekli biçimde 
eğitilmiş  yetişkinlerin oluşturduğu bir toplumda demokra-
si bilincinin ve demokrasinin gelişeceği muhakkaktır. “Ben 
unumu eledim eleğimi astım. Benden bu kadar.” deyip bir kena-
ra çekilmek iyi bir yurttaş olma anlayışı ile bağdaşmaz. Millî 
kültürümüz ve inancımız ‘beşikten mezara kadar’ öğrenmeyi, 
öğretmeyi gerektirmektedir. 

Gerek okul sistemi içinde, gerek okul sistemi dışında, sosyal ve 
ekonomik hayattaki statüsü, pozisyonu, eğitim düzeyi, mesle-
ği ne olursa olsun, herkesin eğitime ve kendisini sürekli geliş-
tirmeye ihtiyacı vardır. Çünkü, bilgi ve teknoloji baş döndürü-
cü bir hızla üretiliyor ve çok hızlı bir şekilde tüketiliyor. Yeni 
bilgilerin ve teknolojilerin kullanım süreleri giderek kısalıyor. 
Hayat boyu eğitimin millî eğitim sistemimizin ayrılmaz bir 
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parçası olarak geliştirilerek etkin bir biçimde toplumun geniş 
kitlelerine yaygınlaştırılması bilgi ve teknoloji toplumu olma-
nın olmazsa olmazı olarak değerlendirilmelidir.

Yetişkin eğitiminin, tepeden tabana doğru yaygınlaştırılarak 
yapılması çalışmalarının başarılı olmadığı anlaşılmıştır. Yetiş-
kin eğitimi eğer tabandan tepeye doğru talep ve istek yaratıla-
rak yaygınlaşır ve gelişirse etkili ve verimli olacaktır. Yetişkin 
halka yönelik etkili ve verimli bir hayat boyu eğitim sistemi-
nin olmadığı bir millî eğitim sisteminin başarılı olması müm-
kün değildir. Çağımızda tüm ülkelerin kendi eğitim sistem-
lerini “Hayat Boyu Eğitim”  ağırlıklı bir yapıya kavuşturmak 
için büyük çaba harcadıkları bilinmektedir. 
• “Kesinlikle bilmeliyiz ki; iki parçalı yaşayan milletler çok zayıftır, 

hastalıklıdır.” 
• “Fertleri bu mücadele sebepleri ve araçlarıyla donanmış olmayan 

milletler için yaşama hakkı yoktur. Mücadele, mücadele gerekti-
rir.” (Bursa, 27 Ekim 1922)

• “Ekonomik hayatımızın hakkı olan gelişmesini sağlamak ve tek-
nik ve bilim içinde çalışkan bir hayata kavuşmak barış ilkemiz-
dir.” (Bursa, 22 Ekim 1922)

Eğitim konusunda bol miktarda teori üretilmiştir ve üretilme-
ye devam edilmektedir. Ancak, tek başına eğitim teorisi başarı 
için yeterli olamamaktadır. Çünkü, teori ve uygulama ancak 
birlikte kullanıldığı takdirde; birbirini tamamlayan, besleyen, 
aydınlatan değer taşımaktadır. Teori olmadan, yeni bilgi ol-
madan, uygulama yapmak mümkün değildir. Uygulama yap-
madan da; teoriyi ya da bilgiyi kavramak imkansızdır. Sadece 
bilgi toplumu olmak yetmez böyle bir söylem eksiktir. Bilgiyi 
üretmek, bilgiye ulaşmak, kullanıp teknolojiye dönüştürerek 
üretime yansıtmak, böylece bilgi ve teknoloji toplumunu 
oluşturmak hedeflenmelidir. 
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Başöğretmen Atatürk, eğitim ve öğretimde verilen bilginin 
amacının, öğrenciye kişisel bir üstünlük veya ayrıcalık sağla-
mak olmadığını ya da zevk için verilmemesi gerektiğini ifa-
de ederek fazla miktarda bilgi yüklemek yerine, ona hayatta 
başarılı olmasını sağlayıcı gerekli bilgiyi kullanabilme, analiz 
ve sentez yapabilme becerisini kazandırıp onu, toplumun, iş 
hayatının ve ekonominin talep ettiği yeterlilikle donatarak öğ-
renmeye karşı isteklendirerek hayata, iş alanlarına ve yüksek 
öğretime hazırlamak olduğunu ifade etmektedir.

Atatürk eğitim ve öğretimle ilgili hemen hemen her konuşma-
sında uygulamalı eğitimin önemini belirtmiştir. 

Öğrenciye kullanamayacağı aşırı bilginin yüklenmesi;

• Öğrencide fikrî beslenme bozukluklarına neden olabilir,
• Bilginin mâl edilmesini, özümsenmesini, içselleştirmesini 

önler,
• Okula ve bilgi edinmeye karşı olumsuz duygular uyandı-

rabilir,
• Hayatta ve daha üst öğretim kademelerinde başarısını 

olumsuz etkileyebilir. 

Eğitimle, özellikle yetişkin eğitimi ile ilgilenen, uzun süre 
üniversitelerde öğretim üyeliği ve yöneticilik yapmış, eğitim 
üzerine yazdığı kitapları yabancı dillere çevrilen bir İngiliz 
düşünce adamı olan Sir Richard Livingstone’un yazdığı “Eği-
timde Geleceğe Bakış” (The Future in Education) adlı eseri, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçeye çevrilerek (Çeviri: 
Turhan Oğuzhan) MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 18 Mart 
1960 tarih, 114 sayılı kararı ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel 
Müdürlüğü’nün 1960 tarih ve 7648 sayılı emriyle on bin adet 
bastırılarak eğitimcilerin hizmetine sunulmuştur. 
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Livingstone’un bu kitabında bilginin kullanılması, teori, uy-
gulama ve tecrübe (deneyim) ile ilgili görüşlerinden bir kısmı-
na, eğitim yöneticisi ve öğretmenlerimizin; eğitim, öğretim ve 
yönetim hizmetlerini yürüten eğitimcilerimizin değerlendir-
meleri amacıyla aşağıda yer verilmiştir: 

• “...Hemen hemen her konu, bu konu üzerinde hiçbir şey bilmeyen-
lere kıyasla bir şeyler bilenler tarafından daha büyük bir anlayışla 
öğrenilir, keza ilgili olaylar üzerine pratik tecrübe elde etmeksizin 
teoriyi öğretmek faydalı değildir. Bu çerçevede atılan adımlar öğ-
rencinin hem eğitim sırasında motivasyonunu yüksek tutar hem 
de; mezuniyet sonrası kendine olan  güvenini üst seviyelere taşır. 
Ayrıca işe başladığında iş yerindeki oryantasyon süresini düşür-
mesi de iş yerlerine zaman ve maddî kazanç sağlar...”

• “…Tıp öğrencileri, tıp bilimini ve ameliyat yapmayı öğrenirken 
hastaneleri dolaşırlar; ameliyat ve tedaviyi sadece ders kitapla-
rında okumakla kalmayıp görürler. Hastaneye gidip problemleri 
canlı halde görmenin ilgi ve anlayış üzerinde yaptığı uyarıcı etki 
çok iyi bilinmektedir. Mühendislikte de böyledir, teorik çalışmalar 
arasına pratik atölye çalışmaları sıkıştırılmaktadır. Üniversite-
den çıkar çıkmaz öğrencileri işe alan ünlü bir firma, onları bir yıl 
sonra yeniden üniversiteye göndermektedir. Bu firma iş üzerinde 
biraz pratik bilgi kazanıldıktan sonra teorik çalışmaya gitmenin 
iyi bir metot olduğunu görmüştür.”

• “…Bir şeyin teorik yönünü anlamanın yolu, o şeyi kendi gözleri-
mizle görmek, onunla hayatta ve kendi hayatımızda karşılaşmak-
tır. Böyle bir tecrübe olmadan tam bir anlayış mümkün olmaz.
Öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra da okuyabilecekleri bazen 
unutulmaktadır. Esasen öğrencilerine kendi kendilerine okuma 
isteğini aşılamayan bir okulun değer taşıyan başka bir şey öğre-
tebilmesi imkansızdır. Öğrenci vatandaş olunca ve vatandaşlık 
diye bir şeyin varlığını kişisel tecrübesiyle kavrayınca ekonomi ile 
vatandaşlık bilgisine istek duyacaktır…”
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• “…Ölü fikirler yani kullanılmadan, mihenge vurulmadan veya 
taze bileşimler haline getirilmeden sadece zihne sokulan bilgi-
ler… Ölü fikirlere dayanan eğitim sadece faydadan uzak değil, 
her şeyden önce zararlıdır. Fikrî bir kaynaşmanın bulunduğu 
az bulunur dönemler dışında geçmişteki eğitim baştan başa ölü 
fikirlerin salgınına uğramıştır. Fakat tipik orta dereceli okul ve 
üniversite öğrencisine bu yük yüklenmektedir. Onun zihnine fi-
kirler, kullanılmadan, mihenge vurulmadan veya taze bileşimler 
haline getirilmeden tıkıştırılmaktadır. Fikirler ancak hayatla kar-
şılaştırılarak mihenge vurulabilir, tipik bir öğrenci hayat hakkın-
da hiçbir şey bilmemektedir. Fikirler ancak zihinde uygun ortam 
varsa taze bileşimler haline getirilebilir, tipik bir öğrencide böyle 
bir uygun ortam yoktur. Fikirlerin kullanılması ancak hayatın 
verdiği sıcaklık ve kuvvetle mümkün olur. Aksi halde fikirler kul-
lanılmaz. Eğitimimiz ‘ölü fikirler’ ile doludur. Öğrencinin zekası 
ne kadar düşükse, ‘ölü fikirler’ o ölçüde fazlalaşır ve iyi kavran-
mamış konular üzerinde düşünmek o ölçüde sıkıcı hale gelir. Zeki 
çocuklar çabuk öğrenir, az unutur ve zekalarını kullanmaktan 
zevk duyarlar…”

• “…1884 yılında Almanya ile yıkıcı savaş koptu. Yenilgiden son-
ra Danimarka’nın yaptığı iş, halk okullarının sayısını çoğalt-
mak oldu. 1872 yılında 54 Halk Okulu açılmıştı; bugün sayıları 
57’dir. Bunların hemen hepsi yatılı olup daha çok kadınlar için üç 
aylık yaz dönemleri ve erkekler için 5 aylık kış dönemleri vardır. 
Halk Okulları özel teşebbüsün malıdır. Sahipleri ya başlarında 
bulunan müdürleri ya da bir şirket halinde birleşmiş kişilerdir. 
Hükümet bunlara para yardımı yapar, öğrencilerin çoğu çiftçiler, 
küçük arazi sahipleri ile daha az sayıda olmak üzere işçilerdir. 
Öğrencilerin hepsinin yaşı on sekizin üzerindedir; daha erken 
yaştakiler alınmaz. 
Bunların ancak %55’i ilkokul öğreniminden sonra öğrenimlerine 
devam etmişlerdir. Geriye kalanlar 14-18 yaş arasında tarımda ya 
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da başka işlerde çalışmışlardır. Devam mecburiyeti olmadığı gibi 
bitirenlere de derece ya da diploma verilmez. Tarımla uğraşanların 
%30 kadarının Halk Okullarında okuduğu tahmin edilmektedir. 
Bunların, çalışan bir halk kitlesi için ilk bakışta bir değer taşımaz 
gibi görünen bir faaliyete ceplerinden para ödeyerek katılmaları 
şaşırtıcıdır. Ağırlık verilen başlıca konular edebiyat ve tarihtir. 
Bunlardan başka Matematik, basit fen bilgileri, beden eğitimi ve 
kadınlar için dikiş öğretilmektedir. Danimarka’da millî ölçüdeki 
bu eğitimin 3 başarı sırrı vardır:
1. Yetişkinlere verilmiştir,
2. Yatılıdır,
3. Daha çok manevi gücü beslemeye yönelmiştir…”

• “…Bunların her birini sırayla gözden geçirelim: Halk Okulları ye-
tişkinlere hizmet eder. Danimarkalılar millî eğitim problemini hiçbir 
zaman mecburi öğrenim yaşını uzatarak çözümlemeye kalkışma-
mışlardır; çoğu okulu 14 yaşında bırakır ve 18 yaşından sonra Halk 
Okulunda öğrenmeye yeniden başlar. Grundtvig onsekiz yaşından 
küçük olanları okullara kabul etmeye yanaşmamıştır. Bu karar sırf 
teoriye dayanmıyordu; sınama-yanılma ile verilmiştir. Halk Okul-
larının ilk kurulduğu sıralarda, hareketin yaratıcıları olan Kold1 
ile Grundtvig2 aynı fikirde değillerdi. Kold, 14 ve 15 yaşındaki 
çocukları da okula almak istiyordu. Öğretmenin verdiklerini, bu 
yaştaki çocukların hâlâ uysallıkla alacaklarını söylüyordu. Grun-
dtvig ise en az 18 yaşını şart koşuyor, bu yaştan önce çocukların 
hayat problemleri üzerinde düşünecek bir olgunluğa erişmedikleri 
fikrini savunuyordu. Her iki yol da denendi; bu deneme sonunda 
Kold, Grundtvig’in düşüncesine katıldı. Erken yaştaki öğrenciler, 
ağabeylerinin gösterdiği kavrayış ve ilgiyi göstermiyorlardı. ‘Gerek 

1 Kold: Kundura tamircisi, bir halk adamı olan Kold, okulları kurdu öğretimi yürüttü, karakter 
sağlamlığı ve manevi gücü ile insanları arkasından sürükledi. 
2 Grundtvig: Kilise papazı, halk okulları ile ilgili fikir ve ilhamın sahibidir. 
Bu başarısından dolayı Avrupa Birliği Eğitim Programlarından biri olan Yaygın Eğitim 
Programı’na “Grundwig Programı” adı verilmiştir. 
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18 yaşından küçük gerekse büyük öğrenciler aldık. Derhal anladım 
ki yaşı 18 ve daha yukarı olan öğrencilere faydamız olabilirdi. 18 
yaşından küçük öğrencilere ise hiçbir faydamız dokunamazdı.’ O 
tarihten bu yana Halk Okullarına girmek için yaş tabanı 18 olarak 
tespit edildi ve hiçbir Danimarkalı bu kuralı bozmak istemedi…”

• “…Eğitim tarihinde teoriler başarılardan daha boldur. Teoriler 
önemli ve ilgi çekici olmakla birlikte, uygulama açısından başarı-
lar daha öğreticidir çünkü başarılara bakarak yaşadığımız dünya-
da insan yaratılışının neye elverişli olduğunu görmek mümkün-
dür; eğitimci Plato’yu, Comenius’u, Herbart’ı ya da Pestolozziy’i 
incelemekten daha çok, eğitim tarihindeki başarıları incelemek ih-
tiyacındadır…”

• “…Eğitimde en son yüzyıl içinde dört büyük başarı göze çarp-
maktadır. Bunlar birer fikir getiren büyük yaratışlar olup ortaya 
çıktıkları ülkelerden çok, uzaklarda ilgi uyandırmış ve etki yarat-
mışlardır. Bu başarılar: Savaş öncesi Alman Üniversitesi, halka 
açık İngiliz Okulları, Danimarka Halk Okulları ve İzcilik Hare-
ketidir. Bunlardan üçüncüsü yani Danimarka Halk Okulları bizi 
özellikle ilgilendirir çünkü bu okullar bir memleketin geniş halk 
kitlelerini eğitmek için girişilmiş büyük çapta biricik başarılı bir 
denemedir. Danimarka Halk Okulları hareketi, İngiltere’de bizim 
pek az erişebildiğimiz veya hiç erişemediğimiz tabakalara sokak-
taki adamdan çok uzak gibi görünen tarih ve edebiyat gibi konu-
lara karşı ilgi duymasını öğretmiştir. Ülkenin ekonomik çehresini 
değiştirmiş, ona manevi bir birlik kazandırmış ve dünyanın belki 
de tek eğitilmiş demokrasisini yaratmıştır. Bir ülkünün gerçekleş-
mesi şeklindeki böyle bir olay eğitim tarihinde pek az görülür…”

• “…Bugün Danimarka’yı çalışan ve teşebbüs gücünden yoksun, 
fakir bir ülke olarak görmek zordur; ama 19. yy’ın başlarında du-
rum bu idi. Danimarka’nın Avrupa’da en ileri ve en refah içinde 
demokrasilerinden biri haline gelmesi geniş ölçüde halk okulla-
rında sağlanan eğitimin sonucudur…”



69

• “…Ekonomik imkanları sınırlı olan Danimarka, 19.yy’ın ikinci 
yarısında yoksulluğu geride bırakarak refaha kavuşmuş ve tarım 
tekniklerinde öncü ve örnek bir ülke haline gelmiştir. Bir milletin 
yeniden hayata kavuşması incelenmeye değer; hele Danimarka 
örneği eğitimcilerin özellikle dikkatini çekmelidir. Çünkü bu ülke-
nin ekonomik kalkınmasında halk okullarının büyük payı olduğu 
üzerinde genellikle fikir birliği vardır…”

• “… Halk Okulları Danimarka’yı üç bakımdan etkilemiştir; kişi-
sel, ekonomik, siyasi bakımdan bu okullar zekaları uyandırarak, 
ilgileri genişleterek ve hayat anlayışlarını derinleştirerek sayısız 
kimselerin dünyasını zenginleştirmiştir…”

• “…Halk Okulları kişileri eğitmekten fazlasını yapmıştır. Bundan 
önce belirttiğimiz gibi, Danimarka’yı yoksul bir ülke olmaktan çı-
kararak Avrupa’nın en başarılı bir tarım ülkesi haline getirmişler-
di. Zekayı uyandırmışlar ve ülkücülük yaratmışlardır; uyandırı-
lan zeka ve yaratılan ülkücülük bilgiyi aramış ve uygulamıştır…”

• “…Bir çatı altında aylarca bir arada yaşamış ve çalışmış kim-
selerin birbirlerine güvenmeleri kolaydır; bilmemezlikten doğan 
şüphe, silinir gider; kişi geniş bir düzenin bir parçası haline gelir; 
bencilliği önleyen bir ruh gelişir; insanlar kendilerini bir toplu-
mun üyeleri olarak görmeye başlarlar; işbirliği sadece mümkün 
değil, aynı zamanda tâbi bir hale gelir. Kişiyi eğitmek ve ülkenin 
ekonomik çehresini değiştirmenin yanında Halk Okulları siyasi 
hayat üzerinde de derin etkiler yapmıştır…”

• “…19.yy’ın başlarında Danimarka köylüsü aşağı tabaka sayılı-
yordu. Dokunaklı bir katlanış içinde hayatını toprak ağalarına ve 
devlet memurlarının ellerine bırakmıştı… 100 yıl içinde bu hor 
görülen sınıf, bugün siyasi ve sosyal bakımdan Danimarka’da 
önde gelen, hali vakti yerinde bir orta sınıf haline gelmiştir. Geçen 
100 yıl içinde bu değişen köylü kitlesi, Danimarka siyasi hayatı-
nın en ilerici kitlesi olmuştur…”
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• “…İşbirliğine dayanan bir hayatla halkı birbirine kaynaştırma-
da, sosyal eşitlik duygusunu geliştirmede, onlara ilham ve büyük 
bir insani ülkü vermekle Halk Okullarının etkisini görüyoruz. 
Amaç, sosyal değişimi gerçekleştirmek fakat bu değişmeyi birden 
parlayan vahşetin kötülüklerine yol açacak ve sonunda manevi 
çoraklığa sürükleyecek maddeci bir ekonomik sınıf mücadelesi 
şeklinde değil, insanlara daha iyi bir hayat sağlamak üzere dü-
şünülmüş bir hareket olarak gerçekleştirmektir. Danimarka Halk 
Okulları yeni bir düzenin öncüsü olmakla kalmamış, bu düzene 
bir ruh vermiştir. Burada bütün dünya için, fazla açıklamayı ge-
rektirmeyen dersler vardır…”

• “…Danimarka Halk Okulları bir milleti eğitme görevini başarmıştır. 
Biz de karşılaştığımız sorunları çözmek üzere aynı metotları kulla-
nabilir miyiz? Memleketimizde böyle bir şey mümkün müdür? Halk 
Okullarının iki niteliğinden ders almak zor değildir: Biz de millî eği-
timimizde ergenleri değil, yetişkinleri esas alabiliriz; biz de eğitimi-
mizi uyandırıcı ilham verici bir manevi güç haline getirebiliriz. 

• “...Eğer eğitimin savaşa hazırlanmak kadar önemli olduğuna inanır-
sak, savunma ihtiyacını karşılamak üzere yapılan fedakarlık eğitim 
için de yapılabilir. Eğer inanç ve ülkü varsa bu fedakarlık yapılır. 
Bunu yapmıyorsak başarısızlığı içinde bulunduğumuz şartlarda 
değil; kendimizde aramalıyız. Ülkünün kaynağını nerede bulaca-
ğız? Propagandanın yerini eğitim, kendini kabul ettirmenin yerini 
kişinin gelişmesi almış ve Halk Okulları sadece Danimarkalı değil, 
insan yoğurmaya başlamıştır. Halk Okulları millî tarih ve edebiyat-
la başlamış fakat geniş insanlık tarihine yönelmiştir. Öğrenciler bu 
okullara Danimarka kültürünü sürdürmek üzere değil; eğitim gör-
mek üzere gelmişlerdir. Okullar millî geleneğe o kadar mâl olmuştur 
ki; bunların hizmet ettiği halk tabakalarındaki Danimarkalılar için 
bir halk okuluna gitmek, iyi bir müslümanın hacca gitmesi gibi bir 
şey olmuş, normal hayatın bir parçası haline gelmiştir…” (Livings-
tone, Eğitimde Geleceğe Bakış* / The Future in Education Syf : 1-86)
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Halkın içinden gelen, halkını, köylüsünü, toprağını, tarihini, 
kültürünü iyi bilen, değerini, önemini anlayan ve takdir eden  
Atatürk; Türk milleti ve Türk köylüsü için, 
• “Bütün insanlığa ziraati, sanatı ilk öğreten Türk milleti idi.”

• “Türk köylüsünü efendi yerine getirmedikçe, memleket ve millet 
yükselemez.”

• “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylü-
dür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak 
kazanmış ve layık olan da köylüdür.” diyordu.

Yetişkin eğitimi yoluyla 
başta Türk köylüsü olmak 
üzere; geniş halk kitleleri-
ni eğiterek bilgisizliği yok 
etmek, böylece bireyin ve 
toplumun sosyal değişim 
ile gelişmesini sağlayarak 
ekonomik kalkınmayı hız-
landırmayı hedeflemiş ve 
çok önemli başarılar elde 
edilmesini sağlamıştır. 
Bu durum, Danimarka Halk Okulları yoluyla elde edilen eği-
tim başarısı ile büyük benzerlik göstermektedir. 

İngiliz Eğitimci Sir Richard Livingstone, Eğitimde Geleceğe 
Bakış (The Future in Education) adlı eseriyle: 

• Eğitimin ilkeleri,
• Eğitimin başarısı,
• Okulun başarısı,
• Öğretmenin başarısı,

Millet Mektebi’nde Bir Sınav (1929)



72

• Teorinin tecrübeyi aydınlatması, tecrübenin de teoriyi de-
ğerlendirip tartması, böylece teori ile tecrübenin birbirini 
tamamlaması,

• Aydınların da eğitime ihtiyacı olduğu, 
• Zihnimizi her zaman ve yeteri kadar işletmemiz gerektiği, 

böylece her yaşta zihin bitkinliğinden kurtulunabileceği  
gibi konularda elli yıllık bir eğitimci olarak çok önemli görüş 
ve düşünceler ortaya koymuş,

• Yetişkin eğitiminin önemini ise: “Kitleler eğitilinceye kadar ne 
eğitilmiş bir millete, ne de gerçek bir demokrasiye sahip olabili-
riz.” cümlesiyle ifade etmiştir.

• “Millî eğitimin amacı yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, 
daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, 
olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette; dürüst, 
düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı güçlükleri yenebilmeyi, 
kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğre-
tim programlarını ve sistemlerini ona göre düzenlemektir.” (1923, 
Ali Kılıç; Atatürk’ün Özellikleri, Sel Yayınları, 1955 syf:60)

• “Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim 
hayatında disiplin; başarının temelidir. Müdürler ve öğretim ku-
rulları disiplini sağlamak ve öğrenciler disipline uymak zorunda-
dırlar.” (TBMM, 1 Kasım 1925)

İnsan, doğumdan ölüme kadar bir süreci kapsayan, eğitim sü-
resi bir ömür olan okulun;

• Ya öğretmeni,

• Ya öğrencisidir;

• Ya da hem öğretmeni, hem de; öğrencisi olmalıdır. 
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Yani insan için, bu eğitim sürecinin adı, ‘Yaşam Boyu Eği-
tim’dir. Bu eğitimle başarılı öğretmen ve öğrencilerin zihni 
açık, ışıl ışıl olacaktır. 

İnsanın kendini sürekli geliştirmesini hedefleyen ‘Yaşam Boyu 
Eğitim’ tüm ülkeler için kendi eğitim sistemlerinin vazgeçil-
mez yükselen bir değeri olarak önem, öncelik ve ağırlık veri-
len bir kavram haline gelmiştir. Bunun için İslam da “Beşikten 
mezara kadar ilim tahsil ediniz.” öğüdünü vermekte, bir atasözü-
müz de “İşleyen demir ışıldar.” diyerek, insanın sürekli kendini 
yenilemesinin önemini belirtmektedir. 

• “Özellikle millî karakteri derin tarihimizin gösterdiği yüksek de-
recelere çıkarmak heyecanla takip ettiğimiz büyük emellerimiz-
dendir.” (Ankara, 20 Nisan 1931)

• “Millî kültürün her alanda açılarak yükselmesini, Türkiye cumhu-
riyetinin temel dileği olarak sağlayacağız. (Ankaa, 1 Kasım 1932)

• “Millî eğitim politikamızın temel taşı, bilgisizliği gidermektir. Millî 
eğitim işinde her gün nisbeten daha çok çocuk ve yurttaş  okutup, 
yetiştirecek bir program güdülecektir.” (Ankara, 13 Mayıs 1935)

Atatürk, Millî eğitimimize yönelik olarak yukarıda belirttiği, 
dilek, temenni ve talimat niteliğindeki görüş ve düşünceleri 
ile Millî eğitimin amacı doğrultusunda her insanımıza kazan-
dırılması gereken nitelikleri belirtmekte ve eğitim programla-
rının buna göre düzenlenmesini istemektedir. Millî Karakter 
niteliğini, tarihimizdeki yüksek derecelere çıkarmak gerekti-
ğinin en büyük emelimiz olduğunu özellikle belirtmektedir.

Atatürk, hayatın her alanında olduğu gibi, eğitim ve öğretim 
alanında da başarının temelinde disiplin olduğunu belirterek; 
bu disiplinin de eğitim yöneticileri ve öğretmenler kurulu ta-
rafından sağlanması gerektiğini ve öğrencilerin de bu disipli-
ne uymak zorunda olduklarını ifade etmektedir.
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• “Millî eğitim politikası, Millî eğitimin, lâik ve tek okul ilkesine da-
yalı olması ilkemizdir. Eğitimde hedefimiz, millî toplumun medeni 
ve sosyal değerini yükseltecek ve ekonomik kudretini artıracak va-
tandaşlar  yetiştirmektir.” (Ankara, 23 Ekim 1927)

Öğretmenlere; 
• “Hiçbir zaman aklınızdan çıkmasın ki; Cumhuriyet, sizden fikri hür, 

vicdanı hür, irfanı hür  nesiller ister.” (Ankara, 25 Ağustos 1924)
diyerek, aklını özgürce kullanabilen, özgür insan yetiştirmele-
ri görevini vermiştir. 

Atatürk, Millî eğitim sisteminin lâik ve tek okul ilkesine dayalı 
olmasını isterken ‘Tek Okul İlkesi’ ile ülkenin her yerinde aynı 
tür ve kademedeki okullarda aynı eğitim programlarının uy-
gulanması gerektiğini ifade etmektedir. 

Atatürk, ayrıca eğitim sisteminin; millî olma niteliği taşıyarak 
iyi insan, iyi meslek elemanı (üretici) yetiştirmesinin yanın-
da, aklını özgürce kullanabilen, özgürce karar verebilen, millî 
ve manevî değerleri benimsemiş ve bunları davranış haline 
getirmiş, demokrasi bilinci gelişmiş iyi vatandaş yetiştirme-
sini istemiştir.  

İyi Vatandaş (Yurttaş) Kimdir?
• Aklını özgürce kullanan, özgürce karar verebilen, vatanını, 

milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,
• İçinde yaşadığı toplum hakkında gerekli ve yeterli bilgiye 

sahip olan, bu toplumun bir üyesi olmaktan gurur duyan, 
kendini sürekli geliştiren,

• Kendini mutlu kılan ve toplumunun mutluluğuna katkıda 
bulunan, 

• Ülkesinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde ‘lider ülke 
olma’ hedefini gerçekleştirebilmesi için iyi bir vatandaş ol-
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manın ne kadar önemli olduğunun farkında ve bilincinde 
olarak her türlü gayret ve çabayı gösteren bireydir.

Gayet açık ve net anlaşılmaktadır ki Atatürk; Türk milletinin 
1922 yılı itibariyle büyük kesimini oluşturan Türk köylüsünü 
bilgilendirmek, bilgisizliği yok etmek, bilgi ve teknoloji toplu-
munu oluşturmak, bireysel-sosyal gelişmeyi ve değişimi sağla-
mayı köyden başlatarak ülke genelinde ekonomik kalkınmayı 
gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Köylünün ve Türk milletinin 
her ferdinin, ne kadar bilgili olursa demokrasi bilincinin o ka-
dar gelişeceğine; iyi vatandaş, iyi insan, iyi meslek elemanı 
(üretici) olarak yetişeceğine, cehaletin yok edileceğine, Cum-
huriyetimizin temel ilkelerinin benimsenip, özümsenerek güç-
leneceğine ve sonsuza kadar yaşatılacağına, çağdaşlaşma ve 
çağdaş uygarlığın üstünde ‘lider ülke olma’ yolunda büyük 
mesafeler alınacağına bütün samimiyetiyle inanmış, yetişkin 
eğitimine ve milletin her ferdinin kendini yaşam boyu eğitim 
yoluyla sürekli geliştirmesine çok büyük önem vermiştir.

Elli yıllık deneyimli bir eğitimci olan Richard Livingstone, sos-
yo-ekonomik yaşantı ve iyi bir vatandaş olma ile ilgili şunları 
belirtmektedir: “Ekonomi, içinde yaşadığımız düzenin temelidir. 
Bu temel hatalı ise, sosyal düzen yıkılır. Vatandaşlık bilgisi, özellikle 
demokrasilerde aynı derecede önemlidir. Her  birimiz toplum hakkın-
da bir fikre sahip olmadıkça vatandaşlığın ne olduğunu bilmedikçe 
ve vatandaş olmanın şuuruna ermedikçe, içinde yaşadığımız toplum 
işleyemez bir hale gelir.” 

Atatürk, Millî eğitim sistemimizin temellerini atarken fikir, 
vicdan ve irfan değerleri bakımından “Özgür İnsan”ın yetiş-
tirilmesine çok önem vermiştir. Çünkü, “Özgür İnsan” olmak 
ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, mükemmel bir insan 
olabilme imkânını sağlayacak iyi bir eğitim sistemi ile yetişti-
rilmeyi gerektirir. Ayrıca “Özgür İnsan”:
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• Özgürce düşünür, kararlarını akla ve bilime dayalı olarak 
alabilme yetkinliğine sahiptir.

• Özgür aklın ürünü olan yeni fikirler üretir, bunların bilim-
sel ve teknolojik yeniliklere dönüştürülerek üretime yansı-
masına katkı sağlar. 

• Üretim sistemlerinin gelişerek değişmesini, bilgi ve tekno-
loji temelli ekonomik sistemlerin doğmasını destekler.

• Kaliteli üretim yapılmasını sağlar. 
• Bireyin ve toplumun sosyo-ekonomik yaşantısının geliş-

mesine, toplumun rekabet gücünün ve refahının artmasına 
destek verir.

• Modern çağın en önemli değeri olan üretimin kalitesinin ve 
miktarının artmasını desteklemek suretiyle ekonomik bü-
yümeye, üreticiye yeni bilgi ve teknolojilerle yüksek oran-
da katma değer sunar. 

• Ekonomik kalkınmanın hızlanmasına her şeyin üretim ek-
seninde değerlendirilip geliştirilmesine ve sonuçlandırıl-
masına katkı sunar.

• Özgür aklın, özgür düşüncenin sağlandığı özgürlük ve de-
mokrasi anlayışı içinde mutlu insanın yetişmesine, mutlu 
ailenin ve mutlu refah toplumunun oluşmasına önemli kat-
kılar sunar. 

• Bireyin ve toplumun zenginleşmesine, insan haklarının iyi-
leştirilmesine, refah düzeyi giderek yükselen huzurlu ve 
mutlu bir sosyo-ekonomik düzenin oluşmasına katkı sağ-
lar.

• Aklını özgürce kullanarak üretimin en önemli girdisi olan 
bilgiyi daha çok üretir. Bu bilgilerin teknolojiye dönüştü-
rülüp üretime yansıtılmasına destek olur. 
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Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşlerinin devamı:

• “Okullar; eğitim-öğretim kadar, okul dışındaki neslin, sürekli bir 
ışık demeti altında tutulması gerekir. Bütün meslek ve yardım 
teşkilatının kendi aralarından başlayarak dışa yayılmak suretiyle, 
halk için yaygınlaştırılması gereken düşünce ve duygu akımları-
na bir yol olabilir...”

• “Öğretmenler, her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile bera-
ber olmalı ve halk, öğretmenin yalnız çocuğa, alfabe okutan bir var-
lıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.” (İstanbul, 7 Temmuz 1927)

Atatürk, kendini adadığı ve gerektiğinde en büyük armağan 
olarak uğruna canını vereceğini ifade ettiği, Türk Milleti’nin 
kurduğu Tükiye Cumhuriyeti Devletinin çağdaş uygarlık dü-
zeyinin üstünde lider ülke olabilmesi için, Türk Milleti’nin 
aklın ve bilimin ışığında bilgisizliği yenmiş ve kendisini sü-
rekli geliştiren, yenileyen ‘Bilgi ve Teknoloji Toplumu’ niteli-
ğini kazanması gerektiğini ifade ederken; okulda verilen eği-
tim-öğretim kadar, okul sistemi dışında kalan geniş yetişkin 
halk kitlelerinin de aydınlatılmasına ve sürekli (hayat boyu 
eğitimle) kendilerini yenileyip, geliştirmelerinin sağlanması-
nın önemine işaret etmektedir. 

Ona göre öğretmenler, bu amaçla halkla beraber olmalı, halk 
için bir ışık, bilgi kaynağı ve iyi bir rehber olmalıdır. 1927 yı-
lında,  bundan neredeyse bir asır önce, bu görüşler doğrultu-
sunda bugün tüm ülkelerin eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir 
bölümü haline gelmesi yönünde yasal düzenlemeler yaptığı 
‘yaşam boyu eğitim’in önemini belirten ulu önderimiz Ata-
türk, bu örnekle ne kadar yüksek öngörülü, ne kadar vizyo-
ner, ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu bir kez daha 
gözler önüne sermiştir. Lâik Cumhuriyetin özümsenerek ge-
liştirilmesi ve sonsuza kadar yaşatılması, toplumsal barış ve 
huzurun desteklenmesi, demokrasi bilincinin geliştirilebilme-



78

si, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekâsının sonsuza dek 
sağlanması, Türk milletinin mutluluk ve refahının gerçekleş-
tirilmesi için “Yetişkin Eğitimi” çok önemli bir güç unsuru 
olarak görülmelidir. 

Türk milletinin köklü bir geçmişe ve zengin bir kültüre sahip 
olduğunu her vesile ile dile getiren Atatürk, Türk milletinin 
karakterinin de temiz yeteneklerle dolu olduğunu belirterek 
öğretmenlere:
• “Milletimizin temiz karakteri yeteneklerle doludur. Ancak bu do-

ğal yeteneği geliştirebilecek yöntemlerle donatılmış vatandaşlar 
gerektir. Bu görev de sizlere düşüyor.” (Ankara, 15 Temmuz 1921)

diyerek öğretmenlere verdiği önemi, onlara olan güvenini 
göstermekte ve böylece onlara iyi vatandaş yetiştirmeleri gö-
revini de vermektedir.  Atatürk, eğitimde kazandırılacak nite-
likleri de şöyle belirtmektedir: 

• “Kuvvetli cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve in-
kılâpçı vatandaş yetiştirmek, bütün öğretim derecelerinde yü-
kümlülük ve özen noktasıdır.”

• “Türk milleti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Türk Dev-
leti’ne saygı duymak ve duyurmak özelliği sağlamak hassasiyeti 
bütün yurttaşlara bir görev olarak aşılanacaktır.” (Ankara, 13 
Mayıs 1935)

• “Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri 
öğrenimin sınırı ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce Tür-
kiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve millî geleneklerine 
düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilme-
lidir. Dünyanın uluslararası durumuna göre, böyle bir mücadele-
nin gerektirdiği manevi unsurlarla donanmış olmayan fertlere ve 
bu nitelikte fertlerden oluşmuş toplumlara hayat ve bağımsızlık 
yoktur!” (TBMM, 1 Mart 1922)
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• “Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenimin sınırı 
her ne olursa olsun, onlara her şeyden önce esaslı olarak şunla-
rı öğreteceğiz: birincisi milliyetine, ikincisi Türkiye Devleti’ne, 
üçüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetine düşman 
olanlarla mücadele etmek gereği. Fertleri bu mücadele sebepleri 
ve araçlarıyla donanmış olmayan milletler için yaşama hakkı yok-
tur. Mücadele, mücadeleyi gerektirir.” (Bursa, 27 Ekim 1922)

• “Türkiye’nin eğitim ve öğretim politikasını; her derecesinde, tam 
bir aydınlık ve hiçbir tereddüte yer vermeyen açıklık ile ifade et-
mek ve uygulamak gerektir. Bu politika, her anlamıyla millî ni-
telikte belirebilir.” (TBMM, 1 Mart 1924)

• “Bu millete gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü bili-
minden, buluşlarından, ilerlemelerinden faydalanalım. Ancak, 
unutmayalım ki; asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorunda-
yız.” (Konya, 20 Mart 1923)

• “İstanbul Üniversitesi’ne,
Memleketimizde demokrasi ile Cumhuriyet ilkelerinin mutlak ve 
kesin bir şekilde uygulanması, Memleketimizin bilim ve uygarlık 
yolunda layık olduğu yüksek düzeye erişmesi konusunda, üniver-
sitemizin düşünce ve bilim gücüne dayanan nurlu ve bilinçli ay-
dınlatma çalışmalarının daima en değerli ve en verimli etken ol-
duğunu… Samimi şekilde duygularını belirten saygıdeğer kurula 
teşekkürlerimin bildirilmesini rica ederim.” (Ankara, 3 Mart 1924)*

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup, geliştirecek ve son-
suza kadar yaşatacak yeni nesile, gereken nitelikleri kazandı-
racak öğretmenlere hitaben şu ifadeleri kullanmaktadır: 

• “Öğretmenler!... Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen 
kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, 
bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başa-
rınız, cumhuriyetin başarısı olacaktır.... Hiçbir zaman hatırları-
nızdan çıkmasın ki cumhuriyet, sizden fikri hür, vicdanı hür, 
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irfanı hür nesiller ister!” (Ankara, 25 Ağustos 1924)
• “Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmen-

ler kurulundan ve onların yetiştireceği öğretmenlerden alacaktır, 
onu da hatırlatırım.” (Trabzon, 16 Eylül 1924)

• “Biz doğrudan doğruya milletçiyiz ve Türk milliyetçisiyiz. cum-
huriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri 
ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan cum-
huriyet de o kadar kuvvetli olur.” (Ankara, 26 Nisan 1926).

• “Türkiye Devleti’nin başlıca meşgul olduğu konulardan biri, 
inkılâbımızdır. Okullarımızda ve bütün kültür kurumlarımızda 
millî eğitim esas kabul edilmiştir.” (Ankara, 28 Nisan 1927)

• “Gençliğin çalışkan, duyarlı ve milliyetçi yetişmesi esas dilekleri-
mizdendir. Gençlik, her türlü faaliyetlerinde Cumhuriyet kanun-
larına ve Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kurallarına uymaya 
da özen göstermelidir.” (Ankara, 25 Nisan 1933)

• “Benim için bir tek hedef vardır: Cumhuriyet hedefi. Bu hedefe 
ulaşmak için, belirli yolda yürüyen arkadaşların başarılı olması 
için başvurulan doğru yolda, namuslu yolda çok çalışmak ve ça-
lışkan olmak gerekir. Hepinize gösterdiğim hedef; yüce, kutsal bir 
hedeftir. Hepiniz oraya yöneliksiniz.” 

• “Cumhuriyet, yeni ve sağlam ilkeleriyle Türk milletini sağlam 
ve güvenli bir gelecek yoluna koyduğu kadar, asıl, düşünceler-
de ve ruhlarda yarattığı güvenlik bakımından, büsbütün yeni bir 
hayatın müjdecisi olmuştur. Yıllar geçtikçe millî ülkü verimleri, 
güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade 
şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bizim için çok önem-
lidir; çünkü biz, esasen millî varlığın temelini millî bilinçte ve 
millî birlikte görmekteyiz.” (TBMM, 1 Kasım 1936)

• “Yüksek öğrenim, gençlerini istediğimiz ve muhtaç olduğumuz 
gibi, millî bilinçli ve modern kültürlü olarak yetiştirmektir.” 
(TBMM, 1938)
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• “Fikrî olduğu gibi, bedenî gelişmeye de önem vermek, hele millî 
karakteri millî derin tarihimizin gösterdiği yüksek derecelere çı-
karmak, büyük emeldir.” (Ankara, 13 Mayıs 1935)

• “Eğitim ve öğretimde güdülen yöntem, bilgiyi yurttaşa maddi 
hayatta, başarı elde ettiren bir araç haline getirmektir.” (Ankara, 
13 Mayıs 1935)

• “Hükümetin en verimli ve en önemli görevi millî eğitim işleridir. 
Bu işlerde başarılı olabilmek için öyle bir program takip etmek zo-
rundayız ki; o program milletimizin bugünkü durumuyla, sosyal, 
hayati ihtiyacıyla, çevre şartlarıyla ve çağın gerekleriyle tama-
men uyumlu ve uygun olsun. Bunun için büyük ve fakat hayalî 
ve karmaşık düşüncelerden tümüyle sıyrılarak gerçeğe etkili bir 
bakışla bakmak ve el ile dokunmak gerekir. Bir yandan bilgisizliği 
yok etmeye uğraşırken; bir yandan da memleket çocuklarını sos-
yal ve ekonomik hayatta aktif şekilde faydalı ve verimli kılabilmek 
için en gerekli olan ilk bilgileri, pratik bir şekilde vermek yönte-
mi, millî eğitimimizin temelini oluşturmalıdır. Efendiler! Medeni 
ve çağdaş bir sosyal toplumun bilim ve kültür yolunda yalnız bu 
kadarla yetinemeyeceği kuşkusuzdur. Milletimizin dehasının ge-
lişmesi ve bu sayede layık olduğu uygarlık düzeyine yükselmesi, 
elbette, yüksek meslekler sahiplerini yetiştirmekle ve millî kültü-
rümüzü yükseltmekle mümkündür.” (TBMM, 1 Mart 1922)

• “İlk önce ekonomiye önem vermek gerekir. Millete verimli ve fay-
dalı elemanlar yetiştirmek ekonominin gereklerindendir. Bunun 
için de millî eğitime birincil önemi vereceğiz. Ekonomide faydalı 
olabilmek için teoriler ve kuruntular ile vakit geçirecek zamanı-
mız kalmamıştır. Bir millet ne kadar gelişmiş ve ilerlemiş olur-
sa olsun, yol gösterilmeye ve aydınlatılmaya muhtaçtır. Bundan 
ayrı olamaz.” (Eskişehir, 15 Ocak 1923)

• “Millî eğitim programımız bu olacaktır ki; onu takip eden insan-
lar güzel çiftçi, kunduracı, fabrikacı, tüccar olacak, güçlü adam, 
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pratik adam, faydalı adam, verimli adam olacak. Bunları öğreten 
programların, bunları öğreten memleketlerin ve kurumların hep-
si eğitim (maarif) olacaktır.” (İzmit, 19 Ocak 1923)

• “İlköğretim ve ortaöğretim mutlaka insanlığın ve uygarlığın 
gerektirdiği bilimi ve tekniği versin. Fakat o kadar pratik bir 
şekilde versin ki; çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya 
mahkûm olmadığına emin olsun!  (İzmit, 19 Ocak 1923)

• Çocuklarımıza o şekilde öğretim ve eğitim vermeliyiz, on-
lara o şekilde bilim ve kültür vermeliyiz ki ticaret, tarım ve 
sanat dünyasında ve bütün bunların çalışma alanlarında 
verimli olsunlar, çalışkan olsunlar, pratik bir organ olsun-
lar.” (İzmir, 17 Şubat 1923)

• “Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı şekilde bütün 
öğretim derecelerindeki öğretim ve eğitimlerinin pratik olması 
önemlidir. Memleket evladı, her öğretim derecesinde ekonomik 
hayatta çalışkan, faydalı ve verimli olacak şekilde donatılmalı-
dır.” (Ankara, 25 Ağustos 1924)

• “Cumhuriyetimizin eğitim ve öğretimde güttüğü hedefin temel 
ilkelerinden biri, yeni nesilleri, bütün öğretim derecelerinde ge-
nellikle pratik ve özellikle ekonomik hayatta etken ve başarılı kıla-
cak bilgilerle donatmaktır.” (1933)

• “Eğitim her türlü hurafeden ve yabancı düşüncelerden uzak, üs-
tün, millî ve vatansever olmalıdır.” (Ankara, 13 Mayıs 1935)

• “Hiçbir mantıklı delile dayanmayan birtakım geleneklerin, in-
sanların korunmasında ısrar edilen milletlerin ilerlemesi çok güç, 
çok geç olur, belki de hiç olmaz.” (Bursa, 27 Ekim 1927)

Atatürk’ün İktisatçı Gençlere Öğüdü:

• “Genç arkadaşlarım! Önemli ve sorumluluk isteyen bir meslek 
seçmiş olduğunuzu görüyor, seviniyor ve övünüyorum. Bir mil-
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letin bağımsızlığının sağlanması ve geleceğinin sürekliliği nasıl 
hazırlıklı ve güçlü bir orduya ihtiyaç gösterirse o milletin refah ve 
mutluluk içinde yaşayabilmesi de kuvvetli bir ekonomi ordusu ile 
mümkündür. Bu alanda milletimiz sizden çok şeyler bekliyor. Ben 
de genç beyinlerinizin ekonomi bilimi ile dolu, mücadeleci ve gerek-
li durumda yaratıcı olmasını diliyor ve hepinizin bu yolda feragat 
ve azimle çalışmanızı istiyorum.” (İstanbul, 16-17 Ocak 1937)

• “Ben çocukken hiç ezberleyemezdim, öğretmenlerimden ceza alır-
dım. Ancak, bundan memnunum, her ezberlettiklerini belleyeydim, 
beynimde düşünmeye yer kalmayacaktı.” (Tarsus, 18 Mart 1923)

• “Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir don-
muş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mira-
sım bilim ve akıldır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda 
olduğumuz çetin ve köklü zorluklar önünde, belki gayelerimize 
tamamen eremediğimizi, fakat asla ödün vermediğimizi, akıl ve 
bilimi rehber edindiğimizi kabul edeceklerdir. Zaman hızla iler-
liyor, milletlerin, toplumların, fertlerin mutluluk ve mutsuzluk 
anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek 
hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişmesini 
inkâr etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve 
başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimse-
mek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliği-
ni kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. “ (İstanbul, 1932)

• “Yeni neslin donatılacağı manevi özellikler arasında kuvvetli bir 
fazilet (erdem, bilgelik) aşkı ve kuvvetli bir düzen ve disiplin dü-
şüncesinden de söz etmek zorundayım.” (Ankara, Temmuz 1921)

• “Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına hiçbir güç karşısında 
baş eğmeyerek büyük bir sabır ve dayanıklılıkla çalışmalarını ve 
öğrenimdeki çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının 
öğrenimlerini tamamlamaları için her fedakârlığı göze almaktan 
çekinmemelerini tavsiye ederim.” (Ankara, 15 Temmuz 1921)
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• “Denilebilir ki; hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir şeye ihtiya-
cımız vardır; çalışkan olmak! Toplumsal hastalıklarımızı araş-
tırırsak, temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık 
bulamayız, hastalık budur. O halde ilk işimiz, bu hastalığı köklü 
bir şekilde tedavi etmektir; milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve 
onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk yalnız ve ancak çalış-
kanların hakkıdır.” (İzmit, 17 Ocak 1923)

• “Millî ahlakımız medenî esaslarla ve özgür düşüncelerle beslen-
meli ve kuvvetlendirilmelidir. Bu çok önemlidir, özellikle dikkati-
nizi çekerim, Tehdit temeline dayalı ahlak, bir fazilet olmadıktan 
başka, güvene de layık değildir.” (Ankara, 25 Ağustos 1924)

Atatürk, Edirne Erkek Öğretmen Okulunda öğrencilere ilk in-
sanların ve eski toplumların korkuya dayalı ahlâk ve eğitim 
sistemini anlattıktan sonra: “Demokrat toplumlarda fertlerin nasıl 
bir eğitim alması gerektiğinden ferdin topluma karşı görevi her şeyden 
önce onun bağımsızlık, huzur ve refahını sağlamaya çalışmak” oldu-
ğunu ifade ettikten sonra şunları eklemiştir: “En iyi fert kendinden 
ziyade mensup olduğu toplumu düşünen, onun varlığını korumaya ve 
mutluluğuna kendini adayan insanlardır.” (Edirne, 24 Aralık 1930)

• “Çocukluk güzel şey! Çocuklar ne sevimli, ne tatlı yaratıklar de-
ğil mi? En çok hoşuma giden halleri nedir bilir misiniz? İkiyüz-
lülük bilmemeleri, bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği 
gibi açıklamaları...” (Ankara, Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten 
Hatıralar 1973)

• “Çoğu ailelerin öteden beri çok kötü bir alışkanlıkları var çocukla-
rını söyletmez ve dinlemezler. Zavallılar söze karışınca, ‘Sen bü-
yüklerin konuşmasına karışma’ der, sustururlar. Ne kadar yan-
lış ve hatta zararlı bir hareket… Hâlbuki tam tersine, çocukları 
serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını, olduğu gibi 
ifade etmeye teşvik etmelidirler. Böylece, hem hatalarını düzelt-
meye imkân bulunur, hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmala-
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rının önüne geçilmiş olur. Kısacası, çocuklarımızı artık düşün-
celerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını 
savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine 
saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yü-
reklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, 
iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalı-
dır. Bence bunlar, çocuk eğitiminde ana kucağından en yüksek 
eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak 
önemli noktalardır. Ancak bu şekildedir ki çocuklarımız memleke-
te yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar (Anka-
ra, Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar 1973, S:61)

• “Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetiş-
mekte olan çocuklarına sesleniyorum: Batı senden, Türk’ten çok 
geriydi. Anlamda, düşüncede, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün 
batı  nihayet teknikte bir üstünlük gösteriyorsa; ey Türk çocuğu, 
o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affolunmaz ihmali-
nin bir sonucudur! Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin! Belli, fakat 
zekânı unut! Daima çalışkan ol!” (İstanbul, 18-19 Temmuz 1936)

• “Türk Devleti, vatandaşların, Türk’ün derin tarihini bilmesine 
olağanüstü bir önem verir. Bu bilgi, Türk’ün kapasite ve ener-
jisini, kendine güven duygularını ve millî varlığa zarar verecek 
bütün akımlara karşı sarsılmaz dayanımını besleyen kutsal bir 
cevherdir.” (Ankara, 13 Mayıs 1935)

• “Tarih, insan toplumlarının zaman ve yer gösterilerek ve doğ-
ru  olarak hayatını, kültürünü araştıran ve öğreten bir bilimdir. 
Tarihin, insanlar için ne kadar önemli bir görevi üzerine aldığı 
meydandadır. Tarih bu önemli görevi yaparken yalnız, bugünün 
insanlarını aydınlatmak ve onlara yol göstermekle kalmıyor, bun-
dan sonra gelecek insanlara da faydalı bir eğitimci oluyor. Ger-
çekten, yarının kurucusu olan bizler, bizden önceki nesillerin 
devlet işlerinde, fikri ve ekonomik alanda, yaptıklarını öğrendikçe 
bunların mükemmel ve noksan yönlerini, iyi ve kötü yanlarını 
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inceledikçe ve bunların sebeplerini, etkenlerini ve iz bırakanları-
nı, doğal ve geçici engellerini anladıkça, düşüncelerimizde, işle-
rimizde açıklık olur. Bu sayede gelecek nesillerin nefretle anacağı 
bir insan, bir millet olarak tarihe geçmekten kaçınırız; fertçe ve 
milletçe, uygarlığın ilerlemesine çalışarak insanlığın yükselme-
sine hizmet ederiz. Gelecek nesillerin yararlanabileceği değerli, 
ölmez, bilim ve sanat eserleri bırakmış bir varlık olarak tarihte şe-
refli bir yer kazanmak, ülkümüz olacaktır. Çocuklarımıza da aynı 
düşünce ve eğitimi vereceğiz.” (1930, Türk Tarihi Tetkik Cemiye-
ti, Tarih / Tarihten Evvelki Zamanlar ve Eski Zamanlar Maarif 
Vekâleti Yayını, Devlet Matbası, İstanbul 1931, S:8-9)

Tarih bilimini bir eğitimci olarak değerlendiren Atatürk Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin uygulayacağı eğitim sistemiyle:
• Her Türk vatandaşına Türk’ün tarihinin derinlemesine ve 

tüm detaylarıyla öğretilmesine olağanüstü önem veren,
• Tarih bilgisinin her Türk vatandaşının kendisine güvenini, 

kapasitesini, enerjisini, millî varlığına zarar verecek her tür-
lü akıma karşı dayanma gücünü artıracak kutsal bir kaynak 
olarak kabul eden,

• Tarih biliminin insan topluluklarının hayatını ve kültürünü 
araştıran ve öğreten bilim dalı olduğuna inanan,

• Fertçe ve milletçe uygarlığın ilerlemesine, insanlığın yük-
selmesine hizmet edebilme niteliklerinin kazandırılması 
gerekliliğinin farkında,

• Millî hedefimizin, gelecek nesillerin yararlanabileceği de-
ğerli, ölmez bilim ve sanat eserleri bırakmış, bir millet ola-
rak tarihte şerefli bir yer kazanmak olduğunun bilincinde, 

olarak hazırlanmış eğitim programlarıyla oluşturulmasının ve 
uygulanmasının önemini ifade etmektedir. 
• “Ey Türk Milleti! Sen yalnız kahramanlık ve savaşçılıkta değil, 
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düşünce ve uygarlıkta da insanlığın şerefisin. Tarih, kurduğun 
uygarlıkların övgüleriyle doludur. Varlığına kasteden siyasi ve 
sosyal etkenler birkaç yüzyıldır yolunu kesmiş, yürüyüşünü ağır-
laştırmış olsa da, on bin yıllık düşünce ve kültür mirası, ruhunda 
el değmemiş ve tükenmez bir kudret halinde yaşıyor. Hafızasında 
binlerce ve binlerce yılın hatırasını taşıyan tarih, uygarlık safın-
da layık olduğun yeri sana parmağı ile gösteriyor. Oraya yürü 
ve yüksel! Bu senin için hem bir hak hem de bir görevdir!” 
(Türk Tarihinin Ana Hatları, Maarif Vekaleti Yayını, 1931 S:74

Atatürk her vesile ile Türk milletinin evrensel uygarlığın ve 
insanlığın gelişmesine çok büyük ve önemli katkılar sağladı-
ğını belirtmekte, hak ettiği yerin de çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstünde “Lider Ülke” olmak olduğu hedefini göstermekte, 
Türk milletinin bu büyük millî hedefe (ulusal vizyon) ulaştı-
rılmasının bir hak ve görev olduğunun toplumun her bir fer-
dine öğretilmesini istemektedir. 

• “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlık-
lara da sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve 
dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu, atalarını 
tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacak-
tır.” 1930 (Afet İnan, Atatürk ve Tarih Tezi, TTK Belleten, Cilt III)

• “Türk Devleti’nin amacı, millî bilincin kuvvetlenmesidir. Benim, 
hata etmiyorsam, bundan anladığım şudur: Türk’ün, Türklüğün, 
ne olduğunu anlamak ve bu anlayışı kuvvetlendirmeye çalışmak-
tır. Bence bu gayenin aydınlatılması için en nûrlu güneş, Türk’ün 
kaynağını, uygarlığını, büyüklüğünü tanıtan tarihtir. Bunu biliş 
ve dünyaya bildiriştir. Dünden habersiz olan bir insan, bugünü 
bilmez ve yarına aktaramaz. Aslını bilmeyen bir varlık, içinde ya-
şadığı dünyaya, yeniden kendini tanıtacak hayatî eserleri göste-
rinceye kadar bilinmez varlık halinde kalmaya mahkûmdur. Türk 
milletinin yüksek tarihi hakkındaki bilgi noksandır. Bence bize, 
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hepimize geçmişin okullarında bu konuda öğretilmiş şeyler  hem 
eksiktir; hem de yanlıştır. Yazık ki; bu yanlış yol, bugüne kadar 
önümüzdeki nesli yetiştiren bilgi ocaklarında da takip edilmiştir. 
Geçmişten miras kalan bu sisli yolu aydınlatmak, Türk milletini, 
Türk çocuklarını yeni bir nûrlu tarih yolunda yürüterek, gelece-
ğin parlak ufuklarına eriştirmek önemlidir.”

“Eğer bir millet büyükse; kendisini tanımakla daha büyük olur.” di-
yen Atatürk, Türk milletinin her ferdinin tarihini, dilini, kül-
türünü kısaca geçmişini, çok iyi bilmesi gerektiğini bunun için 
özellikle tarih bilgisinin ve bilincinin kazandırılmasının çok 
büyük önem taşıdığını bunun da eğitim yoluyla yapılması ge-
rektiğini ifade etmektedir. 

Burada Atatürk’e göre “millet” ve “Türk milleti” kavramlarını 
da açıklayarak belirtmek yararlı olacaktır. 
1. Zengin bir hatıralar mirasına sahip bulunan, 
2. Beraber yaşamak konusunda ortak istek duyan ve anlaş-

mada samimi olan,
3. Sahip olunan mirasın korunmasına beraber devam etmek 

konusunda iradeleri ortak olan insanların birleşmesinden 
oluşan topluma Millet adı verilir. 

Bu tanım incelenirse bir milleti oluşturan insanların bağlılıkla-
rındaki değer, kuvvet ve vicdan özgürlüğü ile insanî duyguya 
gösterilen saygı kendiliğinden anlaşılır.  Atatürk’ün kültüre 
göre millet tanımı:

• “Bir millet oluştuktan sonra, fertlerinin devlet hayatında, ekono-
mik ve fikri hayatta çalışmak sayesinde meydana gelen millî kül-
türde kuşkusuz milletin her ferdinin çalışma payı, katkısı, hakkı 
vardır. Buna göre ‘Bir kültürden olan insanlardan oluşan toplu-
ma “MİLLET” denir.’ dersek milletin en kısa tanımını yapmış 
oluruz.” (Ankara, 1929, Afet İnan) 
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• “İlk ayak bastığım bu Türk şehrindeki uyanıklığa cidden hayran 
kaldım ve bir daha iman ettim ki, bu millet asla ölmeyecektir. Var 
olun aziz Kilisliler.!” (Kilis, 28 Ekim 1918 )

• “Efendiler! Türkiye halkı yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız 
yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği kabul etmiş, bir mille-
tin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet bağımlı yaşama-
mıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır!” İzmit, 18 Haziran 1922 
(Vakit Gazetesi, Sayı:1625, 21 Haziran 1922 S:1-2) 

• “Türk milleti hiçbir zaman mahkûmiyet ve esirlikte kalamaz, ra-
hat olunuz.” Adana, 15 Mart 1923 (Damar Arıkoğlu, Hatırala-
rım, 1961, S:308)

• “Türkiye Devleti’nin bağımsızlığı kutsaldır. O, sonsuza kadar 
güvenlikte ve korunmuş olmalıdır.” TBMM, 13 Ağustos 1923 
(TBMM Zabıt Ceridesi, Devre, II.Cilt, 1.1923.S:41)

Gerçek anlamda millî eğitim hizmetinin yapılabilmesi için, 
milleti iyi tanımak gerekir. Her vesile ile eğitimin millî olma-
sı gerektiğini belirten ve milletini çok iyi tanıyan Atatürk’ün 
millet, yurt, milliyet, Türklük gibi kavramlarla ilgili aşağıda 
sunulan görüş ve düşünceleri bu nedenle çok önemlidir.

• “Efendiler! Bizim milletimiz vatanı, özgürlüğü ve egemenliği için 
fedakâr bir halktır, bunu ispat etti. Milletimiz yaptığı inkılâpların 
kararlı savunucusudur da. Benliğinde bu faziletler yerleşmiş bir 
milleti yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuv-
vet alıkoyamaz.” Dumlupınar, 30 Ağustos 1924 ( Reis-i Cumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Tarihi Nutku, Cumhu-
riyet Gazetesi Yayını, 1924, S:13, Reis-i Cumhur Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin Sonbahar Seyahatleri, 1925, S:39)

• “Türk’ün haysiyeti ve onuru ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. 
Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!” Anka-
ra, Ekim 1927 (Nutuk, 1927, S:9)
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• “Ölmek isteyen bir milleti hiçbir kuvvet kurtaramaz. Türk milleti 
ölmek istemez, o daima yaşayacaktır.” Yalova, 19 Ağustos 1932 
( Şevket Aziz Kansu, Anıtkabir, TDK Türk Dili Gazetesi, Cilt I, 
Sayı:12, Eylül 1952, S: 26 (682); Şevket Aziz Kansu, Atatürk ve 
Hürriyet, Cumhuriyet Gazetesi, Sayı:14102, 5 Kasım 1963 S:6)

• “Batı milletlerini bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları 
tanırım. Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şah-
sen tanırım ve bu tanışmam da savaş alanlarında olmuştur, ateş 
altında olmuştur. Ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek sizi 
temin ederim ki; bizim milletimizin manevi kuvveti bütün millet-
lerin manevi kuvvetinin üstündedir. ”TBMM, 8 Temmuz 1920 
(TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:I, Cilt:11, 2. Basım, 1940, S:209)

• “Arkadaşlar! Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım 
gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk mille-
tinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek 
ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu millete 
güvenerek işe başladım.” Ankara, 26-27 Mart 1937 (Cumhuriyet 
Gazetesi, Sayı:4626, 1 Nisan 1937) 

• “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en 
zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dili-
ni çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk 
milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiği 
sonsuz felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, 
çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili 
sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kal-
bidir, zihnidir.” Ankara, 1929 (Afet İnan)

Cumhuriyetimizin Kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk’e göre Türk millî eğitim sistemi;
• Millî,
• Lâik,
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• Akla ve bilime dayalı,
• Bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına, çağın gereklerine uy-

gun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş uygarlığın 
üstünde lider ülke olmasını sağlayacak,
- Vatanını ve milletini canından çok seven ve daima yücelt-
meye çalışan yüksek nitelikli, 
- Aklını özgürce kullanabilen, özgürce düşünebilen, öğren-
diği bilgiyi kullanabilme, analiz ve sentez yapma becerisi 
gelişmiş,
- Yeni bilgi ve teknoloji üretebilen, geliştirdiğini üretime 
yansıtabilen, öğrenmeye karşı istekli nesiller yetiştirecek,

• Türkiye’nin gerçeklerinden doğmuş Atatürk ilke ve in-
kılâplarına uygun, 

• Türk millî eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri, 
ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda iş hayatının ve 
ekonominin talebini uygun,

• Okuldan iş yerine tam istihdamı ve eğitim-istihdam den-
gesinin oluşmasını hedefleyen,

• Hızla gelişen bilim ve teknolojiye uyum sağlayabilen, es-
nek bir yapıya sahip olmalıdır.

Atatürk, bir ülkenin eğitim sisteminin, o ülkenin kendisini na-
sıl tanımladığının ve kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının 
belgesi (göstergesi) olduğuna da dikkat çekmektedir.
Atatürk, geçmişte uygulanan geleneksel eğitim sistemini eleş-
tirmekte ve yetersiz bulmakta, eğitimle ilgili görüş ve düşün-
celeri doğrultusunda ülkemizin çağdaşlaşma yolunda hızla 
yol almasını ve hakettiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde 
“lider ülke” olmasını sağlayacak millî nitelikli bir eğitim siste-
minin oluşturularak uygulanmasını istemektedir. Bu noktada, 
Türk millî eğitim sisteminin yasal dayanaklarından olan Ata-
türk ilke ve inkılâplarına yer vermekte yarar görüyorum.
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TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI

Bir ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine nasıl 
bir gelecek hazırladığının en önemli belgesi, o ülkenin eğitim 
sistemi ve onun nasıl hayata geçirilebildiğidir. Bundan dola-
yı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de kendini tanımlayan ve 
kendine nasıl bir gelecek hazırladığının göstergesi olan Türk 
Millî Eğitim Sistemi’nin yasal dayanakları vardır. Başka bir 
ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin millî eğitim politi-
kası, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere diğer 
yasal dayanaklarla düzenlenmiş ve belirlenmiştir.

Ülkemizde eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetle-
rinin; Anayasada ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’n-
da ifadesini bulan Atatürk İlke ve İnkılâpları, bu kanunun 
genel amaç ve temel ilkeleri, ülkemizin kalkınma hedefleri, iş 
hayatının ve ekonominin talebi doğrultusunda yürütülmesi 
gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekâsı ve Türk milletinin 
mutluluğu açısından, toplumun mimarı ve etrafını aydınlatan 
birer ışık demeti olan eğitim yöneticisi ve öğretmen arkadaş-
larıma, millî eğitim sistemimizin yasal dayanaklarını hatırlat-
makta çok büyük yarar görmekteyim.

* * *
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A.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

BAŞLANGIÇ 

Türk vatanı ve milleti’nin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devle-
ti’nin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman 
Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılâp ve 
ilkeleri doğrultusunda; 
Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi 
mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; 

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız 
Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetki-
li kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu anayasada gösterilen hür-
riyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni 
dışına çıkamayacağı; 

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıra-
laması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki ve görevlerinin kul-
lanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve 
işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bu-
lunduğu; 

Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, 
devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve 
manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve 
medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik 
ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve 
politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;  
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Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetler-
den eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, 
medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve 
maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine 
doğuştan sahip olduğu; 

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî 
sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve 
külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, 
birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi 
ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh.” arzu ve 
inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; 

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhu-
na bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak 
üzere,

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlat-
larının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdî olunur.

Madde 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakı-
lamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzen-
lenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultu-
sunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim 
yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatan-
daşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk 
ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile 
erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğre-
nimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla ge-



95

rekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime 
ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştır-
ma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her 
ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk 
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eği-
tim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile ya-
bancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar 
kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.

Madde 58-  Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edil-
diği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları 
doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme 
ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri alır.

Madde 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlar-
ken aşağıdaki şekilde ant içerler: “Devletin varlığı ve bağımsızlı-
ğını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıt-
sız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, 
demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına 
bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürri-
yetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ay-
rılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim 
üzerine ant içerim.”
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Madde 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde ant içer: “Cumhurbaşka-
nı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini 
koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, 
Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı 
kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyet-
lerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime 
aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle 
çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum 
ve şerefim üzerine ant içerim.”

Madde 134- Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâpları-
nı, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan 
araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; 
Atatürk’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim 
ve desteğinde, Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana bağ-
lı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi’nden oluşan, kamu tüzel 
kişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” 
kurulur. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün va-
siyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine 
tahsis edilir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; 
kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşu-
na dâhil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.

Madde 174- Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağ-
daş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen 
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inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği ta-
rihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı oldu-
ğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında 

Kanun;
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Tür-

belerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men 
ve İlgasına Dair Kanun;

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle 
kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde ya-
pılacağına dair medeni nikâh esası ile aynı kanunun 110’ uncu 
maddesi hükmü;

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabu-
lü Hakkında Kanun;

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul 
ve Tatbiki hakkında Kanun;

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi 
Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun;

8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyi-
lemeyeceğine Dair Kanun.

Ülkemizin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmet-
lerinin, yukarıda belirtilen anayasanın başlangıcında ve ilgili 
maddelerinde yer alan Atatürk Milliyetçiliği, Atatürk ilke ve 
inkılâpları doğrultusunda yürütülmesi, buna göre geleceğimi-
zin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımızın ilkeli ve hedefli 
olarak yetiştirilmesi gerektiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
nin bekâsı ve Türk milletinin mutluluğu için her an göz önün-
de bulundurulmalıdır. 
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Eğitim sistemimizin diğer yasal kaynaklarından biri de 430 
sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur. Bu kanun, anayasanın 
174’üncü maddesinde de belirtildiği gibi; devrim kanunu olup 
değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek “Öğretim Birliği Yasa-
sı” olarak bilinmektedir.

Bu kanunun orijinal metni ile günümüz Türkçesine göre dü-
zenlenmiş metni aşağıda verilmiştir. 

* * * 

B.) TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU (Orijinal Metin)

Kanun Numarası: 430
Kabul Tarihi: 3/3/1340
Yayımlandığı R. Gazete Tarih: 6/3/1340 Sayı : 63
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt : 5 Sayfa : 322

Madde 1.) Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedri-
siye Maarif Vekaletine merbuttur.

Madde 2.) Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar ta-
rafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Ve-
kaletine devir ve raptedilmiştir.

Madde 3.) Şer’iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde mekatip ve meda-
rise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.

Madde 4.) Maarif Vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetişti-
rilmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet 
ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef me-
murların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.
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Madde 5.) Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedri-
satı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliye-
ye merbut olan askeri rüşti ve idadilerle Sıhhiye Vekaletine mer-
but olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber 
Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkür rüşti ve idadilerde 
bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları atiyen ait olduğu 
Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar 
orduya mensup olan muallimler orduya nispetlerini muhafaza 
edecektir.

(Ek: 22/4/1341 - 637/1 md.) Mektebi Harbiyeden menşe teşkil 
eden askeri liseler bütçe ve kadrolariyle Müdafaai Milliye Vekale-
tine devrolunmuştur.

Madde 6.) İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

Madde 7.) İşbu kanunun icrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur.

Öğretim Birliği Yasası olarak bilinen ve eğitimle ilgili yasal dü-
zenlemelere dayanak teşkil eden 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nun günümüz Türkçesine uygun metni aşağıda veril-
miştir. 

* * * 
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B.) ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI (Günümüz Türkçesiyle)

Kabul tarihi: 3 Mart 1924 
Madde 1.) Türkiye’deki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. 
Madde 2.) Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veya özel vakıflar tarafından 
yönetilen bütün medrese ve okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlanmıştır. 
Madde 3.) Şer’iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde, okullara ve med-
reselere ait olan birikimler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine dev-
redilecektir 
Madde 4.) Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek din uzmanları yetiştiril-
mesi için, üniversitede bir İlahiyat Fakültesi açacak; imamet ve hatip-
lik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için de ayrı okullar açacaktır. 
Madde 5.) Bu yasanın yayımı tarihinden başlayarak genel eğitim 
ve öğretimle görevli olup, şimdiye kadar Millî Savunma ’ya bağlı 
olan askeri ortaokul ve liseler ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan ye-
tim yurtları bütçeleri ve eğitim kadroları ile birlikte Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu ortaokul ve liselerde bulunan eğitim 
gruplarının bağlantıları, bundan sonra ait oldukları bakanlıklar 
arasında değişiklik suretiyle düzenlenecek ve o zamana kadar or-
duya bağlı olan öğretmenler orduya bağlılıklarını sürdüreceklerdir. 
Madde 6.) Bu yasa yayımı tarihinde geçerlidir. 
Madde 7.) Bu yasanın yürütülmesinden hükümet sorumludur.

3 Mart 1924 ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim 
Birliği Yasası) ile millî eğitim sistemimize getirilen devrim niteli-
ğinde yenilikler şunlardır:

• Her tür ve seviyedeki eğitim kurumları Maarif Vekaletine 
(Milli Eğitim Bakanlığına) bağlanmıştır. 
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• Türkiye Cumhuriyeti millî eğitim sistemi ile ilgili yasal dü-
zenlemelere esas teşkil eden, temel eğitim niteliğindeki ya-
sal dayanak ihtiyacı karşılanmıştır. 

• Ülkenin millî eğitim hizmetlerinde çok başlılık  ve çeşitlilik 
ortadan kaldırılmıştır. 

• Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması, tekke, zaviye ve 
dergâhların kapatılması, Arap harflerinin kaldırılması ile 
ilgili devrim yasalarına alt yapı oluşturulmuştur.

• Eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetleri Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde yürütülmeye 
başlanmıştır. 

• Her tür ve kademedeki okulların eğitim programları Milli 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanmaya başlanmıştır.

• Ülke genelinde akla, bilime dayalı, lâik-çağdaş, Türk kül-
türünü geliştirme ve millî bir toplum oluşturma hedefine 
yönelik eğitim anlayışı uygulamasına geçilmiştir.

• Kız ve erkek öğrencilerin karma eğitim uygulamasına baş-
lanmıştır. 

• 2 Mart 1926 tarihinde Maarif Teşkilatı (Millî Eğitim Organi-
zasyonu) kanununa alt yapı oluşturulmuştur. 

Atatürk , Samsun Lisesinde Tarih Dersinde Bir Öğrenciye Tebeşirle Çizdiği 
Yerlerin Türklerin Anayurdu Olduğunu Anlatıyor
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C.) ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI

Türk Millî Eğitim sistemi; Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğ-
retmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüş, düşünce ve talimat-
ları doğrultusunda düzenlenen yasal dayanaklara göre oluş-
turulmakta, geliştirilmekte ve uygulamaya konulmaktadır. 

Türk millî eğitim sistemi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine nasıl bir gelecek 
hazırladığının göstergesi olan millî nitelikli bir belgedir. 

Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına dair oldukça çeşitli ve geniş 
bir kaynak yelpazesi bulunmaktadır. Atatürk’ün Temel ve Bü-
tünleyici İlkeleri hakkındaki bilgiler, Kültür Bakanlığı tarafın-
dan bastırılan “Kurtuluş, Kuruluş, Cumhuriyet” adlı kitaptan, 
Atatürk İnkilapları ilgili bilgiler ise Kaynakça kısmında bula-
bileceğiniz çeşitli eserlerden yararlanarak elde edilen bilgilere 
göre derlenmiştir. 

Atatürk İlkeleri

Atatürk ilke ve inkılâplarından bahsetmeden önce “Atatürk-
çülük” kavramını tanımlayarak ilerlemenin daha doğru oldu-
ğu kanaatindeyim. Bu konuda bilgi verdikten sonra Atatürk 
ilkelerini, temel ilkeler ve bütünleyici ilkeler olarak inceleye-
ceğiz. 

Atatürkçülük: Türkiye’nin gerçeklerinden doğmuş bir düşün-
ce sistemi olup Türk milletinin iradesi ile oluşmuş tarihi bir 
gelişmenin ürünüdür. Atatürkçülük:

• Milleti, hakları ve görevleri konusunda aydınlatmaktır.
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• Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.

• Kurtuluş, kuruluş, çağdaşlık, bağımsızlıktır.

• Akılcılık ve bilimselliktir.

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş uygarlık düzeyi-
nin üstünde lider ülke olmasını hedeflemek ve bu hedefi 
gerçekleştirecek nesilleri yetiştirecek bir millî eğitim siste-
minin oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

• Özgür akılcılık, özgür düşünce sistemidir. 

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza kadar yaşaması 
ve Türk milletinin mutluluğunun gerçekleştirilmesidir.

A.) TEMEL İLKELER

Cumhuriyetçilik:

“ Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare cum-
huriyet idaresidir.” (1924)

“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli de-
mektir.” (1933)

“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir ida-
redir. Cumhuriyet fazilettir.” (1925)

“Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya 
milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükü-
met teşkilatıdır ki; onun adı Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile 
millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millet 
ve  millet hükûmettir.” (1925)
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Milliyetçilik:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti 
denir.” (1930)

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı hep bir soyun evlatla-
rı, hep aynı cevherin damarlarıdır.” (1923)

“Biz doğrudan doğruya milletperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; 
cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun 
fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan 
cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.” (1923)

Halkçılık:

“İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat ken-
di geleceğine sahip olması esası anayasamız ile tespit edilmiştir.” 
(1921) 

“Türkiye Cumhuriyeti 
halkını ayrı ayrı sınıflar-
dan oluşmuş değil fakat 
kişisel ve sosyal hayat 
için iş bölümü itibariyle 
çeşitli mesleklere ayrılmış 
bir toplum olarak görmek 
esas prensiplerimizden-
dir.” (1923)

“Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak is-
teyen bir toplum sistemidir.” (1921)

Devletçilik:

“Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve 
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şahsî faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ve geniş bir 
memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde 
tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.” (1936) 

“Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin 
gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır.” (1930) 

“Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla bera-
ber, hiçbir piyasa da başıboş değildir.” (1937)

Lâiklik:

“Lâiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. 
Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir.” 
(1930) 

“Lâiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücü-
lükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi 
imkânını temin etmiştir.” (1930) 

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta 
serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye kar-
şı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karış-
tırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden 
sakınıyoruz.” (1926)

İnkılâpçılık (Devrimcilik):

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların (devrimlerin), 
gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün an-
lam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.” (1925) 

“Biz büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir 
çağa götürdük.” (1925)
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B.) BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

Millî Egemenlik:

“Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu millî egemenliktir. 
Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.” (1923) 

“Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin 
sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin 
anlamıyla millî egemenliği sağlamış bulunması ile devamlılık ka-
zanır. Bundan dolayı; hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de da-
yanak noktası millî egemenliktir.” (1923)

Millî Bağımsızlık:

“Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasî, malî, iktisadî, 
adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve 
tam serbestlik demektir.“

“Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, 
millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından 
mahrumiyeti demektir.” (1921) 

“Türkiye Devleti’nin bağımsızlığı mukaddestir. O, ebediyen sağ-
lanmış ve korunmuş olmalıdır.” (1923)

Millî Birlik ve Beraberlik:

“Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı 
şeyler değiliz.” (1919) 

“Biz millî varlığın temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmek-
teyiz.” (1936) 

“Toplu bir milleti istilâ etmek, daima dağınık bir milleti istilâ et-
mek gibi kolay değildir.” (1919)
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Yurtta Sulh, Cihanda Sulh (Yurtta Barış, Dünyada Barış):

“Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz.” (1931) 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan 
yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin re-
fah ve terakkisinde en esaslı âmil olsa gerektir.” (1933) 

“Sulh, milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur.” (1938)

Çağdaşlaşma:

“Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, 
mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz.” 
(1925) 

“Biz Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. 
Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bul-
duğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” 
(1926)

Bilimsellik ve Akılcılık:

Bilimsellik:

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en 
gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.” (1924) 

“Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolun-
da, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet bilimdir.” (1933)

Akılcılık:

“Bizim; akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliği-
mizdir.” (1925) 

“Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar.” (1926)
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İnsan ve İnsanlık Sevgisi:

“İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak in-
sanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları 
mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, on-
lara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddî ve manevî ihtiyaçla-
rını temine yarayan hareket ve enerjidir.” (1931) 

“Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olan-
ların düşmanıyız.” (1936)

Atatürk İnkılâpları (Devrimleri)

23 Nisan 1920’de, TBMM’nin açılmasıyla Anadolu’da yeni bir 
Türk Devleti kurulmuştur. TBMM’nin üstünde hiçbir gücün 
kabul edilmeyeceğinin açıklanması ile de Osmanlı Devleti’nin 
varlığı fiilen ortadan kalkmıştır. 

29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ata-
türk ve başta İsmet İnönü olmak üzere yakın arkadaşlarınca 
gerçekleştirilen inkılâplarla (devrimlerle) güçlü ve modern bir 
devlet haline gelmiştir. 

Atatürk’e göre Türk Milleti’nin geri kalmasına neden olan 
kurumların kaldırılarak, yüksek uygarlığın gerektirdiği yeni 
kurumları kurmak ya da oluşturmak “inkılâbı” (Devrimi) ifade 
etmektedir. Esas amaç, Türk Milleti’nin çağdaş, uygar bir top-
lum haline gelmesini sağlamaktır. 

Büyük zaferin kazanılmasından sonra yıkılan, bozulan eski 
düzenin yerine yeni düzen kurulmaya başlanmış; sosyal ha-
yatın ihtiyaçlarına göre topluma ve devlet hayatına şekil ve 
düzen verilmiştir. “Medeniyet yolunda yürümek ve başarmak 
şart-hayatîdir.” diyen Atatürk, milletimizi çağdaş uygarlık dü-
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zeyinin üstüne çıkaracak bir zihniyetin yerleşmesi gayret ve ça-
bası içindeydi. Bu amaçla devlet ve toplum hayatında yapılan 
kökten değişiklikler, inkılâplar birbirini izlemiştir. Atatürk’ün 
gerçekleştirdiği en büyük inkılâplar (devrimler) şunlardır: 

A. Siyasal alanda
B. Eğitim ve kültür alanında
C. Hukuk alanında
D. Sosyal (toplumsal) alanda
E. Ekonomi alanında 

Olmak üzere 5 alanda, çok sayıda devrim niteliğinde yasal 
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelere ilişkin özet bilgiler 
aşağıda belirtilmiştir. 

A.) Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar: 

Saltanatın Kaldırılması: 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM’ye su-
nulan yasa taslağı, yapılan görüşmeler sonunda kabul edile-
rek yasalaşmıştır. Böylece TBMM; egemenlik ve hükümranlık 
haklarının Türk milletine ait olduğunu, saltanat ile hilafetin 
ayrıldığını, İstanbul’un işgal tarihinden (16 Mart 1920) itiba-
ren saltanatın kaldırıldığını açıklamıştır.

Atatürk ‘ün Meclis kürsüsünde mebuslara yaptığı konuşması
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Cumhuriyetin İlanı: Cumhuri-
yet kavramı, dilimize Arapça-
dan girmiş olan ‘cumhur’ keli-
mesinden doğmuş bir rejimin 
adıdır. Modern anlamda cum-
huriyet, demokrasinin en geliş-
miş şeklidir. Yunan ordusunun 
Anadolu’dan temizlenmesiy-
le Kurtuluş Savaşı’nın silahlı 
mücadele kısmı sona ermiştir. 
Bundan sonra; Türk milletinin 
çağdaşlaşması ve her alanda ge-
lişmiş ülkelerin seviyesine çık-
ma, çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstünde lider olma mücadelesi 
başlamıştır. Saltanatın kaldırıl-
masından sonra, sıra cumhuriyetin ilan edilmesine gelmiştir. 
Mustafa Kemal, “Türk ulusunun yaratılışına ve karakterine en uy-
gun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir.” diyerek, cumhuriye-
tin ilanının Türk milleti için taşıdığı önemi belirtmiştir.

Millî egemenliğe dayalı olarak 23 Nisan 1920 tarihinde kuru-
lan yeni Türk Devleti’nin demokratik bir yapıya sahip olması 
nedeniyle bu devletin adının da “Cumhuriyet” olması gereki-
yordu. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının ardından 
birinci TBMM, 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesine karar 
vererek dağılmıştır. 

14 Ağustos 1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti seçimleri ya-
pılmış ve Fethi Okyar başkanlığında yeni kabine (hükûmet) 
oluşturulmuştur. Ankara’nın TBMM’nin kurulduğu yer ve 
Millî Mücadele’nin merkezi olması nedeniyle, İsmet Paşa’nın 
Meclis’e sunduğu önerge, oy birliği ile kabul edilmiştir. Böyle-

Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 

(Hakimiyeti-i Milliye Gazetesi 30 Ekim 1923)
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ce 13 Ekim 1923 tarihi itibariyle Ankara yeni Türk Devleti’nin 
başkenti ve hükûmet merkezi olmuştur. Lozan Antlaşması’nın 
imzalanması ve Ankara’nın başkent olmasıyla çok önemli si-
yasal gelişmelerin olacağı mesajı verilmiştir. 

İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Ali Fethi Bey ve diğer vekille-
rin Çankaya’da Mustafa Kemal Paşa başkanlığında yaptıkları 
toplantı sonucu 27 Ekim 1923 tarihinde istifa etmeleri üzerine 
başlayan hükûmet bunalımı, TBMM’nin çalışmalarını zorlaş-
tırmıştır. Güçler birliği ilkesinin en katı şekli olan meclis hükû-
meti sistemine göre yapılan seçimlerde bakanlar kurulunun 
oluşturulamaması, bu sistemin artık iyi işlemediğini göster-
miş ve kabine sistemine geçilmesini zorunlu kılmıştır. Kabine 
sistemine geçiş için ise cumhuriyetin ilanı ve bu ilanla birlik-
te cumhurbaşkanının seçilmesi gerekli görülmüştür. Mustafa 
Kemal Paşa, bütün bu gelişmeler üzerine cumhuriyetin ilan 
edilmesine karar vererek, 28 Ekim 1923 günü akşamı İsmet 
(İnönü) Paşa, Fethi (Okyar) Bey, Kâzım (Özalp) Paşa ile Ruşen 
Eşref (Ünaydın) Bey’i Çankaya’ya davet etmiştir. 

Toplantıda “Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz.” diyerek görüşleri-
ni açıklayan Mustafa Kemal Paşa’nın bu düşüncesi, toplantıda 
bulunanlar tarafından da olumlu karşılanmış ve hemen izle-
necek yolun belirlenmesine geçilmiştir. Konuklar ayrıldıktan 
sonra, Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa bu amaçla anayasa-
da yapılması gereken değişikliğe ilişkin bir yasa tasarısı hazır-
lamışlardır. 29 Ekim 1923 günü önce Halk Fırkası Meclis Gru-
bu’nda, ardından da TBMM’de kabul edilen yasa tasarısına 
göre yürürlükte olan 1921 Anayasası’nın birinci maddesinin 
sonuna “Türkiye Devleti’nin hükûmet şekli cumhuriyettir.” ifade-
si eklenmiştir. Akşam saat 20.30’da ilan edilen Cumhuriyet’in 
ardından yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Mustafa Ke-
mal Paşa Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olarak 
seçilmiştir. 
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Halifeliğin Kaldırılması: İlk dört halifeden sonra çeşitli ne-
denlerle devlet yönetim sistemi seçimle değil verasetle ba-
badan oğula geçen bir sisteme dönüşmüştür. Zamanla aynı 
dönemde, ayrı bölgelerde halife sıfatını taşıyan kişilerce yö-
netilen devletler ortaya çıkmıştır. (Abbasiler, Fatimiler, Endü-
lüs Emevileri) Yavuz Sultan Selim 1517’de Mısır’ı alınca orada 
halife sıfatını kullanan mütevekkili kutsal emanetlerle birlik-
te İstanbul’a getirmiştir. Kutsal emanetler Topkapı Sarayı’na 
konulmuştur. Osmanlı padişahları, uzun süre halife sıfatını 
kullanmamışlardır. Ancak Osmanlı padişahları, Batı’ya karşı 
İslam dünyasını temsil ettiklerini göstermek üzere, XVIII. yüz-
yıldan itibaren “Halife” sıfatını kullanmaya başlamışladır. 

Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşlarının çalışma-
larıyla “Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanoğulları Soyundan 
Olanların Türkiye Dışına Çıkarılması” hakkında bir kanun ta-
sarısı hazırlanmış, bu tasarının 3 Mart 1924 tarihli TBMM otu-
rumunda görüşülmesi kabul edilmiştir. 431 Sayılı “Halifeliğin 
Kaldırılması ve Osmanoğulları Soyundan Olanların Türkiye Dışına 
Çıkarılması” hakkındaki kanun kabul edilmiştir.

B) Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu: Osmanlı eğitim sistemi, çok baş-
lı bir yapıya sahipti. Geleneksel eğitim veren medreseler ve 
XVIII. yy. sonlarından itibaren Avrupa etkisiyle kurulan ve 
modern anlamda eğitim veren okullar, tamamen zıt felsefeler-
le, dünya görüşleri arasında büyük uçurumlar olan insanlar 
yetiştiriyordu. Eğitim “millî” nitelik taşımıyordu. Bundan do-
layı millî kültürün, millî benliğin gelişmesini ve çağın gerekle-
rine göre insan yetiştirilmesini sağlayamıyordu. Osmanlı eği-
tim sistemi içinde yer  alan azınlık okulları ve yabancı okullar 
da kendi siyasî ve ekonomik çıkarları doğrultusunda eğitim 
veriyordu.
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Osmanlı Devleti’nin son yıllarında arka arkaya girdiği savaş-
lar nedeniyle bütçeden eğitime ayrılan payın azalması, öğren-
cilerin de askere alınması eğitim hizmetlerinin aksamasına 
yol açmıştı. Belirtilen nedenlerle cumhuriyetin devraldığı eği-
tim sisteminin en baştan ele alınıp, değerlendirilerek çözüme 
kavuşturulması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş 
Savaşı sırasında, Sakarya Savaşı’nın öncesindeki en buhranlı 
günlerde Maarif Kongresi’ni toplayarak tüm memleket evlat-
larının bilim ve tekniğe dayalı, millî bir eğitim sistemi ile 
yetiştirilmesinin önemi üzerinde durmuştur. 

Mustafa Kemal 1922 yılında TBMM’de yaptığı açılış konuş-
masında, çocuklarımızın ve gençlerimizin nasıl yetiştirilmesi 
gerektiği ile ilgili olarak “Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve 
gençlerimize en önce ve her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığına, 
millî geleneklerine düşman olan tüm unsurlarla mücadele etmek lü-
zumu öğretilmelidir” sözleriyle eğitimin önemini ifade etmiştir. 
Mustafa Kemal Paşa’nın “Eğer Cumhurbaşkanı olmasam, Millî 
Eğitim Bakanı olmak isterim.” sözü ve “En mühim, en esaslı nokta 
eğitim meselesidir. Eğitimdir ki; bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, 
yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete 
terk eder” sözleri eğitime verdiği büyük önemi çok anlamlı bir 
şekilde ifade etmektedir. 

Ülkede eğitim ve öğretim hizmetlerinde birliğin sağlanabil-
mesi için TBMM, 3 Mart 1924 tarihinde 430 Sayılı Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu’nu (Öğretim Birliği Yasası) kabul etmiştir. 
Eğitimde bir devrim niteliğinde olan Tevhid-i Tedrisat Kanu-
nu, daha sonra çıkarılan bazı kanunlara da temel teşkil etmiş 
ve değiştirilmesi teklif dahî edilemeyecek devrim kanunları 
arasında T.C. Anayasası’nın 174. maddesi ile güvence altına 
alınmıştır. 
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Atatürk döneminde; eğitim sisteminin millî nitelikte olmasına çok 
büyük önem verilmiş, Türklerin tarih boyunca uygarlığa yaptık-
ları hizmetler, sağladıkları katkılar bilimsel araştırmalar sonucu 
ortaya çıkarılarak millî duygu ve bilincin güçlenmesi sağlanmıştır. 

Aydın Sanâyi Mektebi Talebesi  (1924) Kastamonu Sanatlar Mektebi (1927)

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Atölye 
Çalışması (1945)

 Ankara Âmeli Ticaret Mektebi Öğrencileri 
(1924)

 Ankara Âmeli Ticaret Mektebi Öğrencileri 
(1924)

Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü Marangoz 
Atölyesi (1943)
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“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata sahip 
olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş 
olur.” diyerek sanata ve sanatkara verdiği önemi ifade eden 
Atatürk, ekonomik kalkınmanın en önemli itici güçlerinden biri 
olan mesleki ve teknik eğitime önem, öncelik ve ağırlık vermiş-
tir. “Sanatın en basiti, en şereflisidir. Kunduracı, terzi, marangoz, sa-
raç, demirci, nalbant, sosyal ve askeri hayatımızda saygınlık ve onur 
derecesine layık sanatlardır” diyerek ifade ettiği mesleki ve teknik 
eğitim önem ve önceliği, cumhuriyetin ilk yıllarındaki okullaş-
ma ve öğrenci sayılarına da yansımış, 1923-1924 eğitim-öğretim 
yılında 23 genel lisede 1.241 öğrenci eğitim görürken; bu rakam 
20 mesleki ve teknik lisede (lise dengi mesleki ve teknik ortaöğ-
retim kurumlarında) 2.558 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Ortaöğ-
retimde mesleki ve teknik eğitimin oranı %68 iken genel lisenin 
oranı %32 olarak tespit edilmiştir.

Eğitimde kız çocuklarının dışlanmamasına da büyük önem 
gösterilmiş kız-erkek karma ve çağdaş eğitim görülmeye baş-
lanmıştır. Azınlık okulları, yabancı okullar tam bir denetim al-
tına alınmış, bazı derslerin Türk öğretmenler tarafından Türk-
çe verilerek dilde ve kültürde millî değerlerin korunması ve 
geliştirilmesi desteklenmiştir. 

Harf İnkılabı: Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullan-
mışlardır. Bu alfabeler, Göktürk ve Uygur alfabeleri ile İslami-
yet’i kabul ettikten sonra kullanmaya başladıkları Arap alfa-
besi olmuştur. Türkçeyi Arap harfleriyle yazma ve okumada 
büyük zorluklarla karşılaşılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın 
talimatıyla Türk alfabesinin hazırlanması için bir komisyon 
kurulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda Latin alfabesinin 
Türk dilinin yazılması ve okunması için tüm harflere sahip ol-
duğu tespit edilmiştir. 

Atatürk, 9 Ağustos 1928’de İstanbul Sarayburnu’nda “Harf İn-
kılâbı”nı müjdeleyerek “Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek 
için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz!” demiştir. 
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1 Kasım 1928 tarihinde TBMM’de yeni Türk harfleri hakkında-
ki 1353 sayılı kanun, oy birliği ile kabul edilerek “Harf İnkıla-
bı” gerçekleştirilmiştir. Türk toplumunun on bin yıllık tarihini 
ve kültür zenginliğini çok iyi bilen, dilde devrim yapılması ge-
rektiğini gençlik yıllarında düşünen Atatürk’ün dil sevgisi ile 
ilgili düşünceleri Prof.Dr. Mustafa Özkan’ın “Dil Eksenimiz” 
adlı kitabında şu cümlelerle ifade edilmektedir:

“Atatürk, Türk toplumunun tarihi ve sosyal değişimler ile ulaştığı ve 
içinde bulunduğu şartları derinlemesine biliyordu. Daha okul sıra-
larında iken güzel yazı yazmaya karşı gösterdiği merak ve Türk ede-

Atatürk ve İsmet İnönü Dolmabahçe Sarayı’nda 
Yeni Türk Alfabesi Konusundaki Açıklamaları Dinlerken 

(29 Ağustos 1928)

Köy Çocuklarına Yeni Harflerle 
Okuma Yazma Öğreten 
Bir Din Görevlisi (1930)

Köy Meydanında Yeni Türk Alfabesi 
İle Okuma-Yazma Öğretimi

Atatürk, Kayseri’de Yeni Harflerle Halka 
Yazı Yazdırıyor ( 20 Eylül 1928)
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biyatının Tanzimat sonrası ünlü şahsiyetlerine karşı duyduğu ilgi, 
Atatürk’ün dil sevgisinin ilk belirtileri olarak kabul edilebilir. Daha 
sonra ilk gençlik yıllarını Selanik ve İstanbul gibi kültür merkezle-
rinde geçirmiş olması onun dil devrimindeki tasarısının hazırlık yıl-
ları sayılabilir. Atatürk 1923 yılından sonra devrim tasarılarını birer 
birer uygulamaya başlamıştı. Ancak onları Türk milleti için belirli 
bir sıraya koyuyor ve zamanı gelmeden ortaya atmıyordu. Böylece 
devrim yolunda atılan her adım,  ancak kıvamına gelmiş bir tasa-
rının uygulanması biçiminde ortaya çıkıyordu. Bu ilkeyi Nutuk’ta 
şu sözlerle açıklamıştır: ‘Tatbikatı bir takım safhalara ayırmak 
ve vekayi ve hadisattan istifade ederek milletin hissiyat ve 
efkârını hazırlamak ve kademe kademe yürüyerek halka vasıl 
olmağa çalışmak lazım geliyordu.’ Bunun için Atatürk, dil dev-
rimini öteki devrimlerden sonraya bırakmıştır. Dil devriminin kendi 
içindeki ilk başlangıcı da yazı devrimidir.”

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun Kurulması: 
Osmanlı Devleti, çok uluslu bir imparatorluk olduğu için millî 
bir tarih anlayışı oluşmamıştır. İslam tarihine ve hanedana da-
yanan bir tarih anlayışı vardır. Bu tarih anlayışında, Türklerin 
İslamiyet öncesindeki varlıkları ve uygarlığa katkıları yok sa-
yılmıştır. İslamiyet öncesinde Orta Asya’da gelişmiş bir Türk 
kültürü ve uygarlığı vardır. Türk milletinin oluşumunda tari-

Atatürk Türk Dil Kurumu Toplantısına 
Başkanlık Ederken (4 Ocak 1933)

Atatürk I.Türk Tarih Kurultayında Üyeler ve 
Tarih Öğretmenleriyle (9 Temmuz 1932)
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hin büyük önem taşıdığı-
na inanan Atatürk, bilim-
sel tarih araştırmaları için 
bilim insanlarını özendir-
miş, millî tarihimizin de-
rinlemesine incelenmesini 
teşvik etmiştir. Atatürk, 
“Tarih, bir milletin nelere ye-
tenekli olduğunu ve neler ba-
şarmaya gücü yettiğini gös-
teren en doğru kılavuzdur.” 
“Millî tarih İstiklal Savaşı’mızın manevi cephesini teşkil edecektir. 
Çünkü topraklarımız gibi, Türk milletinin mâzisi, medeni hüviyeti 
ve insanlık değerleri de istilaya maruz kalmıştı.” diyerek, tarihi-
mizin Türk bilim insanlarınca incelenip, gerçeklerin bilimsel 
esaslar çerçevesinde tarafsızca araştırılmasını istemiştir.

12 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuş, 1935 
yılında bu cemiyetin adı Türk Tarih Kurumu olmuştur. Millî 
kültürün gelişmesinde tarih kadar, dil de önemli görüldüğü 
için 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda I. Dil Kurulta-
yı toplanmıştır. Bu tarihten sonra Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
kurulmuş, 31 Ağustos 1936’da bu cemiyet Türk Dil Kurumu 
adını almıştır. 

Güzel Sanatlar Alanındaki Yenilikler: Mustafa Kemal Ata-
türk, 1933’te “Yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin 
tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.” 
sözleriyle bu konudaki çabaları desteklemiş, bu çalışmaları 
kültürel gelişmenin ve çağdaşlaşmanın bir parçası olarak de-
ğerlendirmiştir. Atatürk, güzel sanatlardaki başarıyı inkılâpla-
rın başarısıyla eş tuttuğundan Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si kurulmuştur. Bu akademide “Türk Sanat Tarihi Enstitüsü” 
açılmıştır. Resim, heykel ve diğer sanat dallarında sanatçılar 

Atatürk, II.Türk Dil Kurultayında Not Tutarken 
(19 Ağustos 1934)
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yetiştirilmeye başlanmıştır. Atatürk’ün sanat dallarının içinde 
en çok üzerinde durduğu müzikti. Bu konuda Atatürk düşün-
cesini şu şekilde dile getirmiştir: “Hayatta musikî lazım mıdır? 
Hayatta musikî lazım değildir; çünkü hayat musikîdir. Musikî ile 
ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan ha-
yat, insan hayatı ise musikî mutlaka vardır. Musikîsiz hayat, zaten 
mevcut olamaz. Musikî hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”
Atatürk, Batı müziğinde olduğu gibi, Türk müziğinin de çok 
sesli olmasını istemiştir. Milletin ince duygularını, düşüncele-
rini anlatan yüksek deyişlerini, söyleyişlerini toplamak, onları 
genel müziğin kurallarına göre işlemek gerektiğini belirtmiş-
tir. Türk millî müziğinin bu sayede yükselerek evrensel musi-
kide yerini alabileceğini söylemiştir. 

Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde 
Ders Alan Öğrenciler (1935)

Musiki Muallim Mektebi’nde Ulvi Cemal 
Erkin ve Öğrencileri (1930)

Atatürk Sergilenen Bir Heykeli İncelerken Devlet Konservatuvarı İçin Almanya’dan Ge-
tirilen Prof. Carl Ebert Öğrencileriyle (1937)
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Bir lider ve devlet adamı olarak Atatürk, bağımsız bir Türk 
devleti kurmakla yetinmemiş; Türk milletinin tarihini, dilini, 
kültür ve sanatını üstün ve saygın bir konuma getirmek için 
her alanda büyük bir çaba göstermiştir.

1936’da açılan Devlet Konservatuvarı müzik, opera ve tiyatro 
alanlarında eğitim vermeye başlamıştır.

C) Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millî egemenlik ilkesine 
dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur. Hukuk alanında kök-
lü bir inkılâp yapılacağının göstergesi olduğu değerlendirilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, 23 Nisan 1920’de ger-
çekleştirilmiştir. TBMM’nin hazırladığı anayasa, “Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu” adıyla 20 Ocak 1921’de yürürlüğe girmiştir.
Cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılmasından sonra yeni 
bir anayasaya ihtiyaç duyulmuş, yeni Anayasa TBMM’de ya-
pılan çalışmalar ve müzakereler sonunda, 20 Nisan 1924’te 
“Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” adıyla kabul edilerek yürürlüğe 
konulmuştur.

Türk Medeni Kanunu: 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu, 
bazı değişikliklerle Türk Medeni Kanunu olarak yürürlüğe 
girmiştir.

Türk Medeni Kanunu:

• İlerici, inkılâpçı, lâik ve halkçı bir ruh getirmiştir.
• Evlenme, boşanma, miras, velâyet, hak ve fiil ehliyeti konu-

larında kadın-erkek eşitliği sağlamıştır.
• Tek eşlilik ve medenî nikâh usulü getirmiştir.
• Kadın-erkek tüm Türk vatandaşlarının, aynı haklara ka-

vuşmasını sağlamıştır.
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• Hâkimlere geniş takdir serbestisi getirmiştir.
• Türk hâkimleri, verdikleri kararlarla yeni hukuku kısa bir 

sürede millîleştirmişlerdir.
• Halkın çağdaş ve millî ihtiyaçlarına cevap veren bir hukuk 

sistemi oluşmuştur.

Hukuk alanında başlatılan inkılâplar, yalnızca Türk Medeni 
Kanunu ile sınırlı kalmamış; diğer kanunlar da hazırlanarak 
TBMM kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Çıkartılan bu ka-
nunlar aşağıdaki gibidir.  

- 1926’da Ceza Kanunu ve Ticaret Kanunu, 

- 1927’de Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu,

- 1929’da Ceza Muhakemeleri Usulü ve Deniz Ticareti Kanunları,

- 1930’da Türk kadınlarına belediye seçimlerine katılma hakkı 
veren kanun,

- 1932’de İcra-iflâs Kanunları,

- 1933’te Türk kadınına muhtar ve ihtiyar heyetine seçme se-
çilme hakkının verilmesine ilişkin kanun

- 1934’te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı ve-
rilmesine ilişkin kanun.

D.) Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar

Kadın Hakları: Eski toplumsal yapıda kadına verilen değerin 
yanlış olduğunu ve Türk kadınının toplumda yer almasının gere-
ğini Atatürk şu sözleriyle anlatmıştır: “Bir toplum, bir millet; erkek 
ve kadın denilen iki cins insandan oluşur. Mümkün müdür ki, bir kit-
lenin bir parçasını ilerletelim, diğerini görmezlikten gelelim de kitlenin 
tümü ilerlemeye imkân bulabilsin? Mümkün müdür ki bir toplumun 
yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebil-
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sin? Şüphe yok, ilerleme adımları, dediğim gibi iki cins tarafından be-
raber, arkadaşça atılmak ve ilerleme ve yenileşme sahasına birlikte kesin 
aşamalar yaptırmak lazımdır. Böyle olursa inkılâp başarılı olur.”

Yeni Türk Devleti’nde kadınlara sosyal-kültürel hayatta, eği-
tim-öğretim ve iş hayatında sağlanan hakların yanında birçok 
uygar ülkeden önce siyasi haklar da tanınmıştır. 

Şapka ve Kıyafet İnkılabı: Yeni Türk Devleti’nin çağdaş uy-
garlığın üstünde “Lider Ülke” olması için sosyal hayatın ya da 
toplum düzeninin ve kafa yapısının tüm simgelerden arındı-
rılması ilkesinden hareketle, halkın kıyafetinin çağdaş dün-

Türk Kadını Seçim Meydanlarında 
Propaganda Konuşmalarına Başlıyor (1935)

Türk Kadın Birliği Başkanı ve arkadaşlarının 
Atatürk’ü İstanbul’da Ziyaretleri

Türk Kadınının Milletvekili Seçimlerinde İlk 
Kez Oy Kullanması (İstanbul, 1935)

Türk Kadınlar Birliği’nin İstanbul’da 
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesi 

Üzerine Düzenlediği Miting (1934)
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ya ile uyumlu duruma getirilmesi 
amacıyla 25 Kasım 1925 tarihinde 
“Şapka İktisası Hakkında Kanun” 
çıkarılmıştır. 

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması: 
Selçuklular ve Osmanlılar zama-
nında Anadolu’nun Türkleşmesin-
de ve Anadolu’nun Türk kimliği ile yoğrulmasında büyük 
hizmetleri geçen tarikatlar ve bunların kurumlaşmış şekli olan 
tekke ve zaviyeler, toplumsal birlik ve beraberliğin zarar gör-
memesi ve daha da güçlendirilmesi amacıyla TBMM’nin 30 
Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla kapatılmış, bun-
lara ilişkin birtakım ünvanlar kaldırılmıştır.

Soyadı Kanunu: Osmanlı Devleti’nin son yıllarında nüfus ar-
tışı, askerlik, tapu, nüfus, miras, adalet, eğitim gibi alanlarda 
yürütülen hizmetlerin giderek yoğunlaşması ve bundan kay-
naklanan karışıklıkların ve olumsuzlukların giderilmesi ama-
cıyla 21 Haziran 1934’te “Soyadı Kanunu” çıkarılmıştır. 24 Ka-
sım 1934’te çıkarılan bir kanunla da Mustafa Kemal’e TBMM 
tarafından “ATATÜRK” soyadı verilmiştir.

Uluslararası Saat, Takvim, 
Rakam ve Ölçü Birimlerinin 
Kabulü: Saat, takvim ve ölçü 
birimlerinin kullanılmasında 
ve uygulanmasında yurt için-
de ve Avrupa ülkeleri ile olan 
ilişkilerde karışıklıklar ve bü-
yük zorluklar yaşanıyordu. 
Bu zorlukları gidermek ama-
cıyla, 26 Aralık 1925 yılında 
çıkarılan bir kanunla; Hicrî ve 

Uluslararası Rakamların Kullanılması 
Kararının Ardından 1929’da 

İstanbul’da Değiştirilen Kapı Numaraları
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Rûmî takvimler bırakılmış, tüm dünyanın kabul ettiği Milâdî 
takvim uygulamasına geçilmiştir. Mayıs 1928’de uluslararası 
rakamlar kabul edilmiş, 1931 yılında çıkarılan bir kanunla da 
eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiştir. Arşın, endaze, 
okka, çeki gibi eski ve bölgelere göre değişen birimler kaldırı-
larak onlu sisteme uygun metre ve kilo gibi uzunluk ve ağırlık 
ölçüleri kabul edilmiştir. Böylece, hem ülkedeki ölçü birimleri 
standart hale getirilmiş, hem de uluslararası ticari ilişkilerde 
kolaylıklar sağlanmıştır. 
E.) Ekonomik Alanda Yapılanlar

İktisat, tarım, sanayi ve ticaret alanında çeşitli inkılâplar yapı-
larak uygulamaya konulmuştur.

Türkiye İktisat Kongresi:  
Lozan görüşmelerine ara 
verildiği bir sırada, İz-
mir’de 17 Şubat - 4 Mart 
1923 tarihleri arasında 
çiftçi, tüccar, işçi, sanayi-
ci, banka ve şirket temsil-
cilerinin katıldığı İktisat 
Kongresi gerçekleştiril-
miştir. 1923 Türkiye İkti-
sat Kongresi’nde Atatürk, 
ne devletçi ne de özel sermayeye dayalı bir ekonomik sistem 
önermiştir. Türkiye’de uygulanacak ekonomik sistem için yurt 
içi ve yurt dışı deneyim ve uygulamalar incelenip içerideki 
tartışma ve gelişmeler değerlendirilerek sonuca gitmenin uy-
gun olacağı düşüncesinden yola çıkan bir yöntem izlenmiştir. 
1923 Türkiye İktisat Kongresi’nde:

- Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalı;

Atatürk ve Eşi Latife Hanım 17 Şubat 1923 Günü 
İzmir İktisat Kongresinin Açılış Töreninde
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- Küçük üretimden, hızla fabrika üretimine geçilmeli; 
- Özel sektöre kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalı;
- Devlet ekonomik alandaki yerini almalı; 
- Özel sektörün gerçekleştiremediği yatırımlar devlet eliyle 
yapılmalı;
- Ulaşımın önemi gözetilerek demiryolu inşaatı programa bağ-
lanmalıdır kararları alınmıştır. 

Bu kongrede çiftçi grubunun ekonomik problemlerine büyük 
önem verilmiş; çiftçinin eğitilmesi, askere alınan köylülere as-
kerlik hizmetleri sırasında tarım makinası kullanımıyla ve ta-
rımda yeni yöntemlerin öğretilmesi öngörülmüştür.

Tarım Alanında Yapılanlar: Osmanlı Dönemi’nde, tarım ağır-
lıklı bir ekonomik sistem uygulanmaktadır. Osmanlı yönetim 
yapısında meydana gelen değişim, tarım alanındaki mülkiyet 
yapısını da etkilemiş, son zamanlarda tarımsal üretimin iyice 
düşmesi, toplumun temel ihtiyacı olan ürünlerin üretilmeme-
si nedeniyle ithalat yapma mecburiyetinde kalınmıştır. Türki-
ye Cumhuriyeti Dönemi’nde tarım alanında önemli kararlar 
alınarak uygulamaya konulmuştur. 

Atatürk’ün Çiftliklerinde Kullanarak Örnek 
Olduğu Traktör ve Biçerdöveri Türk Köylüsü 

Yaygın Şekilde Kullanmaya Başlamıştır (1938)

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde 
Laboratuvar Dersi (1938)
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1923-1929 yılları tarımsal üretim bakımından “altın yıllar” ola-
rak değerlendirilmiştir. Savaş koşullarında %50 dolaylarında 
üretim düşmesi gözlenen başlıca ürünlerde, savaş öncesi üre-
tim hacmine 1923’ü izleyen bir iki yıl içinde ulaşılmıştır. Tarım 
sektörünün geliştirilmesi ve çiftçinin durumunun iyileştiril-
mesi amacıyla, destek sağlanarak devlet gelirlerinde azalma 
olmasına rağmen 17 Şubat 1925’te “Aşar Vergisi” kaldırılmış, 
yerine binde 6’lık bir vergi getirilmiştir. Yapılan destek, teşvik, 
iyileştirme ve modernleştirme hizmetlerine yönelik eğitim ve 
yasal düzenlemelerle tarım sektörü 1923-1929 yıllarında loko-
motif sektör haline getirilmiştir.

Sanayi Alanında Yapılanlar: I. Sanayi Devrimi olarak değer-
lendirilen 1784 yılında buhar enerjisinin, II.Sanayi Devrimi 
olarak değerlendirilen elektrik enerjisinin sanayide kullanıl-
masına, makineleşme seri üretim sistemlerinin gelişmesine, 
daha çok ve kaliteli üretimin yapılmasına yönelik bilim ve 
teknolojideki hızlı gelişmelerin gerisinde kalan Osmanlı Dev-
leti’nin son zamanlarında ülkede modern sanayi yok denecek 
durumdaydı.  

Ülkede faaliyet gösteren işyerlerinde makine gücüne, yeni 
teknolojiye uygun olmayan insan gücüne dayalı geleneksel 

Atatürk Gazi Orman Çiftliği’nde 
Traktör Kullanıyor (1929)

Atatürk Gazi Orman Çiftliği’nde 
Makinayla ekin biçmeyi inceliyor (1928)
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üretim sistemlerine dayalı üretim yapılmaktaydı. Yeterli sayı-
da yetkin yerli girişimci ve gerekli sermaye de yoktu. Bu neden-
le, ülkenin ihtiyacı ithal edilen ürünlerle karşılanıyordu. Makine 
gücüne dayalı üretimle, insan gücüne dayalı yapılan üretimin 
rekabet etmesi mümkün değildi. Bu durum sanayi alanında 
devrim niteliğinde yeniliklerin yapılmasını zorunlu kılmış-
tır. 26 Ağustos 1924 tarihinde iş yeri açmak, fabrika kurmak 
isteyen Türk girişimcilere sermaye temin etmek amacıyla İş 
Bankası kurulmuştur. Böylece İş Bankası, ülkede sanayileşme 
hareketinin öncüsü olmuştur. Yasal düzenleme olarak da 28 
Kasım 1927 tarihinde “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarılarak 15 
yıl süreyle uygulamaya konulmuştur. 

6 Ekim 1926 Tarihinde Açılan Kayseri Uçak 
Fabrikası. Bu Fabrikada İlk Parti Yapılan 

6 Avcı Uçağından Biri 3 Mayıs 1934’te 50 
Dakikalık Bir Uçuşla Ankara’ya Gelmiştir.

Cumhuriyetin İlk Modern Fabrikalarından 
Ankara Mensucat Fabrikası

İstanbul Çimento ve Kireç Fabrikası (1932)Eskişehir Şeker Fabrikası Açılış Günü (1933)
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Sanayi sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilen teşvik 
ve desteklerin sağlandığı dönemde, dünya ekonomik bunalı-
mı (1929-1932) sanayileşme hareketini yavaşlatmıştır. Türkiye, 
bu bunalımdan daha az zarar görmüş olmakla beraber; ihraç 
ettiği ham madde fiyatlarındaki düşme üreticinin korunması-
nı gerekli kılmış, hem sanayi; hem tarım alanlarında koruyucu 
tedbirler almayı zorunlu hale getirmiştir. 1929 - 1939 dönemi, 
“Türk Mucizesi”nin gerçekleştirildiği dönem olarak değer-
lendirilmektedir. 

Ekonomi ve Ticaret Alanında Yapılanlar: Türkiye, Lozan Ba-
rış Antlaşması’ndan sonra yabancı sermayeye karşı olmadığını 
açıkça ifade etmiş, ancak sanayileşmiş devletlerin yardım ve 
yatırımlarına kuşku ile bakmıştır. 

Osmanlı borçları konusunda alacaklıların olumsuz davranışla-
rı da dikkate alınarak bu borçların ödenmesi, dış ticaret ve dış 
yatırımlarla ilgili Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğu algısı-
nın oluşturulması önem taşıyordu. Alacaklı ülkelerin başında 
Fransa, İngiltere ve Hollanda geliyordu. 

23 Haziran 1928’de dış borçlarla ilgili soruna çözüm getirilerek 
borçların ödenmesine başlanmıştır. Makineleşme konusunda 

İzmit I. Kağıt ve Karton Fabrikasının 
İçinden Bir Görünüş (1937)

Kayseri Bez Fabrikası’nın 
İçinden Bir Görünüş (1935)
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Sovyetlerden; demir yolu yapımı konusunda ise Almanya’dan 
yatırım ve yapım konusunda yararlanılmıştır. 

Denk bütçe,  düzgün ödeme, sağlam para politikası da benim-
senmiştir. Atatürk “Maliyemiz millî paranın istikrarını muhafaza 
prensiplerini tam bir sadakat ve muvaffakiyetle takip ve tatbik et-
mektedir.” sözleri ile sağlıklı ve istikrarlı mâlî para politikasının 
uygulanmasına önem verildiğini ifade etmiştir. 

Güç Şartlarda 1920’li Yılların Teknolojisiyle 
Dağlar Delinip, Tüneller Açılıyor (1927)

Atatürk, Samsun-Çarşamba Sahil 
Demiryolu İnşaatına Başlama 

Töreninde (1924)

Samsun-Sivas Demiryolunda Köprü İnşaatı (1927)
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D.) MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU

Okul öncesinden yüksek öğretime kadar bir sistem bütünlüğü 
içinde Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel esasları 24.06.1973 
tarih ve 2342 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 Sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Bu kanunla Türk Millî Eğitim Sistemi’nin

• Özel ve genel amaçlarına,
• Temel ilkelerine,
• Okul bina ve tesislerine,
• Öğretmenlik mesleğine,
• Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmet-

lerine dair görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel 
esaslar ve temel ilkeler bir sistem bütünlüğü içinde belir-
lenmiştir.

Her öğretmen ve eğitim yöneticisinin görevini etkili, verimli 
ve başarılı bir şekilde yürütebilmesi, ilkeli ve hedefli nesiller 
yetiştirebilmesi için, eğitimle ilgili bütün kanunlar hakkında 
bilgi sahibi olması, özellikle “Millî Eğitim Temel Kanunu”nda 
yer alan Millî eğitimimizin genel amaç ve temel ilkelerini çok 
iyi bilmesi kaçınılmazdır. Bu bilgi millî eğitim sistemimizin en 
önemli unsuru olan değerli öğretmenlerimizin, görevlerini ba-
şarılı bir şekilde yürütebilmeleri için onlara yön ve yörünge 
verecek, çok önemli milli bir güç kaynağı olacaktır. 

Bu amaçla 1739 Sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu”nun amaç 
ve ilkelerini hatırlatmakta yarar görüyorum. 
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TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Kapsam:

Madde 1- Bu Kanun, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde 
esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğret-
menlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve 
Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile 
ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. 

Genel Amaçlar:

Madde 2-

1. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fert-
lerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bu-
lan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, 
insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltme-
ye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 
bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve 
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel 
düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan hakları-
na saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorum-
luluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 
davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplu-
mun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmala-
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rını sağlamak; böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk 
toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî 
birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uy-
garlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Özel Amaçlar:

Madde 3- Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları ger-
çekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim 
kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan 
temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

Türk millî eğitim sisteminin genel amaçlarını düzenleyen, 
1739 Sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu”nun 2. maddesiyle, 
Türk milletinin bütün fertlerine;

• Millî ve manevî değerlerimizi benimsemiş, bunu davranış haline 
getirmiş iyi yurttaş,

• Millî ve manevî değerle birlikte, evrensel insanî değerleri de be-
nimseyip davranış haline getirmiş iyi insan,

• İlgi istek ve yetenekleri geliştirilmiş; ekonominin ve iş hayatının 
taleplerine uygun bilgi ve beceri donanımına sahip iyi meslek 
elemanı (iyi üretici) niteliklerini kazandıracak bir eğitim siste-
mi oluşturmak ve hayata geçirmek amaçlanmaktadır. 

Çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları da 
milli eğitim sistemimizin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olarak tespit edilir ve uygulanır.  
Türk Milleti’nin bütün fertlerine;

• İyi Yurttaş,
• İyi İnsan,
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• İyi Üretici niteliklerinin kazandırılabilmesi için: 

1. Ülkemizin kalkınma hedefleri
2. İş hayatının, ekonominin talepleri
3. “Millî Eğitim Temel Kanunu”nun genel amaç ve temel ilke-

leri doğrultusunda 
Eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerinin dü-
zenlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

* * *

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

Genellik ve Eşitlik: (1)

Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din 
ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, ai-
leye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:

Madde 5 – Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve 
kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Yöneltme:

Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyet-
leri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okulla-
ra yöneltilerek yetiştirilirler. Millî eğitim sistemi, her bakımdan, 
bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, 
ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uy-
gun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. Yöneltmede ve 
başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme 
ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.
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Eğitim Hakkı:

Madde 7 – İlköğretim görmek, her Türk vatandaşının hakkıdır. 
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatan-
daşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

Fırsat ve İmkân Eşitliği:

Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitli-
ği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en 
yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak 
amacı ile parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli 
yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları 
yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

Süreklilik:

Madde 9 – Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyun-
ca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş 
alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, 
yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri al-
mak da bir eğitim görevidir. 

Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:

Madde 10 – Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders 
programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim 
faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve anayasada ifadesini 
bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlak 
ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile 
evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine 
önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk 
dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşı-
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rılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bi-
lim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile iş birliği yapılarak Millî 
Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

Demokrasi Eğitimi:

Madde 11 – Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum dü-
zeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları 
gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış 
ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere 
saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırı-
lıp geliştirilmesine çalışılır; ancak eğitim kurumlarında anayasa-
da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideo-
lojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve 
tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

Lâiklik:

Madde 12 – Türk millî eğitiminde lâiklik esastır. Din kültürü ve 
ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda oku-
tulan zorunlu dersler arasında yer alır.

Bilimsellik:

Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim 
metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara 
ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliş-
tirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme 
ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirme-
lere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürü-
müzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp 
güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan 
teşvik edilir ve desteklenir.
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Planlılık: 

Madde 14 – Millî eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim –insan gücü - istih-
dam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve tarımda 
modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve 
teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. 
Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorum-
lulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve 
yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu 
kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, 
personel, bina, tesis ve ekleri; donatım, araç-gereç ve kapasiteleri 
ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu stan-
dartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak iş-
letilmesi sağlanır.

Karma Eğitim:

Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esas-
tır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı 
okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 

Eğitim Kampüsleri ve Okul İle Ailenin İşbirliği: 

Madde 16 – Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın 
eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampü-
sü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir. Eğitim kampüsü bün-
yesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlet-
tirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu 
şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanı-
lır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelir-
lerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer 
hususlar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müşte-
reken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Eğitim kurumlarının 
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amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile 
aile arasında iş birliği sağlanır.

Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile bir-
likleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve ve-
rimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun 
öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nak-
dî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal 
ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların 
bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri 
işlettirebilir veya işletebilirler. 

Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.  
Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının 
oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinlikler-
den sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve 
denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlet-
tirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri 
ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, 
Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken ha-
zırlanan yönetmelikle düzenlenir.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçeve-
sinde, gerekli görülen hallerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri; il 
sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü 
yönetiminin veya Okul-Aile Birliğinin işlettirebileceği veya işle-
tebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkilidir.

Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel büt-
çe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve 
okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur.

Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde 
kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönün-
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den damga vergisi ve harçlardan muaf, bunlara ve bunlar tarafın-
dan yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden 
müstesnadır.

Her Yerde Eğitim:

Madde 17 – Millî eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim 
kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, 
her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmî , özel 
ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, millî  eğitim 
amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının de-
netimine tabidir. 

Okullarımızda, geleceğimizin güvencesi ve teminatı çocukla-
rımızın, ilkeli, hedefli bireyler olarak yetiştirilebilmesi ama-
cıyla Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genel Amaç ve Temel 
İlkelerinden her birinin “Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Seminer-
leri”nin konusu olarak öğretmenlerimizce işlenmesinin, eği-
tim hizmetlerine etkinlik, verimlilik, başarı desteği sunacağı 
hatırdan çıkartılmamalı ve uygulanmasına önem verilmelidir. 
Ülkemizin eğitim- öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmet-
lerinin, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan 
Genel Amaç ve 14 Temel İlke doğrultusunda etkin ve verimli 
bir şekilde yürütülmesi esastır.
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E.) 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

Değerli eğitimcilerin bilmesinde yarar görüldüğü için kitabın 
basım tarihine kadar gerçekleştirilmiş değişiklikleri de içeren 
kanunun tam metninine aşağıda yer verilmiştir.

Not: Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara 
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Kanun Numarası: 222
Kabul Tarihi: 5/1/1961
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1460
Madde 1- İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere 
uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmeleri-
ne hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.

Madde 2- İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim 
çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okul-
larında parasızdır.

Madde 3- (Değişik:27/6/2019-7180/2 md.)
Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. 
İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını 
dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim duru-
muna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelen-
mesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Madde 4- Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini 
resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.

Madde 5- Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında 
olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu 
dolayısiyle ilköğretim okuluna devam edemiyen vatandaşlardan 
özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına göre layık ol-
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dukları ilköğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanları-
na alınırlar.

BİRİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

Madde 6- (Değişik: 12/10/1983 - 2917/2 md.)

İlköğretim kurumları şunlardır:
a) Mecburi olanlar: (1) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)
(2) İlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim 
okulları ve gezici okullar),
(3) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)
(1) a) 12/10/1983 tarih ve 2917 Sayılı Kanunun Ek 1 inci mad-
desi gereğince bu Kanunda geçen “ilköğretim müdürü” deyimi 
“ilçe eğitim müdürü”, “öğretmenevi” deyimi “öğretmen lojma-
nı” olarak değiştirilmiş olup Kanun metnine işlenmiştir.
b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen “İlkokul” ve “ortao-
kul” ibareleri, 16/8/1997 tarih 4306 sayılı Kanunun 8 inci mad-
desiyle “İlköğretim okulu” olarak değiştirilmiş ve metne işlen-
miştir.
(4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
(5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıf-
lar.
b) İsteğe bağlı olanlar:
(1) Okul öncesi eğitim kurumları,
(2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.

Madde 7- (Değişik: 30/3/2012 - 6287/2 md.)
İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için 
kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve 
zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kuru-
mudur.

Madde 8- (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)
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Madde 9- (Değişik: 12/10/1983 - 2917/3 md.)
(Değişik birinci fıkra: 30/3/2012 - 6287/3 md.) İlköğretim kurum-
larının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurul-
ması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla 
veya liselerle birlikte de kurulabilir. (Mülga ikinci fıkra: 16/8/1997 
- 4306/9 md.) Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler 
gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bu-
lunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyon-
lar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğre-
tim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullarda 
gezici öğretmenler görevlendirilir. Bu okullarda yetiştirici sınıflar 
ve kurslar da açılabilir. Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı 
veya pansiyonlu okullar kurulabilir.

Madde 10- Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya 
olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında 
köy okulu da, köy halkiyle birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş ol-
malı ve gidilen yerde hemen günlük çalışmasını ve görevini devam 
ettirmelidir.

Madde 11- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, mecburi 
ilköğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlarıy-
le birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğ-
renim vermek ve ayrıca yetişmelerine lüzum görülen çocukları 
ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim okulunu bitirmiş 
olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli 
öğrenim kurumlarına gidemiyecek olanların genel bilgilerini ar-
tırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi 
ve maharetleri kazandırmak amacıyle gerçek ve tüzel kişilerle, be-
lediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.

Madde 12- Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zih-
nen, bedenen, ruhan ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların 
özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.(1)
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Madde 13- Okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim çağına 
gelmemiş olan çocuklar eğitilir. İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflar-
da ve kurslarda, ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli 
öğrenim kurumlarına gidememiş olan yurtdaşlardan genel bilgi-
lerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru 
olarak yetiştirilmeleri amaciyle öğretim yapılır. Bu kurumlar ger-
çek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından 
açılabilir.

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 
bu maddede yer alan “özürlü” ibaresi
“engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
İlde İlköğretim Görevlileri

Madde 14 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/4 md.)
(...) (1) İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, bü-
yüklüğüne,(2) anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşu-
na göre, ilköğretim kurumlarında aşağıdaki görevliler bulunur:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğ-
retmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler,
c) Rehberlik uzmanları,
d) Sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına da-
hil personel ile eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği diğer personel.

İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetki-
leri ile atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir. (3)

Madde 15- 22- (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)

Madde 23- (Mülga: 3/4/1998 - 4359/16 md.)

Madde 24- 25- (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 Md.)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlköğretim Kurulları

Madde 26- 39- (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlköğretim 

Okullarının Açılma, Kapanma ve Öğretime 
Ara Verme Zamanları

Madde 40- 41- (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)

Madde 42- (Değişik: 12/10/1983 - 2917/6 md.)
İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara ver-
me zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.

Madde 43- İlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi tari-
hinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.
a) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, 
bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında 
yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yü-
kümlüdürler.

b) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izin-
leri, bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe eğitim müdürü tara-
fından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak 
ayarlanır.

(1) Bu fıkrada yer alan “İlkokul ve ortaokulların birlikte veya ayrı 
oluşlarına” ibaresi; 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.

(2) Bu fıkrada yer alan “büyüklüğüne” ibaresi; 30/3/2012 tarihli 
ve 6287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile “İlkokullar ve orta-
okullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.
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(3) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.

c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işle-
rini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.

Madde 44- Öğretmenler kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her 
hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar. (1)

Madde 45- (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul

Madde 46- Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği öğre-
tim yılı başında 3 üncü madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt 
ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu 
zamanında ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür. Bu ka-
nunda sözü geçen “aile başkanı” deyiminden maksat, veli veya 
vasi durumunda
bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sü-
rekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, yahut da çalış-
tırandır.
Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar il-
köğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini ta-
mamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına 
izin verilir. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremiyen 
çocuklara tasdikname verilerek, kayıtları silinir.

Madde 47- Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir 
hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki 
süredir.
Madde 48- Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muh-
tarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki 
mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini göste-
rir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine 
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ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında 
saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut 
vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler. Mecburi öğre-
nim çağında olup da belirli zaman içersinde okula yazdırılmıyan 
çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve de-
vam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler. 
Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız 
öğrenciler gibi işlem yapılır.
Madde 49- Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmıyan veya henüz nü-
fus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar 
görülmek suretiyle, ihtiyar kurullarınca tayin ve tesbit olunarak 
bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar.
Madde 50- Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğret-
mene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.

Madde 51- Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası “İlköğretim haf-
tası” dır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre 
hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemi belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM
Okula Devam

Madde 52- Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı ço-
cuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını 
sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumu-
nu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 47 nci maddesiyle, bu 
maddede yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir. 

Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğre-
nim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devam-
larını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul 
idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.
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Madde 53- (Değişik: 12/10/1983 - 2917/7 md.)
Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul ida-
relerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel 
olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu se-
beplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde 
muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Bu makamlarca 
gerekli tedbirler alınır. Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin 
bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her 
safhasında devam eder.

Madde 54- 55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı se-
bepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede 
ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde 
tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl 
içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.

Madde 55- (Değişik: 12/10/1983 - 2917/8 md.)
Hastalık,sel,kar,deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek 
sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dı-
şında 53. madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere 
rağmen;
a) Çocuğunu okula göndermeyen;
b) Verilen izin müddetini geçiren;
c) Geç nakil yaptıran;
d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;
e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanın-
da okul idaresine bildirmeyen; Öğrencinin veli veya vasi veya aile 
başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde 
mülki amirliğe hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülki amirler en 
geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına 
tebliğini sağlarlar. (Değişik son cümle: 24/4/2003- 4854/1 md.) 
Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında ço-
cuğun okula gönderilmemesi hâlinde idarî para cezasıyla cezalan-
dırılacağı bildirilir.
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Madde 56- (Değişik: 23/1/2008-5728/282 md.)
Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu 
okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen 
çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lira-
sı idarî para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu 
okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine 
bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beşyüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir.

Madde 57- (Değişik: 23/1/2008-5728/283 md.)
Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen soru-
lacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan 
beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 58- (Mülga: 24/4/2003-4854/6 md.)

Madde 59- İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurum-
larına devam etmiyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne 
surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya 
ücretsiz çalıştırılamazlar. İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini 
belgeliyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenliyen kanun hü-
kumleri uygulanmak şartiyle ancak ders zamanları dışında bu gibi 
yerlerde çalıştırılabilirler. İlköğretim çağında bulunan ve mecburi 
ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösteri-
len ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar 
dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dersa-
nelere kabulü yasaktır.
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/284 md.) Yukarıda-
ki hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz Türk Lirasından bin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(Mülga beşinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)
(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.; Değişik altıncı fıkra: 23/1/2008-
5728/284 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları ma-
hallî mülkî amir tarafından verilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM (1)
Okulların Arsa ve Arazi İşleri

Madde 60- Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okulla-
rına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu 
topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe 
eğitim müdürünün başkanlığında Tarım, Tapu, Maliye dairele-
rinden görevlendirilecek birer eleman ile mahalle veya köy muh-
tarından teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.

Madde 61- (Değişik: 12/11/2003 - 5002/1 md.)
Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından el-
verişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur. Meyhane, 
kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umu-
ma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binaların-
dan kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorun-
ludur. Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu 
dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 
metre şartı aranmaz. Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, 
Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlaya-
cakları yönetmelikle belirlenir.

Madde 62- İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca 
seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine 
ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edile-
rek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının 
veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamla-
rın tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsis olunur. Okula gelir 
sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.

Madde 63- 62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tah-
sis yoliyle sağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait 
araziden bu husus için elverişli yer, sahiplerinin rızaları ile, satı-
nalınır. Malsahiplerinin muvafakatlerinin alınamaması halinde, 
bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.Satınalma veya 
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kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve ka-
saba okulları için özel idareye aittir.

Madde 64- Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekar-
dan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi 
bulunur.

Madde 65- Okullar için tahsis, satınalma veya kamulaştırma yo-
liyle sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina 
veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adı-
na tapuya tescil edilir. Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdi-
ği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi 
bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare 
veya köy bütçelerinden karşılanır.

Madde 66- (Değişik: 12/10/1983 - 2917/12 md.)
4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tah-
sis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız toprak-
larla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin 
kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ih-
tiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir veya kiraya verilir. 
Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere, köy bütçe-
lerine gelir kaydedilir.
(1) Bu bölümün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız. Pa-
ralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve 
tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal işlemleriyle 
bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden 
hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz.

Madde 67- Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müs-
takil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 
metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsa-
sından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlıyacak 
araziden ayrılır. Öğretmenler, bu bahçelerden parasız faydalanır-
lar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.
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Madde 68- (Değişik: 12/10/1983 - 2917/13 md.)
Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. 
Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım 
araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden 
sağlanır.Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul 
ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarfedilmek üzere köy bütçeleri-
ne gelir kaydedilir. Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre ku-
rulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından 
kararlaştırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM (1)
İlköğretim Okulu Yapımı ve Donatımı İşleri

Madde 69- (Mülga: 14/6/1973 - 1739/61 md.)

Madde 70- Köy okulları ile öğretmen lojmanlarının şehir ve ka-
sabalarda yaptırılacak ilköğretim okullarının her türlü ihtiyaçları 
için köy veya kasaba içinde veya civarındaki araziden şahsi hak-
lar mahfuz kalmak şartiyle, tedarik edilecek taş, kum ve kireç gibi 
yapı gereçlerinden hiçbir resim alınmaz. İlköğretim kurumları 
için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen lojmanları ve onarma 
işlerinde gerekli tuğla yapmak, kireç yakmak ve söndürmek, taş 
çıkarmak, iskele kurmak, kaldırımları işgal etmek gibi hususlarda 
girişilen işler serbest ve hiçbir resme tabi olmaksızın yapılır. Bu 
maksatla açılan çukurlar iş bitince kapatılır. Ormanlardan çıkarı-
lacak bu gibi gereçler hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 18 
inci maddesine göre hareket olunur.

Madde 71- Bu işler için gerekli kereste ihtiyacı Tarım Bakanlığı 
Orman Umum Müdürlüğünce en iyi şartlarla ve öncelikle karşı-
lanır. % 10 temeddü hissesi alınmaz.

Madde 72- İlköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının 
inşaasında kullanılacak her türlü yapı malzemesinden, Devlet İk-
tisadi Teşekküllerinde imal olunanlar, Bayındırlık Bakanlığı veya 
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valiliklerin isteği üzerine ve bedeli karşılığında, diğer isteklere ter-
cihan verilir.

Madde 73- İlköğretim kurumlarının yapımında kullanılacak 
çeşitli gereçler Milli Eğitim ve Bayındırlık idarelerince sevk ve 
tesellümü şartiyle Devlete ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
vasıtalarla tercihli olarak ve indirmeleri tarife ile naklolunur ve 
limanlarda tahmil ve tahliye işleri de tercihli olarak yapılır. Tarife-
lerde yapılacak indirme, her yıl Milli Eğitim ve ilgili bakanlıklarca 
müştereken tesbit ve tayin olunur. Ayrıca, iller emrinde bulunan 
teşekküllere ait çeşitli nakil vasıtalarından gereğine göre faydala-
nılır. (1) Bu bölümün uygulanmasında ek 2 inci maddeye bakınız.

Madde 74- Okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı ile teçhizat, 
mefruşat ve öğretim araç ve gereçlerinin yapımında Milli Eğitim 
Bakanlığı teknik öğretim müesseselerinden faydalanırlar.

Madde 75- Okul yapımı ve donatımı işlerinde yardım ve hizmet-
leri değerlendirmek, inşaatın ucuza maledilmesi amaciyle;
a) Yurttaşların istiyerek yapacakları, taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç 
ve tuğla gibi ayni yardımlar,
b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım derneklerince yapılacak nakdi 
yardımlar, kabul edilir ve değerlendirilir.
c) Emaneten inşa edilecek okul yapımı ve onarımı işlerinde halk 
ve gençlerden gönüllü olarak bedenen çalışacakların hizmetleri 
kabul edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM (1)
İlköğretimin Gelir, Giderleri ve Planlama

Madde 76- İlköğretime ait gelir kaynakları şunlardır:
a) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Dev-
let bütçesinden yapılacak yardımlar,
b) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağla-
nacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen 
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miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si 
oranında konulacak ödenekler,
c) (Mülga : 14/7/1965 - 655/2 md.)
d) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve 
okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçe-
lerine her yıl genel gelirlerinin en az % 10 u oranında konulacak 
ödenekler,
e) (Değişik : 12/10/1983 - 2917/14 md.) Mahkemelerce hükmolu-
nanlar da dahil olmak üzere bu Kanuna göre verilecek para cezaları,
 f) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer 
ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hası-
latından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edi-
lecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan 
ayrılacak hisseler,
g) İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya 
hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para 
bağışları ve vasiyetler, (İşbu bağış ve vasiyetlerle bununla ilgi-
li işlemlerden resim ve harc alınmaz.) Gelir ve Kurumlar Ver-
gisi yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para 
bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum ka-
zançlarından indirilir.
h) Faizler,
i) Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramıyacağı 
anlaşıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar ve-
rilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi do-
layısiyle bu kanuna göre istifade edilmiyecek durumda kalan arsa 
ve tarlaların satışından elde edilecek paralar,
j) Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getiril-
miyen okul yapım işleri mütaahhitlerinden alınacak gecikme ve 
benzeri tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolunacak teminat 
akçeleri, Bütçelerine yukarda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği 
koymamış olan idareler, belediye ve köyler için bu ödenekler; büt-
çeleri inceleme ve onamaya yetkili makamlar tarafından doğru-
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dan doğruya konur; bu ödeneklerin mali yıl başında özel idarelere 
yatırılması sağlanır. (1) Bu bölümün uygulanmasında ek 2 nci 
maddeye bakınız.

Madde 77- 76 ncı maddenin (a) fıkrası gereğince Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde açılacak özel fasıla gelecek yıllara geçici 
taahhütler ve masraflar karşılığı olarak ilk on sene (1961-1971) 
Devlet gelirlerinin % 3 ünden ve ondan sonraki yıllarda ise % 2 
sinden az olmamak üzere, ödenek konulur. Bu ödeneklerle diğer gi-
derlerin % 70 i munhasıran 78 inci maddenin (a) fıkrasında yazılı 
işlere, % 30 u ise aynı maddenin (b) fıkrasında gösterilen ihtiyaç-
lara sarf edilir. Milli Eğitim Bakanlığınca genel bütçeden yapılacak 
yardımlar tesbit olunacak programa göre İl Özel İdarelerine dağı-
tılır veya Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılır. Milli Eğitim 
Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde bu ödeneklerden bir kısmını 84 
üncü maddede yazılı esaslar dahilinde doğrudan doğruya kullana-
bilir ve ayniyat halinde illere gönderebilir.

Madde 78- 76 ncı maddenin (a, b, c, e, f, g, h, i, j) fıkralarında gös-
terilen gelirler veya ödenekler 77 nci maddedeki hükümler yerine 
getirilmek şartiyle:
a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen loj-
manlarının yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul 
eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masraflarına,
b) (Değişik: 23/5/1973 - 1732/1 md.) Küçük onarımlar, okulların 
genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul 
kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek 
noksanlarının telafisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, pansiyonlu 
ilköğretim okullarının ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların mas-
rafları gibi her türlü giderlerine sarf olunur. Ancak, İlköğretim 
Müdürlükleri, ilköğretim okulları, İl Halk Eğitimi Başkanlıkları 
ile İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve 
yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve bu kurumlar için 
gerekli bölge doktorları, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde 
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çalışan teknik elemanların aylıkları ve her türlü özlük giderleri 
genel bütçeden ödenir.
Madde 79- Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı 10 yıllık pla-
na göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilköğ-
retim okulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık 
tafsilatlı bir plan ekler. Bu planda her yıl illerde yapılması gereken 
köy, kasaba ve şehir ilköğretim okullarının sayıları, yerleri, tip-
leri, dersane sayıları ile tahmini masrafları gösterilir. (Değişik: 
12/10/1983 - 2917/15 md.) Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakan-
lık planına paralel olarak, valilikler de üç yıllık plan ve program 
hazırlarlar, bu programlar İl genel meclisinde onanır ve il bütçe-
sine bağlanır. Bu planda: Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
plandan her il’e isabet eden okul yapımı ve ilk tesis işleri başta 
olmak üzere 78 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı iş-
lerden ve hizmetlerden il bakımından yapılması uygun ve müm-
kün görülenler ayrılarak planlanır. Gereken hazırlık safhaları ve 
bunun uygulanma zamanları, ayrılacak ödenekler gösterilir. Bu 
planlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere İçişleri 
ve Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderilir. Milli Eğitim Bakanlığı 
sebep göstermek suretiyle planlar üzerinde değişiklikler yapabilir. 
Bu planların uygulanmasından başta mülkiye amirleri, il daimi 
komisyonu olmak üzere, Milli Eğitim müdürleri, ilköğretim mü-
fettişleri, ilçe eğitim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar.

Madde 80- Milli Eğitim Bakanlığı 79 uncu maddede sözü geçen 
programa göre yeniden açılacak ilköğretim kurumlariyle, mevcut-
ların öğretmen ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenleri yetiştirmek 
üzere gerekli bütün tedbirleri zamanında almakla yükümlüdür.

Madde 81- 76 ncı ve 77 nci maddelerde ilköğretime tahsis edilen 
ödenek veya gelirler 78 inci maddede gösterilen işlerden başka hiç-
bir yere sarf edilemez, başka fasıllara nakledilemez. Bu gelirlerle 
sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete devredilemez. 
İlköğretimin bina ve tesislerinden, bu kurumların esas hizmetlerini 
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aksatmamak ve Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmak şar-
tiyle, halk eğitimi hizmetlerinde ve diğer milli eğitim hizmetlerin-
de faydalanmak caizdir. 78 inci maddenin (b) fıkrasında gösterilen 
hizmetler için ayrılacak ödeneklerin % 30’undan fazlası bu fıkrada 
gösterilen personel giderlerine ayrılamaz. Sözü geçen personel bu 
fıkrada belirtilen hizmetlerin dışında kalan bir işte devamlı veya 
muvakkat olarak kullanılamaz.

Madde 82- 76 ve 77 nci maddelerde gösterilen gelirler, ödenek-
ler, yardımlar, tahsillerini mütaakıp ilgili dairelerce özel idarelere 
yatırılır. Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce “İlköğretim gelir ve 
ödenekleri” adiyle açılacak ayrı bir hesaba alınır. Mali yıl içinde 
sarf edilemiyen kısımları gelecek mali yıllara devredilir. Bu para-
lardan bir aylık normal ihtiyaçları karşılayacak olan miktardan 
fazlası, bir milli bankada açılacak hesaba yatırılır. 76 ncı madde-
nin (d) fıkrasında yazılı gelirler aynı suretle köy bütçelerinde “il-
köğretim gelir ve ödenekleri” adiyle açılacak ayrı bir hesaba alınır 
ve bakıyeleri gelecek mali yıllara devredilir. (Değişik: 12/10/1983 
- 2917/16 md.) Bu ödenekler köy ihtiyar heyetinin hazırlayacağı 
bir plan ve programa göre 78 inci maddenin (b) fıkrasında yazılı 
işlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara sarfedilir. 
Bu paralar milli bir bankada açtırılacak bir hesapta muhafaza edi-
lir ve köy ihtiyar heyetince uygun görülecek iki imza ile çekilir.

Madde 83- İlköğretimin bütün gelirleri ve 78 inci maddede be-
lirtilen giderleri “personel masrafları hariç” her türlü resim ve 
vergiden ve dışarıdan ithal edilecek ders alet ve levazımı Gümrük 
Resminden muaftır. (1)

Madde 84- Okul yapım ve onarımiyle ilgili standart bina kısım-
larının ve okulların gerekli donatım ve gereçleri, okul eşyası ve 
ders araçlarını vaktinde hazırlatmak veya tasarruf sağlamak veya 
öğrencileri besleme mevzuunu düzenlemek, 79 uncu maddede 
sözü geçen 3 yıllık planların uygulanmasını kolaylaştırmak amaç-
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lariyle 77 nci maddede gösterilen asgari ödenekler çerçevesi içinde 
kalmak şartiyle, Milli Eğitim veya Bayındırlık Bakanlıkları üç yıla 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilirler. Aynı konu-
larda, iller de üç yıllık planlarına uygun olarak 76 ncı ve 81 inci 
maddelerde belirtilen gelirlerin asgari hadlerini aşmamak şartiy-
le gelecek yıllar için hazırlıklara girişmeye ve geçici yüklenmeler 
yapmaya yetkilidirler.(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve 
harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanu-
nun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

TÜRLÜ HÜKÜMLER

Madde 85 – Köylerde bu kanunla ilgili çeşitli hizmetler, Köy Ka-
nunu ile mecburi sayılan işlerdendir.

Madde 86- Mecburi ilköğretim kurumlarına kayıt olunacak ço-
cuklarla, bu kurumlara devam eden ve kurumlardan mezun ola-
cak öğrencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanılacak her çeşit 
belgelerle, bunların suretleri Damga Resmine tabi değildir.

Madde 87- İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için 
yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, ögretmenlere 
parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz. Şehir 
ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin 
oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğret-
men ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul 
binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilatı konut olarak kulla-
nılamaz. Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi 
komisyonlarınca kararlaştırılır.

Madde 88- (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)

Madde 89- 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanunu 
Muvakkatı, Maarif Teşkilatına dair olan 789 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi ve aynı kanunun 13 üncü maddesini değiştiren 
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5522 sayılı kanunun 1 inci maddesi, 1702 sayılı kanunun 8 inci 
maddesi, 1778 sayılı kanunun 3407 sayılı kanun ile bu kanunun 
3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren 7135 sayılı kanun, 
4274 sayılı kanunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 
27, 30, 59, 60, 67, 68, 69 uncu maddeleri, 5129, 5210, 5828, 5955 
ve 5956 sayılı kanunlarla diğer kanunların bu kanuna mügayir 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1- (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
222 sayılı Kanunda geçen; ilköğretim müdürü deyimi “İlçe eği-
tim müdürü”, öğretmenevi deyimi “öğretmen lojmanı” olarak 
değiştirilmiştir.

Ek Madde 2- (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan “okulların arsa ve ara-
zi işleri”, sekizinci bölümünde yer alan “ilköğretim okulu yapımı 
ve donatım işleri”, dokuzuncu bölümünde yer alan “İlköğretimin 
gelir, giderleri ve planlama” başlıkları altındaki maddeler, ilköğ-
retim okulları için de uygulanır.

Ek Madde 3- (24/3/1977 - 2087 sayılı kanunun 3. maddesi hük-
mü olup, ek madde haline getirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren açıktan veya başka görevlerden nakil su-
retiyle yeniden geçici öğretmen atanması yapılamaz.

Ek Madde 4- (Ek: 30/3/2012 – 6287/5 md.) Bu Kanunun 76 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre elde edilen gelirler, 
il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, bina-
larının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılan-
ması için de kullanılır.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 
5210 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği 
adına tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi ve uygulama 
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bahçelerinden; sonradan belediye teşkil edilen nahiye merkezleriyle 
köylerde belediyelerce el konulmuş olan okul binaları, sağlık me-
muru ve öğretmen lojmanları, uygulama bahçeleri ve okul arazisi 
özel idare veya köy tüzel kişiliklerine geçer. Bu mallar Milli Eğitim 
Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetle-
re tahsis olunamaz.

Geçici Madde 2- (Değişik: 16/7/1965 - 693/1 md.)
5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren 32 yıl süre ile, 15 inci maddede yazılı şartları ta-
şıyan öğretmen bulunmaması halinde, en az ilköğretim okulu ve 
dengi okullar mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılmış 
ve açılacak kurslarda başarı gösterenler, öğrenim durumlarına göre 
kadro karşılığı ücretle geçici öğretmen olarak atanabilirler. (1) Bun-
lardan iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bitirme 
imtihanını verenler ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan 
aralıksız üç takvim yılı geçici öğretmenlik yaptıkları ve başarıları 
usulüne göre saptandığı anlaşılanlar, asıl ilköğretim okulu öğret-
menliğine geçirilirler. Asıl ilköğretim okulu öğretmenliğine geçi-
rilen geçici öğretmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet süreleri 
ilk terfilerinde gözönüne alınır. Geçici öğretmenlere tatil aylarında 
da ücretleri ödenir. Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız 
olan geçici öğretmenlerle, ilköğretim okulu ve dengi okul mezun-
larından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan 15 
yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremiyenlerin gö-
revlerine son verilir. Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından, 
asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere tabidirler. (Ek: 24/3/1977 
- 2087/2 md.) Geçici öğretmenlerin intibakları, 657 sayılı Kanunla 
bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair Kanunlar uyarınca öğre-
nim ve hizmet sürelerine göre yapılır.

Geçici Madde 3- Milli Eğitim Bakanlığı bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç 10 yıl içinde mecburi öğrenim çağında 
bulunan öğrencileri tamamen okula kavuşturmak için gerekli öğret-
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menleri yetiştirmek ve 79 uncu maddede gösterilen esaslar dahilin-
de ilköğretim kurumlarını ve tesislerini hazırlamak ve bununla ilgili 
planların zamanında uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Geçici Madde 4- 50 nci maddedeki hüküm, Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca hazırlanacak bir plana göre on yıl içinde tedricen uygulanır.
Geçici Madde 5- (Değişik: 6/7/1962 - 68/1 md.)
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; 1971 
yılına kadar yapılacak ilköğretim okulu binaları ve tesisleri ile öğret-
men lojmanları inşaatı, bunlara lüzumlu yapı aksamının imal ettiril-
mesi, her türlü malzemenin alımı, nakil ve depolama işleri için girişi-
lecek taahhütler muvakkat ve kati teminat hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle 2490 sayılı kanunun diğer hükümleri uygulanmamak,1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki %20 
nispeti % 30 olarak uygulanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme 
suretiyle veya birden fazla firmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. (2)
Geçici Madde 6- (Ek: 18/8/1961 - 353/1 md.)
77 nci maddenin 1 inci fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı 
bütçesine her yıl konulacak ödenekten % 5 ine kadarını, 1961 mali 
yılı için, ilköğretim okulu öğretmeni yetiştiren müesseselerin yapı-
mında ve ilk tesis masraflarında kullanmaya Milli Eğitim Bakan-
lığı yetkilidir. (1) 24/3/1977 tarih ve 2087 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesine göre 15 yıllık süre, 32 yıl olarak değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir. (2) Maddede yazılı uygulama süresi 23/5/1973 tarih 
ve 1731 sayılı; 8/7/1981 tarih ve 2490 sayılı Kanunlarla süre biti-
minden itibaren onar yıl olmak üzere toplam yirmi yıl uzatılmıştır.
Geçici Madde 7- (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde 
bulunan ve ilköğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmaz mal-
lar, intifa hakkı Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere, bu-
lundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzel kişiliği veya özel 
idareler adına tapuya tescil edilir. Devlete, özel idarelere veya köy 
tüzelkişiliğine ait arsalar üzerinde Devlet veya özel idare bütçe-
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sinden katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce inşa edilen veya 
edilmekte olan taşınmaz mallar için de bu maddenin birinci fıkra-
sı uygulanır. Bu taşınmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakan-
lığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerince bedelsiz olarak 
okula tahsis ve devir olunur. Bu maddeye göre, köy tüzelkişili-
ği veya özel idareler adına tapuya tescil edilen taşınmaz mallar, 
Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamaz ve 
başka hizmetlere tahsis olunamaz.

Geçici Madde 8- (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)
Anaokulları ve anasınıfları için yeterli miktarda yükseköğrenim 
görmüş öğretmen bulunamaması halinde, kız meslek lisesi çocuk 
gelişimi eğitimi ve bakımı mezunlarından, Devlet memuru olma 
niteliklerini taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılacak kurs-
larda başarı gösterenler, anaokulu veya anasınıflarına 1984 yılın-
dan itibaren geçici öğretmen olarak atanabilirler. 1993 yılı sonu-
na kadar, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yapılarak bunların 
önlisans düzeyinde yükseköğrenim görmeleri sağlanır. Bu süre 
içinde önlisans düzeyinde yükseköğrenim yapmayanların görev-
lerine son verilir.

Geçici Madde 9- (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.; Mülga: 
16/8/1997-4306/9 md.)

Geçici Madde 10- (Ek: 16/8/1997 - 4306/2 md.)
İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim 
kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim mer-
kezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 
1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde 
öğrenci alınmaz. Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan 
okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğ-
retim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu 
okullarda tamamlarlar.
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Geçici Madde 11- (Ek: 30/3/2012 - 6287/6 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 
ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlar-
da tamamlar. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar 
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir; Bakanlık bu maddenin uy-
gulanmasıyla ilgili düzenlemeleri il, ilçe ve okul bazında yapma-
ya yetkilidir.

Madde 90- Bu Kanunun mali hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde, 
tayinle ilgili işleri 28 Şubat 1961 tarihinde, diğer hükümleri 1 
Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 91- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

10 yılda yeniden yapılacak ve açılacak şehir, kasaba ve köy ilköğre-
tim okullarının bugünkü rayice göre ortalama maliyetini gösterir 
plan İnşa ve tesis Şehir Köy için gerekli Yıllar okulu okulu Top-
lam en az ödenek

NOT:

1. Yıllık inşa ve tesis masrafı, ortalama (182 804 000) liradır.

2. Şehir ve kasaba okulları, (Sıra, masa, dolap) gibi ilk tesis mas-
rafları hesaba katılmak ve 5 dersaneli olmak üzere beher okul 250 
bin lira, köy okulları 1 - 3 dersaneli ve ilk tesis masrafları da dahil 
olmak üzere 70 000 er lira hesabedilmiştir.
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3. Muhtarlıklara bağlı olup herbirinde birer okul yapılması müm-
kün olmıyan ve miktarı 6 - 9 bin olarak tahmin edilen küçük iskan 
bölgelerinde ihdas edilecek olan bölge okullariyle seyyar okul ve 
öğretmenlikler bu hesabın dışındadır.
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F.) 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Kanun Numarası: 2547
Kabul Tarihi: 4/11/1981
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt : 21 Sayfa : 3

Amaç:

Madde 1 – Bu kanunun amacı, yükseköğretimle ilgili amaç ve 
ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst 
kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde 
düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu kanun, yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün 
yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili 
faaliyet ve esasları kapsar.

(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/44 md.; Aynen kabul: 
1/2/2018-7078/41 md.) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Ba-
kanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili özel kanun hü-
kümleri saklıdır. 

G.) 3308 SAYILI MESLEK EĞİTİMİ KANUNU

Kanun Numarası : 3308
Kabul Tarihi: 5/6/1986
Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 19/6/1986 Sayı : 19139
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26
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Amaç

Madde 1 – Bu kanunun amacı, çırak, kalfa ve ustaların eğitimi 
ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapı-
lacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.(5)

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: 29/6/2001-4702/5 md.)

Bu Kanun, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulu-
nun belirleyeceği mesleklerde, kamu sektörü ve özel sektöre ait 
kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.(6)

H.) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLAMA YÖNETMELİĞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1 Kasım 
1928 tarihinde kabul edilen ve 3 Kasım 1928 tarih ve 1030 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Harf İnkı-
labı (Harf Devrimi) olarak bilinen 1353 sayılı Türk Harflerinin 
Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun’la Yeni Türk Alfabesi uy-
gulamaya konulmuştur.

Başbakan (Başvekil) İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin 8 Kasım 1928 tarihindeki toplantısının Birinci celsesinde 
şu konuşmayı* yapıyor: 

“Muhterem efendilerim, hükümetin hangi yollarda hangi hedeflere 
doğru yürüyeceği Büyük Reisi Cumhur yüksek selahiyetli (yetkili) 
lisanları ile tayin ve ifade buyrulmuştur. Bu sebeple dahili ve harici 
siyasetimizin ana hatlarına veya iktisadi ve mali zihniyet ve tasav-
vurlarımıza dair beyanat yapmak niyetinde değilim. Halin daha açık 
ifadesine, ana prensiplerin tatbikatını nasıl anladığımızı göstermeğe 
medar olacak münferit meselelerden bahsedeceğim.Türk harflerini 
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bütün vatandaşlara kapılarının önünde ve işlerinin başında öğreti-
lebilmesi için daha sene içinde millet mektepleri teşkilatı yapacağız. 
Bu teşkilat şehir ve köy, bütün yurdu kaplayacak, vatandaşların işle-
rinin maişetlerinin en müsait devirlerinde ve yanlarında ya iki aylık 
ya dört aylık kurslar açılacak, şehirde ve köyde mekteplere, muayyen 
içtima mahallerine gelmeye vakitleri müsait olmayan vatandaşlar 
için seyyar muallim (öğretmen) teşkilatı yapılacak; devletin en bü-
yüğünden en küçüğüne kadar bütün memurları millet mektepleri 
teşkilatında ihtiyaca göre çalışacaktır. Reisi Cumhur Hazretleri (Sa-
yın Cumhurbaşkanı) millet mektepleri teşkilatının umumî reisliğini 
(Genel Başkanlığını) ve Başmuallimliğini (Başöğretmenliğini) kabul 
buyurmuşlardır. Bu teşkilat ile bir senede vatandaşın maişet haya-
tındaki düzeni hiç sarsmaksızın geçkin yaşlarda birkaç yüz bin nü-
fusu okutabileceğimizi hesap ediyoruz.”

Bakanlar Kurulu 11 Kasım 1928 tarihinde toplanarak, Millet 
Mektepleri’nin açılmasını kararlaştırmış ve bu mekteplerin ta-
limatnamesini (yönetmeliğini) onaylamıştır.

Millet Mektepleri Talimatnamesi (yönetmeliği) ve Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini ka-
bulü 24 Kasım 1928 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Yeni Türk Alfabesi’ne göre halka okuma yazma öğretmek 
amacıyla 1 Ocak 1929 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde 
Başöğretmen Atatürk bazı mekteplerde yazı tahtası başında 
yeni harflere göre okuma yazma dersi vermiştir. 

Ayrıca bu okullarda, vatandaşa okuma yazma öğretmenin ya-
nında, yönetmeliğine göre Cuma günleri hariç her gün 2 saat 
okuma-yazma, 2 saat hesap, 2 saat de sağlık ve yurttaşlık dersi 
verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam döneminde yayınlanan bir 
genelgeyle, 26 Şubat 1981 tarihinden itibaren, Gazi Mustafa 
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Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul 
ettiğinin 24 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması 
sebebiyle her yılın 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak 
kutlanmaya başlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşka-
nımız tarafından onaylanarak 15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eği-
tim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği” ile de 
Öğretmenler Günü’nün Kutlanmasına ilişkin Günün önemine 
ve anlamına uygun memnuniyet verici düzenlemeler yapıl-
mıştır. Bu Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde Öğretmenler Gü-
nü’nün amacı şöyle ifade edilmiştir.

Madde 4-(1) Öğretmenler Gününün Amacı;

A) Bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürk’ün 
eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda bir-
lik ve beraberliklerini sürekli kılmak,
B) Öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendir-
mek ve meslekî dayanışmayı canlı tutmak,
C) 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğret-
menlerin yemin etmelerini sağlamak, öğretmenlere mesleklerinin 
yüceliği şuurunu vermek,
D) Emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak,
E) Öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını 
sağlamak ve kamuoyunu bilinçli ve duyarlı hâle getirmek,
F) Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yü-
celtmek ve saygınlığını artırmak,
G) Öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlü-
ğünü canlı tutmak,
H) Öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün 
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başarısı bilinenlerin bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve ka-
muoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak,
I) Şehit ve gazi öğretmenlerimiz ile eğitim personelini çeşitli et-
kinliklerle anarak canlı tutmaktır.

24 Kasım günü; Öğretmenler Günü olarak kutlanması yanında, 
adaylık sürecini başarıyla tamamlamış öğretmenlerimizin “Ye-
min Etme Günü” olarak da değerlendirilmektedir. 

Madde 23- (1) Öğretmenlik Mesleğine Giriş 24 Kasım günü, 
Öğretmenler Günü olmasının yanında, adaylık sürecini tamamla-
mış öğretmenlerin yemin etme günüdür.

(2) Öğretmenler Gününde adaylık sürecini tamamlamış öğretmenler 
kutlama kurullarının yapacakları düzenlemeye göre aşağıdaki yemi-
ni ederler.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, 
Anayasada ifadesini bulan Türk  milliyetçiliğine sadakatle bağlı 
kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde 
olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; 
Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerleri-
ni benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan 
haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, 
lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumlu-
luklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum 
ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Öğretmenler gününde ayrıca emekli öğretmenlerimize Hiz-
met Şeref Belgesi de verilir.

Madde 24- (1) Yıl içinde, hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık neden-
leriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi 
verilir. (2) Hizmet Şeref Belgeleri, merkez teşkilatlarında Bakan, 
taşra teşkilatında valilerce verilir.
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(3)  Devlet memurluğundan çıkarılanlara hizmet şeref belgesi veril-
mez. 

I) EĞİTİMLE İLGİLİ DİĞER KANUN, TÜZÜK VE 
YÖNETMELİKLER

Yukarıda belirtilen;

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

• Atatürk İlke ve İnkılâpları,

• Öğretimde Birlik Yasası,

• Millî Eğitim Temel Kanunu,

• 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,

• 3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanunu,

• Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama 

Yönetmeliği

• Eğitimle ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitim politikasını belirleyen 
yasal dayanakları oluşturmaktadır.  Bu yasaların tüm eğitimci-
lere hatırlatılmasının faydalı olacağı inancıyla yer verilmiştir.
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