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 Sayıştay 2017 yılı Denetim Raporu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul teşviki 

konusunda yeterli denetimi gerçekleştirmediği tespit edilmiştir. MEB’in her yıl artırdığı özel okul 

teşviklerinin, ihtiyacı olan ailelerden çok maddi durumu iyi ailelere verildiği saptanmıştır. Sayıştay 

denetçilerinin, özel okullara teşvik bütçesinin varlıklı aileler tarafından suiistimal edildiği konusunda 

da Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyardığı ortaya çıkmış, özel okul teşviki almak isteyen ailelerin 

gelirlerinin yeterli ölçüde denetlenmediği belirtilmiştir. Raporda, özel okullara kayıt yaptıran 

öğrencilerin MEB’den teşvik alabilmesi için temel kriterin velilerin gelir düzeyi olduğunun altı 

çizilerek Bakanlığın bu kriter için velilerin yalnız beyanlarını dikkate aldığı ifade edilmiştir.  

Teşvik sisteminin asıl amacının düşük gelirli ailelere avantaj sağlamak olduğunu hatırlatan 

Sayıştay, kayıt dışı oranının yüksek olduğu sektörlerdeki işverenlerin ve gelirlerinin tümü kayıt altında 

olmayan serbest meslek mensuplarının teşviklerden daha çok yararlandığını belirlemiştir. 

Bu bağlamda;  

1 – Son 5 yılda kaç tane özel okula giden öğrenciye teşvik verilmiştir? Teşvik için son 5 yılda 

kaç aile başvuruda bulunmuştur? Sırasıyla belirtilmek üzere bunlar hangi şehirlerdedir? 

2 – Son 5 yılda bünyesinde ‘özel öğrenci teşviki’ almış öğrenci olan kaç özel okul 

bulunmaktadır? Bu okullarda yine son 5 yılda, yıllar sırasıyla belirtilmek üzere hangi okulda 

kaç öğrenci teşvik almıştır? Bu okulların adları nedir?  

3 – Son 5 yılda özel öğrenci teşvikini kullanan ailelerin gelir düzeyi nedir? Bu teşviki kullanan 

ailelerden kaçı yoksulluk sınırının altında, kaçı üzerindedir?  

4 – Teşviklerin maddi durumu iyi olan ailelere verilmesinin gerekçesi nedir? Yoksul aileler bu 

imkandan neden yararlanamamıştır?  

5- Teşvikten yararlanma hakkı olan ancak faydalanamayan yoksul ailelerle ilgili hangi 

çalışmalar yürütülmektedir? Bunlar nelerdir? Eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması için 

bakanlık olarak hangi çalışmaları yapmaktasınız?  

6 – Teşvik isteyen velilerin sadece beyanlarının esas alınmasının nedeni nedir? Gerekli 

incelemeler ve araştırmalar neden yapılmamıştır? Tek bir sistemle her vatandaşın her türlü 

hesabının, mal varlığının ve maddi durumunun görülebildiği bir ortamda, bakanlık neden bunu 

kullanmamıştır? Bu ihmalin sorumlusu kim ya da kimlerdir? Bu kişiler hakkında idari 

herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?   

 


