
24 Haziran’a Giderken - 16 Yıllık Milli Eğitim Karnesi 
 

1) GİRİŞ 

 
24 Haziran 2018’de tarihi bir seçime gidiyoruz. Bu tarihi seçim, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

“Tek adamın dediği mi olacak, yoksa Millet’in dediği mi olacak?” sorusuna cevap vereceğimiz bir seçim 

olacak. 

Çocuklarımızın karneleri alacağı bu günlerde, ömrü eğitimle geçmiş, Anadolu’nun dört bir yanında 

öğretmenlik yapmış, Eğitim-Sen’in kurucu genel başkanı olma şerefi de dahil olmak üzere TÖB-Der’den 

beri sendikal mücadelenin içinde olmuş biri olarak; seçim sathında olduğumuz bu günlerde 16 yıllık Milli 

Eğitim Politikasının ve sonuçlarının yeniden hatırlatılmasını kendime görev bilerek bu çalışmayı 

hazırladım. 

“Karnede” yer alan veriler TÜİK ve MEB’in yayınları, OECD, Dünya Ekonomik Forumu, Unesco gibi 

uluslararası kuruluşların veri tabanları, eğitim alanında faaliyet gösteren sendikaların raporlarından 

derlenmiş; kamuoyuna mal olan ve velilerin sokakta konuştuğunu gündeme taşıma amacıyla 

derlenmiştir. 

Özellikle; Uzmanların tüm uyarılarına, muhalefetin tüm itirazlarına, öğretmenlerin ve velilerin tüm 

eylemlerine karşın hayata geçirilen 4+4+4 sisteminin ardından tepetaklak olan eğitim sistemimiz, sadece 

öğrencileri, velileri ve öğretmenleri etkilemiyor. Sadece 81 milyon yurttaşımızı da ilgilendirmiyor. Eğitim 

sistemi, henüz doğmamış çocuklarımızın dahi geleceğini ilgilendiren, siyaset üstü bir meseledir. 

16 yıllık AKP iktidarı boyunca; 6 Milli Eğitim Bakanı değişti. Her gelen bakan eğitimi yeni baştan ele aldı. 

Yeni baştan yapılan hiçbir “reform” sorunun kökenine inmediği için, eğitimi adeta bir yamalı bohçaya 

çevirdi. 

Erdoğan’ın hiç alanı olmamasına rağmen eğitime dair karar verici olması, uzmanlara kulak asılmaması ve 

kısa vadeli siyasi çıkarların Türkiye’nin milli eğitiminden ve çocuklarımızın iyi yetiştirilmesinden daha 

önemli hale gelmiş olması, ülkemizi, dünyada hızla ilerleyen eğitim alanında yaya bırakmıştır. 

Çocuklarımız uluslararası değerlendirmelerde vasat sonuçlar almakta, aileler çocuklarının geleceğinden 

endişe duymakta, eğitime bağlı olarak gerek sanayiimiz gerek yüksek katma değerli üretim yapma 

olanaklarımız da geri kalmaktadır. 

Dünya’nın refah seviyesi yüksek, kişi başına düşen milli gelirleri yüksek ülkelerine bakıldığında, hepsinin 

eğitim alanında da başarılı olduğu görülecektir.  

Bu nedenle AKP’nin eğitim karnesine başlamadan önce peşinen belirtmek gerekir ki “Eğitim’de sınıfta 

kalan, her konuda sınıfta kalır”   

 

 

 



2) ÖĞRENCİLERİN DURUMU 
  

a) Okul Türlerine Göre Artış ve Ayrılan Bütçe Vb İstatistikler (İmam Hatip Fen, Öğrenci 

Başı Harcama) 

 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, 2010 yılından bu yana kıyaslandığında orta öğretimde, ülkemizde 

kademeli olarak 3 okul türünde ve öğrenci nüfuslarında artış yaşanıyor. 

İlki, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 60 bin olan İmam -Hatip Liselerindeki artış. Bugün 

gelindiğinde MEB’in verilerine göre 517 bin İmam hatip lisesi öğrencisi bulunmaktadır. İmam-hatip 

liselerindeki artış ivmesinin her geçen yıl düşmesi ve 2016-2017 yılında ise 555 binden 517 bine düşmesi 

ise iktidarın tercihi değil velilerin çocuklarını imam hatibe göndermek istememesi ve bir kısmının kaydını 

almasından kaynaklanıyor. İleride detaylı değinilecek olan boş kontenjanlara rağmen daha fazla yatırım 

ve üniversiteye giriş başarı oranı konusunda İmam hatip liselerinin genel ortalamanın çok altında 

kalması; sadece “oy deposu” yaratmak için kurulan İmam hatiplerin en çok zararı bu okula giden 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

İmam-hatip liseleri ve Anadolu imam-hatip
liseleri

235639,0 268245,0 380771,0 474096,0 546443,0 555870,0 517081,0

Özel eğitim liseleri ve merkezleri 7017,0 8099,0 10934,0 17084,0 20835,0 26809,0 22,604

Özel mesleki ve teknik ortaöğretim 1951,0 4348,0 17854,0 56053,0 75890,0 99217,0 111198,0

Resmi mesleki ve teknik genel ortaöğretim 1594121,0 1548179,0 1615423,0 1672009,0 1811625,0 1755101,0 1632539,0

Özel genel ortaöğretim 128446,0 133816,0 138811,0 140610,0 164281,0 373394,0 389243,0

Resmi genel ortaöğretim 2002076,0 1852111,0 1816159,0 1752398,0 1600981,0 1461117,0 1553817,0
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gençlere verdiğini, dini istismar sonucu İmam hatipli gençlerin geleceksizleştirildiğini gözler önüne 

koymaktadır. 

İkinci artış Meslek ve Teknik liselerde yaşanmaktadır. “Türkiye’den mucit çıkmaz” , “Biz ara-eleman 

ülkesiyiz”, “Avrupa’nın Çin’i olacağız” diyerek ara-eleman yetiştirme amaçlı ağırlık verilen meslek liseleri 

maalesef çocuklarımızı düşük ücretle çalışan, okul yaşlarında zorunlu olarak çalıştırılan “angaryacı çocuk 

işçiler” haline getirmek dışında bir işe yaramamakta, lisans ve önlisans düzeyinde yerleşme konusunda 

ortaya çıkan başarısızlık ise çocuklarımızın bu okullardan ayrılması ya da tamamlasa dahi bir meslek 

sahibi olamadan boş gezmesi, vasıfsız elemanlar olarak işgücü piyasasında ezilmesine yol açmaktadır. 

İmam hatip liselerine benzer şekilde son yıllarda velilerin bu okullara çocuklarını göndermedikleri 

görülmektedir. 

Üçüncü artış özel liselerde yaşanmaktadır. Özellikle dershanelerin kapatılmasının ardından hükümet 

eliyle teşvik edilen özel liselerdeki öğrenci oranı her geçen yıl artmış. Bu artış hükümet tarafından 

övünülerek anlatılmıştır. Oysa özel liselerin bu kadar yaygınlaşması, devlet okullarının niteliğinin her 

geçen gün düştüğü bir ortamda zengin ve fakir ailelerin çocukları arasında eğitimde  fırsat eşitsizliğini 

arttırmaktadır. Özel okullara rağbetin bir diğer sebebinin ise laik ailelerin gereğinden fazla dinselleştirilen 

eğitim sisteminden bir kaçış olarak bu okulları görmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bir yandan “küresel güç” olma hedefi ortaya koyan ve ekonomisini büyütmekten bahseden AKP iktidarı, 

yüksek katma değerli üretim yapılabilecek, teknoloji ağırlıklı eğitim yerine belki de önümüzdeki 10 yıl 

içinde tamamen robotlar tarafından yapılacak işleri yapacak gençler yetiştirmeyi ve pek çoğu işsizliğin 

pençesinde kıvranan, üniversiteye giremeyen yüzbinlerce İmam hatipliyi övünerek anlatırken; 

milyonlarca aile çocuklarının geleceği için kaygılanmaktadır. 

b) Milli Eğitimin Bütçesi ve Kullanımı 
Hepimizden toplanan vergilerin ne kadarının çocuklarımız için harcandığı, bunda çocuklarımızın ne kadar 

gözetildiği şüphesiz hükümetin eğitime verdiği önemi gösteren önemli faktörlerden. Her gün lüks ve 

şatafata harcanan paralar düşünüldüğünde, AKP’nin bunca yıl boyunca çocuklarımıza reva gördüğü 

harcama ve bunun adaletsiz dağıtımı, iç acıtıcıdır.  



i) Öğrenci Başına Ayrılan Bütçe 

 

Türkiye’de öğrenci başına harcanan paranın OECD ortalaması ile kıyaslamasından ortaya çıkan sonuç 

rekabet etmemiz gereken ülkelerle aramızda, eğitime verdiğimiz önem konusunda ne yazık ki ne kadar 

uçurum olduğunu acı şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle ortaokul ve lise düzeyinde ortalamanın 3’te 

1’i kadar harcama yapıyoruz. Tüm ülkeler hızla gelişen dünyada eğitimin artan önemini kavramış şekilde 

vergilerle toplanan bütçelerinden eğitime daha fazla yatırım yaparak geleceklerini inşa ederken, 

maalesef ülkemiz geriden gelmektedir.  

ii) Milli Eğitim Bütçesinin GSYH’ye oranı 

 

OECD ülkelerinin eğitim için ayırdıkları bütçenin ortalaması %6 iken, ülkemizde bütçenin yalnızca %4,28’i 

eğitime harcanmaktadır. 2018 için 92 milyar 529 milyon TL olan MEB bütçesi, eğer OECD ülkeleri 

ortalaması oranında ayrılmış olsaydı 129 milyar 713 milyon TL olmalıydı. Yani aynı klasmanda 

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
İlkokuldan

Üniversiteye
Kadar

Türkiye $3589,0 $2953,0 $3570,0 $8927,0 $4259,0

OECD $8733,0 $10235,0 $10182,0 $16143,0 $10759,0
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olduğumuz ülkelerin çocuklarına göre, bizim çocuklarımıza 37 milyar 184 milyon TL daha az para 

harcanıyor. 

iii) Meb Bütçesinden Yatırımlar İçin Ayrılan Pay 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi TL bazında her sene artıyor olsa da, eğitime yatırım için ayrılan pay 

her sene kademeli olarak azalmıştır. Halihazırda bütçesinin %80’ini personel giderleri için ayıran 

bakanlık, geriye kalan bütçeyi de çöken FATİH projesine, özel okullara teşvike ve TÜRGEV gibi vakıflara 

bağış olarak vermeye harcamış, devlet okullarında okuyan çocukları ve devlet okullarını kaderine terk 

etmiştir. Halen sobayla ısınan okulların olması, pek çok bölgede okulsuzluktan dolayı taşımalı eğitim 

yapılması, sonuç olarak eğitim yatırımlarının yükünü ailelere yüklemiş, zengin-fakir ayrımını arttırmıştır. 

iv) Hane halkının Cebinden Yapılan Harcamalar 

 

Devlet eğitimin finansmanı ve yatırımlardan elini çektikçe bu yük ailelere binmektedir. OECD 

ortalamasında eğitime yapılan harcamalarda 2013 yılında oran %7 iken, Türkiye’de bu %13 olarak 
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gerçekleşmiş. 2015 verilerine göre ise bu rakam %18’e çıkmıştır. TÜİK’in bu konuda istatistik yayınlamayı 

kesmesi nedeniyle güncel rakamlara ulaşılamamış olsa da, eğitimin her geçen gün ailelere maliyetinin 

arttığı gün gibi ortadadır.  

c) Okul Türlerine Göre Kıyaslamalar 

i) Kontenjan ve Tercih 

 

 

Tabloda görüleceği üzere, 2017 TEOG yerleştirmesinde, hükümetin en çok yatırım yaptığı iki okula da, 

Anadolu İmam-Hatip liselerine de Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine de yeterli başvuru olmamış. 

Dramatik bir tablo ortaya çıkmıştır. Plansız programsız şekilde açılan liselerde sınıflar boş kalmış, 

kaynaklar israf edilmiştir. Buna karşın, bilimsel ve teknolojik gelişmenin belirleyici olacağı Endüstri 4.0 

çağını yakalamamızı sağlayacak olan gençleri yetiştirme potansiyeli olan Fen Liselerine yoğun talep 

olmasına rağmen kontenjanlarını arttıracak bir plan yapılmamaktadır. 
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ii) Üniversite Yerleşme Oranı 

 

Okullar arasında üniversitede bir lisans programına yerleşme oranı incelendiğinde Fen Liselerinin en 

başarılı olduğu, onu özel liselerin takip ettiği görülmektedir. Bu da aslında kapasitesi yılda 30.000 

civarında olan Fen Liselilerin ardından özel okula gidecek maddi olanaklara sahip gençlerin devlet 

okullarında okuyan öğrencilere karşı açık ara daha yüksek başarı elde ettiğini gözler önüne sermektedir. 

İmam-hatip liselerinin sayısının hızla artması ve buna bağlı olarak niteliğinin düşmesi, Çocuğunu 

imam-hatip liselerine gönderen aileleri kaygılandırmaktadır. Hem dini eğitim alacağı hem de 

çocuklarının başarılı olacağı iddiasıyla teşvik edilen aileler bu tablo karşısında kandırılmış 

hissetmektedir. 

iii) Devamsızlık ve Sınıf Tekrarı 

 

Fen Lisesi
Yabancı Dille
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Tablolardan da anlaşılacağı üzere, Gerek İmam-Hatip liselerinde gerekse Meslek ve Teknik Öğretim 

liselerinde hem devamsızlık hem de sınıf tekrarı oranı diğerlerine göre gözle görülür biçimde yüksektir. 

Her iki liseye giden öğrenciler de okudukları okulların gelecekleri için işe yaramadığını düşünmekte, ya da 

ağır ders yükü altında strese girmekte ve okuldan kopmaktadır. Bu da başarısızlık, özgüvensizlik ve örgün 

eğitimden ayrılma gibi sonuçlara yol açmakta, bu okullara giden gençlerimizin geleceklerini 

karartmaktadır. Buna karşı Milli Eğitim Bakanlığı sorunun özüyle ilgilenmek yerine velilere haber verme, 

disiplin kurallarını sıkılaştırma gibi baskıcı yollarla bu sorunu çözmeye çalışmakta, bu da gençlerimizin 

psikolojilerini ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

iv) Öğrenci Başına Düşen Bütçe 

 

Eğitimde Reform Girişimi’nin TÜİK ve MEB verilerinden yola çıkarak hazırladığı rapora göre zaten kısıtlı 

olan yatırım bütçesi okul türleri arasında da adaletsiz biçimde harcanmaktadır. Anadolu ve Fen 

liselerinde okuyan bir öğrenci başına harcanan bütçenin iki katı kadarı İmam Hatip Lisesi öğrencisine 

harcanmaktadır. Burada itiraz İmam Hatip Liselerine bu kadar para harcanmasına değil, diğer okullara az 
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harcanmasınadır. Öğrencilerimiz arasında bu denli büyük ayrım yapılması vicdanlara sığmamakta, 

toplumun adalet duygusunu zedelemektedir. Ayrıca tüm dünyada okul öncesi için yatırım yapılırken Milli 

Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimi adeta umursamamaktadır.  

v) Yeni Okul İnşaatlarına Ayrılan Bütçe 

 

Fen liselerinde kontenjanların %100 dolu olmasına ve İmam Hatip Anadolu Liseleri tercih edilmemesine 

rağmen bakanlık bütçesinde yeni okul inşaatları için yapılan planlama gerçekten hayret vericidir. 10 yeni 

Fen lisesine karşılık 188 yeni İmam Hatip lisesi açma planı akıl dışıdır. Kaynakların bu şekilde plansız 

harcanmasına karşı çıkılmasına “bunlar İmam-Hatip Liselerine Düşman” diyerek demagojiyle karşı çıkan 

hükümet, ülkemizin ve gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Zaten yarı kapasiteyle çalışan ve Ak 

Parti seçmenlerinin dahi çocuklarını göndermekten imtina ettiği, gönderenin daha sonra pişman olduğu 

İmam Hatip Liseleri için yapılan tüm yatırımlara rağmen hükümet hayatın gerçekleriyle kavga etmeye 

devam etmektedir. 2018 yılına kadar İmam Hatip yapımına Fen lisesinin 6 katı para harcayan Bakanlık, 

2018 sonrası için ise 9 kat fazla para harcamayı planlamaktadır. 

Fen Lisesi İmam Hatip Lisesi

2018'den Sonra Harcanacak TRY 40000000,0 TRY 380000000,0

2018'e Kadar Harcanan TRY 118700000,0 TRY 673500000,0

Yapılacak Okul Sayısı 10 188

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

TRY ,0

TRY 200000000,0

TRY 400000000,0

TRY 600000000,0

TRY 800000000,0

TRY 1000000000,0

TRY 1200000000,0

O
ku

l S
ay

ıs
ı

Fen Lisesi ve İmamhatip İnşaatları

2018'e Kadar Harcanan 2018'den Sonra Harcanacak Yapılacak Okul Sayısı



d) Eğitimde Özel Okulların Artışı 

 

AKP döneminde ilkokul, orta okul ve orta öğretimde özel okul sayısında adeta patlama yaşanmıştır. 

Bunun temel sebebi 2012 yılının sonunda Dershanelerin kapatılması gündeminin ardından 

dershanecilerin hızla özel okul açması ve devletten gerek kurum (gelir vergisi ve kurumlar vergisinden 

muafiyet vb.) gerekse çocuğunu özel okula gönderenlerin teşvikler (özel okul eğitim öğretim desteği) 

alarak sistematik olarak eğitimde özel sektörün güçlendirilmesidir.  

Ülkemizdeki 100 okuldan 3’ü özel okulken 100 okulun 13’ü özel okul haline gelmiştir. 

Ayrıca her 100 çocuktan 2 si özel okula giderken şimdi 100 çocuktan 7-8’i özel okula gitmektedir. 

Bakanlık, strateji ve faaliyet raporlarında eğitimde özel sektörün payının artışını bugün övünerek 

anlatıyor olması ise hayret vericidir. Okul kitaplarını ücretsiz dağıtmakla övünen, dershaneleri 

kapatmakla övünen iktidar, eğitimi özelleştirmekle de aynı pişkinlikle övünebilmektedir.  

Aşağıdaki ifade bizzat bakanlık sunumundan alınmıştır: 

“Her öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir 

öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, 

önceki yılın verileri esas alınarak tespit edildi.” 

Yani devlet okulunda okuyan bir öğrenciye harcadığı paranın 1,5 katını özel okulda okuyan öğrenciye 

teşvik olarak vererek; çocuklarımız bizzat özel okullara yönlendirilmeye başlanmıştır. 

i) Fethullah ile İç Hesaplaşmaya Kurban Edilen Kamusal Eğitim 
Bilindiği üzere 2012 Kasım’ında dershanelerin kapatılacağının açıklanmasıyla eğitim sistemimizde 

özelleştirme hız kazandı. 

Bu tercih, eğitimci gözüyle değil siyasi hesaplarla yapılmış bir tercihtir. Şöyle ki: 

Erdoğan ile Fethullah Gülen’in arasının bozulmasına yol açan faktörlerden biri olan kademeli olarak 

dershanelerin kapatılması planı, FETÖ tarafından tepkiyle karşılanmış  Şubat  2012’de Hakan Fidan’ın 

ifadeye çağırılmasının ardından Fethullah Gülen tarikatına misilleme yapmak  amacıyla plansız 
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programsız şekilde tüm dershanelerin kapatılması gündeme gelmiştir. Halka, “dershane masraflarından 

sizi kurtaracağız” diyerek devletçi bir adım gibi siyaset malzemesi yapılan bu girişim, yıllarca 

palazlandırılan FETÖ ile iç hesaplaşmanın sonucu ortada yüz binlerce insanın çalıştığı devasa dershane 

sektörünü belirsizlik içinde bırakmıştır. Pire için yorgan yakan ve dershaneciliğin bitirilmesi için kapsamlı 

bir plan yapmak yerine aceleyle alınan kararlar neticesinde: 

1) Devlet destekli özel okullar sektörü ile eğitimde özelleştirme hamlesi başladı 

2) Pek çok dershane sahibi devletten yüksek oranda teşvik alarak binalarını temel liseye çevirdi, 

bahçesiz, apartman dairelerinin adı okul oldu. 

3) Dershanelerin yerini etüt merkezi vb. kurumlar aldı ve özünde halen dershane olarak devam etti.  

4) Kayıt dışı eğitim öğretim veren kurs ve yurtların sayısı artarak tarikatlar daha da güçlendi. 

5) Özel derslere olan ilgi artarak hane halkının yaptığı harcama daha da arttı. 

Dershanelerin kapatılması ve ardından yaşanan gelişmeler tam anlamıyla tek adamın ülkeye bakışını 

özetlemektedir. Milyonlarca gencin ne olacağı, belirsizliği ve kaygıları önemsizdir, önemli olan kendi 

hırsları ve rakipleriyle olan mücadelesidir, bugüne kadar kendi yarattığı ve ne istedilerse verdiği FETÖ ile 

tüm uyarılarımıza rağmen mücadele etmemenin sonucunu tüm ülke ödemiştir. Günümüz Türkiye’sinde 

tek adamın ailesi, milyonlarca gencin ailesinden daha önemlidir… 

e) Öğrencilerin Ödev Yoğunluğu 

 

OECD verileri çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bizim çocuklarımız eğitim alanında öncü olan 

Finlandiya’daki çocuklardan, ya da Almanya’da yaşayan akranlarından neredeyse  2,5 kat fazla ders 

çalışıyor. Sorgulamaktan uzak, ezberci eğitim sistemi, çocuklarımızı ödeve boğarak işin içinden çıkmaya 

çalışmaktadır. Çocuklarımız ise dünyadaki akranlarına kıyasla çok daha fazla ders çalışmakta, okuldan 

soğumaktadır. Tüm bu çabalarına karşın eğitim sistemi yüzünden başarısız olmaktadır. Burada suç ne 

öğretmenlerin ne öğrencilerin ne de velilerin, çocukların muhakeme yeteneğini değil de ezberlerini 

arttırmaya çalışan bu anlayış çocuklara tabir-i caizse patinaj yaptırmaya başlamıştır. Çocuklarımız oyun 

oynamaya, sokağa çıkmaya, arkadaşlık kurmaya vakit bulamayacak kadar ödeve boğulmuş haldedir.  
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f) Açık Lise 

 

AKP iktidarı döneminde oldukça yaygınlaşan ve gerek altyapı gerekse nitelik olarak yetersizliği nedeniyle 

örgün eğitimden kopuş dışında maalesef anlam taşımayan açık liseye giden öğrenci sayısı ve toplam 

öğrenciler arasındaki oranının hızla artması orta öğretimde iflasın açık ifadesidir. Bugün 5 öğrenciden 1 i 

orta öğretimde örgün eğitimin dışındadır. Okullarını bırakan, ya da başarısızlık nedeniyle ayrılan 

öğrenciler, kağıt üzerinde liseli gözükse de gerçekte birer genç işçi, ya da işsiz olarak hayatlarına devam 

ediyor. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Örgün 3816018 3981214 4113184 4220637 4271508 4295032

Açık Lise 940268 1014409 1306994 1470434 1536135 1554938

Oran 020% 020% 024% 026% 026% 027%
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g) Dünyada Ne Durumdayız 

i) Eğitimde Kaliteye Göre Dünyadaki Sıralamamız 

 

Dünya Ekonomik Forumunun Eğitimde Kalite araştırmasına göre ülkemiz son 10 yılda 77. Sıradan 104. 

Sıraya gerilemiş. İlköğretim alanında ise 91. Sıradan 105. Sıraya gerilemiştir.  
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ii) PISA Testinde Ortaya Çıkan Başarısızlık 

Dünyada Neredeyiz? 

 

Fen, Matematik ve Okuduğunu Anlama Konusundaki muhakeme yeteneğini ölçen PISA sonuçları gerçek 

bir kıyas açısından Milli Eğitim Bakanlığınca da kabul edilmiş bir metot. PISA 2012 ve PISA 2015 arasında 

yaşanan ani düşüşün bu yönüyle iyi incelenmesi gerekmektedir. PISA testinin 15 yaşındaki çocuklara 

yapılıyor olması, 2015 testine girenlerin tamamen AKP’nin ürünü olan eğitim sistem(ler)iyle okul çağını 

geçirdiği anlamına geliyor. Yani ortadaki başarısızlığın sorumlusu beceriksiz Milli Eğitim politikalarının 

uygulayıcılarıdır. Çocuklarımız maalesef PISA sonuçlarına göre dünyadaki akranlarına göre oldukça geri 

durumdadır.  

Çocuklarımız Ne Kadar Mutlu? 

 

PISA 2015’ten çıkan bir diğer sonuç ise OECD ortalamasında her 10 çocuktan 1’i 

“Hayatımdan Hiç Memnun Değilim” derken, bu oranın Türkiye’de her 4 çocuktan 1’i 

olmasıdır. Yani eğitim sistemimiz başarı getirmediği gibi, çocuklarımızı da yurtdışındaki 

akranlarına göre çok daha mutsuz yetiştirmektedir. 
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Hangi Okul Ne Kadar Başarılı? 

 

 

 
PISA 2015’in ortaya koyduğu bir diğer gerçek ise İmam-Hatip Liselerinin ortalamanın çok 

altında kaldığı, fen, matematik ve okuduğunu anlama alanlarında muhakeme konusunda İmam-

Hatip okullarında verilen derslerin yetersiz ve niteliksiz olduğu yönündedir.  
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Gelir durumu ve PISA Puanları 

 
PISA 2015’in bir başka çarpıcı sonucu ise Türkiye’de gelir durumu en iyi %25 ile en kötü %25 

arasındaki farktır. Giderek piyasanın insafına terk edilen, hane halkı harcamalarının arttığı eğitim 

sistemi; eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmış, nitelikli eğitimden mahrum kalan yoksul 

çocukların hayatlarında fark yaratmak için sahip oldukları tek şansı ellerinden almıştır.  

 

h) Taşımalı Eğitim Utancı 

 

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 2004 yılında “Taşımalı Eğitime Son Vereceğiz” açıklaması 

yaptığı günden beri, taşımalı eğitim gören çocuk sayısı maalesef 1 milyon 321 bine ulaştı.  

İktidara ilk geldikleri dönemde taşımalı eğitimin sorumlusu olarak 8 yıllık zorunlu eğitimi gösteren 

hükümet, pek çok okulu kapatarak çocukları okulsuz bıraktı ve kontenjanları dolmayan okullara yatırım 

yapmayı her mahalleye ve köye okul yapmaya tercih ederek tek suçu taşrada ve köyde yaşamak olan 

çocuklarımızı dezavantajlı duruma düşürdü. 
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Sanki zamanında bitireceğiz dememiş gibi Milli Eğitim Bakanlığı, faaliyet raporlarında taşımalı eğitimi bir 

sorun olarak görmekten vazgeçmiş görünmekte, taşımalı eğitime harcadığı parayla övünmektedir. 

Pedagojik, akademik ve teknik olarak olumsuz olduğu ortada olan taşımalı eğitim sistemini bitirmeyi 

amaçlamayan hükümet 16 yılda yol yaptığı kadar okul yapmış olsaydı, o yollarda saatlerce öğrenci 

taşımakla övünmek zorunda da kalmayacaktı. 

i) İkili eğitim 

 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2019 yılında ikili eğitimi bitireceklerini iddia etmesine karşın, 

matematiksel olarak bu mümkün gözükmüyor. Bir dersliğin ortalama maliyeti ve derslik yapımı için 

harcanan bütçeye bakıldığında ikili eğitimi sona erdirmek için yapılması gereken derslik sayısı yaklaşık 57 

bin, ancak 2019 yılında ayrılan bütçe ile açılabilecek derslik sayısı 17 bin 500 civarındadır. 

j) Okul Öncesi Eğitim 
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Okul öncesi eğitim gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Tüm dünyada hızla okul öncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması boşuna değildir. Zira, kadınların işgücüne katılımı için de; çocukların okul öncesinde 

temel sosyal becerileri edinmesi de okul öncesi eğitim ile mümkündür. OECD 2014 verilerine göre içinde 

bulunduğumuz durum dünya standartlarının çok altında olup, okul öncesi eğitim oranları ve PISA 

sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olduğu da OECD istatistikleri ile ortaya koyulmuş, raporlara 

yansımıştır.   

k) Sürekli Değişen Eğitim Sistemi 
Türkiye’deki liselere geçiş sistemi son 16 senede sürekli değişikliklere uğradı. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim 

uygulamasının başlamasıyla Anadolu liselerinin ortaokul kısımları kapatıldı, Anadolu liseleri hazırlık ve üç 

yıllık lise eğitimi vermeye başladı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler, 8’inci sınıftan itibaren Anadolu liselerine 

yerleşmek için sınava girmeye başladı. Sınavın adı liselere geçiş sınavı (LGS) olarak değiştirildi. 2004 yılına 

kadar devam eden sistem, bu tarihten itibaren Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) 

olarak isimlendirildi. OKS ise 2008’de kaldırıldı. OKS yerine 6 ve 7. sınıflarda yılsonunda merkezi olarak 

yapılan Seviye Belirleme Sınavları (SBS) sistemi getirildi. 2009’da ise SBS sadece 8. sınıf öğrencilerine 

yönelik yapılmaya başlandı. 2012’de SBS aşamalı olarak kaldırıldı; 2013’te SBS son kez yapıldı. 2013-2014 

eğitim-öğretim yılından itibaren ise TEOG sistemi getirildi. 2017-2018 döneminin ortasında ise sınav 

sistemi tekrar değiştirilerek okulların %10’u nitelikli okul ilan edildi ve merkezi yerleştirme ile alım 

yapacağı açıklandı. Resmi bir adı olmayan, halk arasında LGS olarak bilinen sınav sistemi getirildi.  

15 yıldır hiç bir çocuk başladığı sistemle okulu bitiremedi. 

 

l) Seçime kurban edilen sınav ve sınav sonuçları 
Ak Parti’nin çocuklara en büyük kötülüğü 24 Haziran seçimleri öncesinde yaşanmıştır. Yaklaşık 1 milyon 

öğrencimizin girdiği sınavın tarihi normalde 24 Haziran’ken erken seçim kararı yüzünden sınav tarihi 

geriye çekildi. Zaten dönem ortasında Erdoğan istedi diye sınav sisteminin değişmesi, önce merkezi sınav 

yapılmayacağının açıklanması, ardından karar değiştirilmesi ve sınav sisteminin sınava çok az süre kala 

açıklanmış olması sınava sadece bir ayda hazırlanılmasına yol açtı. Büyük kaygı ve belirsizlik içinde 

ailelerin borç-harç ile ek kaynak, özel ders-kurs takviyeleriyle girilen sınavın ikinci oturumunun ardından 

okul bahçelerine çocuklarımızın çoğu ağlayarak çıktı. Sorgulamadan uzak verilen eğitimin ardından 

muhakemeye dayalı bir sınav yaparak çocukların hayallerini yıkanlar bununla da kalmadı. 

Normalde 22 Haziran’da sınav sonuçları açıklanacakken. Bir milyon öğrenciden sadece %10’unun sınavı 

kazanacağı, 900 bin çocuk ve ailesinin öfkesinin sandıkta yaratacağı olumsuzluktan çekinen hükümet, 

sınav sonuçlarının açıklanmasını seçim sonrasına (28 Haziran) erteleyerek eğitime bakışını yeniden 

özetledi ve bir kez daha çocukların geleceğini ve hayallerini kısa vadeli siyasi çıkarlarına kurban etti. 

3) EĞİTİMCİLERİN DURUMU 
Başarılı bir eğitim sisteminin anahtarı öğretmene kıymet vermekten geçiyor. Finlandiya ve Vietnam gibi 

eğitimde başarılı ülkeleri incelediğimizde öğretmenlere son derece kıymet verildiği, yaşam şartlarının çok 

iyi olduğu görülecektir. Geçtiğimiz 16 yılda ise Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığı. 

Öğretmenin kıymet görmediği, geçim sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Tabi buna ataması yapılmamış 

öğretmenler ve güvencesiz şartlarda çalışan sözleşmeli öğretmenleri de eklediğimizde ortaya çıkan tablo 

sadece eğitimci için değil öğrenciler ve aslında tüm millet için vahim hale geliyor. 



a) Öğretmenlerin Gözünden 

 

Eğitim-İş’in yaptığı ankete göre öğretmenler Milli Eğitim’in içinde bulunduğu durumu en net gören 

kesim. 10 öğretmenden 9’u MEB çalışmalarını niteliksiz buluyor. Ayrıca 4 öğretmenden 3’ü daha iyi bir iş 

bulursa öğretmenliği bırakacağını ve öğretmenliğin itibar kaybettiğini düşünüyor. 

Ekonomik olarak yaşanan sıkıntı içe gerçekten üzüntü verici. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz 

öğretmenlerimizin kredi kartlarına, şahsi borçlara veya ailelerinden gelecek paraya muhtaç hale gelmesi 

16 yıllık Ak Parti iktidarının ayıbıdır. 

b) Ücret Sorunu 

  

Öğretmen maaşları kademeli olarak artıyor gibi gözükse de, aslında son 8 yıldır Kişi Başı Milli Gelire Oranı 

düşmektedir. Öğretmenin alım gücü düştükçe, geçim derdi artmaktadır. Öğretmen sınıfa geldiğinde kredi 
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kartı borcunu, akşam ne yiyeceğini düşünmektedir. Öğretmenler ekonomik büyümeden sistematik 

olarak daha az yararlanmakta, ücretleri günden güne erimektedir. 

c) Güvencesiz Çalışma(Sözleşmeli Öğretmen) 

 

Bir yanda atama bekleyen mezunlar, bir yanda kadro açığı varken Milli Eğitim bakanlığı son dönemde 

Sözleşmeli Öğretmen statüsünde atama yaparak, öğretmenlere esnek ve güvencesiz çalışma biçimini 

dayatmaktadır. Öğretmenler arası ayrım yaratan ve özellikle evli çiftleri zorunlu olarak yıllarca ayrı illerde 

yaşamaya zorlayan özlük haklarından yoksun Sözleşmeli Öğretmenlik sistemi hükümet eliyle giderek 

yaygınlaştırılmaktadır. 

 

Öte yandan sözleşmeli öğretmenlerin sadece %44’ü Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezundur. Alelacele 

formasyon programlarıyla yeterli pedagojik eğitimi olmayan personel eğitim kalitesini olumsuz 

etkilemektedir.  
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d) Atanmayan Öğretmenler  

 

Ak Parti iktidara gelmeden önce 60.000 öğretmen için Başbakan adayı Erdoğan meydanlarda 

“Atanmayan öğretmen kalmayacak” sözünü tamamen unuttu. 16 yılda atanmayan öğretmen sayısı 7 

katına çıkarak 432 bin oldu. Bu süreçte onlarca genç öğretmen adayı maalesef intihar etti. Son yıllarda 

kontrolsüz şekilde açılan üniversiteler ve artan kontenjanlar nedeniyle 2022 yılında atanmayan 

öğretmen sayısının bir milyonu bulacağı tahmin ediliyor. 

e) Ohal (KHK’lılar) 

 

 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile pek çok kamu çalışanı ihraç 

edildi. Darbe girişiminin ardından ihraç edilen yaklaşık 120 bin kişinin 40 bini öğretmen ve 

akademisyenlerdir. Yani 20 Temmuz sonrası ihraç edilen 3 kişiden 1 i eğitimcidir. İhraçların öğretmenler 

60000

432000

1000000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2002 2017 2022 (Beklenen)

Ataması Yapılmayan Öğretmenler

40992

23095

8783

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Sayı

2018 Ocak İtibariyle Kamudan İhraç Sayıları

MEB + YÖK Emniyet TSK



seviyesinde bu kadar yoğun yaşanması, sadece ihraç edilenlerin değil, aynı zamanda olan biteni 

anlayacak olgunlukta olmasını bekleyemeyeceğimiz öğrencilerinin de psikolojilerini bozmuştur. 
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