
Eğitimde izlenen yanlış politikalar ve tespit edilen yapısal sorunlar  

Bilimsel, demokratik, laik, parasız, nitelikli kamusal eğitimden vazgeçilmiştir. TC eğitim 

sistemi ile paralel gidilerek gerici, ezberci, seçmeci-elemeci, çağdışı bir eğitim sistemi ve müfredat 

programı yaratılmıştır. Eğitimi tarikatlar yönetmeye başlamıştır. Devlet okullarına kaynak, kadro, 

bütçe minimuma düşürülmüştür.  

 Eğitim Bakanlığı TC bürokratları tarafından yönetilmeye çalışılmaktadır. 

 Eğitim Bakanlığı kadroları boştur, görev yapamaz durumdadır. 

 Okullarda öğrencileri destekleme ve yönlendirme yapılmamaktadır 

 Kamusal, nitelikli eğitimden vazgeçilmiştir. Eğitim hızla özelleştirilmekte, parası olanın 

satın alabileceği bir mal haline getirilmektedir.  

 Bilinçli olarak devlet okulları hedefsiz, plansız, programsız ve bütçesiz bırakılmıştır.  

 Müfredat çağ dışı kalmış, ırkçı, cinsiyetçi ve gericidir. Uyuşturucu, trafik, çevre gibi 

toplumsal ihtiyaçlarımıza ve sorunlara yer verilmeyen, yoğun, ezberci bir müfredat 

programı uygulanmaktadır.  

 Ülkemizde işsiz öğretmenler varken TC’den sadece ortaöğretim için100 üzerinde 

öğretmenin atanmakta/görevlendirilmektedir.  

 Devlet okullarında tek kuruşluk bütçe bulunmamaktadır. Kırtasiye, temizlik ihtiyaçlarının 

ancak okul aile birlikleri ve velilerden toplanan bağışlarla giderilmesi sürdürülebilir ve 

kabul edilebilir bir yöntem değildir.  

 Okul altyapıları yetersizdir. Okullarımız her türlü sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel 

etkinliklerin yer alabileceği, sağlığa uygun ve yeterli altyapılarla bilim yuvası haline 

dönüştürülmelidir.   

 Burslar fakir çocuklara yönelik değildir.  

 Öğretmenlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi yapılmamaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler 

gerçek anlamda desteklenmemektedir.  

 Okul içerisinde öğretmenleri denetleyen, destekleyen bölüm, atölye şefi kadroları 

atanmamaktadır.  

 Yasalara, tüzüklere uyulmamakta, var olanlar ise çağ dışıdır.  

 Okul yönetim anlayışları demokratik değil, çağ dışıdır.  

 Bakanlıkta şaibeli işler yapılmaktadır. Bazı görevlendirmeler, taşımacılık, kantin ihaleleri 

ve açılan bazı münhallar adam kayırmacılık için rant olarak kullanılmaktadır.  

 Tüm okullarda ciddi hedefsizlik vardır, ancak mesleki teknik öğretimi tam anlamıyla terk 

edilmiştir.  

 Öğrencilerin oryantasyonu hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Öğrencilere meslekler dahi 

tanıtılmamakta, ne istediğini bilmeyen gençler yetiştirmektedir. Gençler benimsemediği ve 

istemediği bölümlerden ya mezun olmaktalar ya da okulu terk etmektedirler.  

 Öğrencilerin özel eğitim/özel ihtiyaçları karşılanmamaktadır.  

 Okullarda uyuşturucu, şiddet, taciz gibi tehditlerle ilgili hiçbir güvenlik tedbiri 

alınmamakta ve okul çevresi yapılaşması yapılmamaktadır.  

 Öğretmenlik mesleği değersizleştirilmiş, statüsü sürekli ve sistematik şekilde 

düşürülmüştür. Göç Yasası gibi yasalarla Nitelikli Öğretmen istihdamı önlenmeye 

çalışılmaktadır. Eğitimde yaşanan tüm sorunlar öğretmenlerin omuzlarına yüklenmiştir.  

 


