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  2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 

ayrılan bütçe rakamlarına bakıldığında, bütçenin 

önceki yıllarda olduğu gibi sadece zorunlu harca-

malar dikkate alınarak hazırlandığı anlaşılmakta-

dır.  

 Yıllardır kamu hizmetlerine özellikle de eğitime 

ayrılan kaynaklar sadece rakamsal olarak artmak-

ta, doğrudan eğitim hizmetlerine yönelik yatırım-

lar açısından bütçelerde gerçek anlamda bir artı-

şın olmadığı açıkça görülmektedir.  

 2017 yılında 85 milyar 49 milyon TL olan MEB 

bütçesi, 2018 yılı için 92 milyar 529 milyon TL 

olarak belirlenmiştir.   Bütçe rakamları içinde en 

kapsamlı ve en yaygın kamu hizmetleri içinde yer 

alan eğitime ayrılan pay, hükümetin eğitim hedef-

lerini gerçekleştirmek  bir tarafa, mevcut ihtiyaç-

ları bile karşılayabilecek seviyede olmadığını 

göstermektedir.  

2018 MEB bütçesinin bizlere gösterdiği en temel 

gerçek, eğitimde yaşanan yoğun ticarileşme süreci-

nin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği 

ve velilerin 2018 yılında cebinden yapacağı eğitim 

harcamalarının belirgin bir şekilde artacağıdır.  

 

EĞİTİM, DEVREDİLEMEZ         

BİR KAMUSAL HAKTIR! 

EĞİTİM HARCAMALARI BÜ-

YÜK ÖLÇÜDE HALKIN SIRTINA  

YIKILMAKTADIR  

 Son 15 yıl içinde en başarısız olunan alan tartış-

masız eğitim alanıdır. Son yıllarda okul öncesi 

eğitimin zorunlu olacağı ve 2019 yılına kadar tüm 

okullarda tam gün eğitime geçileceğini iddia edil-

mektedir. Bütün bu iddiaların gerçekleşebilmesi 

için 2018 MEB bütçesinde önceki yıllara kıyasla 

ciddi bir artış yapılması gerektiği açıktır.  

 TBMM’ye sunulan 2018 Bütçe Kanun Tasarısında 

MEB’e ayrılan bütçe rakamlarına bakıldığında, bir 

önceki yıla kıyasla oransal olarak artış değil, yüz-

de 1’lik bir azalma olduğu dikkat çekmektedir. 

Her fırsatta eğitime en çok payı kendilerinin ayır-

dığını iddia eden AKP hükümetleri döneminde 

eğitim bütçesinin milli gelire oranı OECD ortala-

ması olan yüzde 6’nın çok altındadır.  

 Eğitim, devredilemez bir kamusal haktır. Bu 

alanda yapılan çeşitli araştırmaların da gösterdiği 

gibi, devlet okullarında paralı eğitim uygulamala-

rı yaygınlaştıkça, en düşük gelir dilimindeki yüz-

de 20’lik kesimin gelirleri içinde eğitim harcama-

larına ayırmak zorunda oldukları pay artmakta-

dır. Söz konusu artış ise ancak gıda ve sağlık har-

camalarından kısılarak gerçekleştirilebilmektedir.  

 Bu koşullarda devlet okullarında eşitsizlikleri 

derinleştiren örnekler, var olan toplumsal eşitsiz-

likler doğrultusunda okulları ayrıştırmaya neden 

olmakta zenginle yoksula ayrı ayrı “devlet oku-

lu”, hatta aynı devlet okulu içinde gelir durumuna 

ya da başarı düzeyine göre farklı sınıflar oluştu-

rulmasının önünü açmaktadır. Piyasacı eğitim 

sistemi, yaşamın her düzeyinde rekabeti, hizmetin 

bedelini ödemeyi, öğrenci ve velilerin “müşteri” 

haline getirilmesini hedefleyerek, toplumsal eşit-

sizliği ve toplumdaki sınıf farklılıklarını daha da 

derinleştirmektedir. Aynı okul içinde sınıflar, aynı 

bölgede okullar, farklı bölgeler, birbirleriyle reka-

bet içine sokularak eğitim hizmetleri piyasa kural-

larına göre düzenlenmekte, öğrenciler birer yarış 

atı gibi sınavdan sınava koşturmaktadır.  

 Yapılması gereken, kamusal kaynakların yine 

kamusal bir hak olan eğitim için, özel çıkarlar 

değil, toplumsal çıkarlar gözetilerek değerlen-

dirilmesi ve sadece eğitimde değil, bütün alan-

larda kamu harcamalarının payının arttırılma-

sıdır.  

2018 BÜTÇESİ ÖĞRENCİ, VELİ 

VE EMEKÇİLERE  

NELER VAAD EDİYOR? 


