
4+4+4 İLE

EĞİTİM SEN

AKP, 
eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik amaçları doğrultusunda 

şekillendiriyor. 

İlköğretimin “devlet okullarında parasız olduğu” ifadesi yasa maddesinden 
çıkarılıyor.

Çocuk gelinler sorununa çözüm getirilmiyor.

Çocuklarımız işçileştiriliyor; daha fazla sömürülmelerinin önü açılıyor.

Dershane sektörü büyütülüyor.

Sınava hazırlanma yaşı düşürülüyor.



ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞI İLE OYNANMASINA İZIN VERMEYECEĞIZ! 

AKP, iktidarda olduğu 9 yıl içinde eğitim sistemini okul öncesinden yükseköğretime kadar kendi siyasal-ideolojik 
çizgisine uygun olarak biçimlendirdi. Eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirdikleri yetmezmiş gibi şimdi de 
zorunlu eğitimin kendi içinde kademelendirilmesiyle 12 yıla çıkarılması hedefleniyor. 

Başbakan’ın “Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” sözlerinden hemen sonra böyle bir değişikliğe gidilirken bu 
düzenlemenin asıl muhatabı olan öğrenciler, veliler, sendikalar ve diğer eğitim örgütlerinin görüşlerine hiç 
başvurulmamış olması, düzenlemenin tamamen hükümetin siyasal-ideolojik amaçlarına uygun olarak öne 
sürüldüğünü gösteriyor. 

AKP’nin tek başına iktidar olduğu 2002 yılından bu yana eğitim sistemine yönelik attığı her adımda eğitimi bir 
bütün olarak piyasalaştırma ve dinselleştirme uygulamaları birbirine paralel ve çoğu zaman iç içe geçmiş şekilde 
hayata geçirildi. Bu süreçte, eğitim daha da paralı hale gelirken siz velilerin cebinden yaptığı eğitim harcaması 
4,5 kat arttı.

Zorunlu eğitimin 12 yıl olması önemli bir adım olmakla birlikte, 4+4+4 şeklinde kesintili ve kademelendirilmiş 
olarak gündeme getirilmesi; asıl amacın zorunlu eğitimin süresinin artması olmadığını gösteriyor. Düzenleme ile;

• Yıllardır çocuklarımızın geleceği ile oynadıkları yetmiyormuş gibi şimdi de zorunlu eğitimin süresini arttırma 
bahanesiyle eğitimi kendi siyasal ve ideolojik amaçları doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyorlar.

• İlköğretimin, “devlet okullarında parasız olduğu” ifadesi yasa maddesinden çıkarılıyor. Dolayısıyla Anayasa’da 
yapılabilecek küçük bir düzenlemeyle ilköğretimin paralı olmasına zemin hazırlanıyor.

• “Çocuk gelinler” sorununu ortadan kaldıracak hiçbir düzenleme getirilmeden mevcut haliyle bırakılıyor.

• On personeli olan bir işletmeye, sınırsız stajyer meslek lisesi öğrencisi çalıştırma hakkı veriliyor. Dolayısıyla 
işletmelerin, “stajyer” adı altında meslek liselerinde okuyan çocuklarımızı daha fazla sömürmesinin, “ucuz iş 
gücü” olarak kullanmasının önü açılıyor. 

• Torba yasada meslek lisesi öğrencilerinin cebindeki üç kuruşa göz diken AKP, şimdi de çocuklarımızı ucuz ve 
güvencesiz iş gücü yaparak ekonomik krizden çıkmaya çalışıyor.

• Ortaöğretimde “açık öğretim” uygulaması korunarak, zorunlu eğitimin 8 yıllık süresinde değişiklik yapılmıyor. 

• 12 yıllık kademeli zorunlu eğitimi meşrulaştırmak için 5. sınıftan itibaren çocukları “mesleğe yöneltme” gibi 
gerekçeler ileri sürülürken bütün dünya ülkelerinde mesleğe yönlendirmenin daha ileri yaşlarda yapıldığı 
gerçeği göz ardı ediliyor.

• Yıllardır okulöncesi eğitimi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılmasına rağmen yasa teklifinde okulöncesi 
eğitim, zorunlu eğitimin kapsamı dışında bırakılıyor. 

• Yasa teklifi ile özel eğitim alması gereken öğrencilerimizin mevcut sorunlarını çözmek için hiçbir düzenleme 
getirilmiyor.

Eğitim Sen olarak hangi amaçlarla gündeme getirildiği belli olan bu düzenlemenin geri çekilmesini istiyoruz. 
Gün geçtikçe paralı hale getirilen eğitim hizmetlerinden herkesin eşit ve parasız olarak yararlanmasını istiyoruz. 
Zorunlu eğitimin süresi ve içeriği ideolojik kaygılarla değil, bilimsel veriler ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 
yeniden düzenlenmelidir. Temel eğitimin bütün aşamalarında çocuklarımız örgün eğitim kapsamında olmalı, 
hiçbir kademede “açık öğretim” uygulamasına gidilmemelidir. 

Bizler, eğitim ve bilim emekçileri olarak geleceğimize sahip çıkıyor, 
sizleri birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
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