
4+4+4 İLE

EĞİTİM SEN

AKP, 
dinsel, muhafazakar, piyasacı içeriğe sahip eğitim sistemi kuruyor.

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.

Okula başlama yaşı düşüyor.



ÇOCUKLARIMIZIN VE ÖĞRENCILERIMIZIN GELECEĞINE SAHIP ÇIKIYORUZ!

AKP Hükümeti’nin, eğitim sistemini yeniden yapılandırmak üzere hiçbir tartışma ortamı yaratmadan ve konunun 
muhataplarına danışmadan Meclis’e sunduğu 4+4+4 kanun teklifinde son aşamaya gelindi. 

Geçtiğimiz yıllar içinde uyguladıkları piyasacı politikalarla eğitimi yap-boz tahtasına çevirenler, şimdi de zorunlu 
eğitimi 12 yıla çıkaracaklarını iddia ediyorlar. Zorunlu eğitimin süresinin arttırılması çocuklarımız ve öğrencilerimiz 
açısından elbette çok önemli. Ancak AKP Hükümeti, yapılan düzenleme ile zorunlu eğitimin süresini arttırmayı 
değil; eğitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına uygun bir şekilde biçimlendirmeyi hedefliyor.

Kanun teklifi TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda görüşülürken sendikaların, eğitim örgütlerinin ve bilim 
insanlarının tüm itirazları görmezden gelindi ve düzenleme Milli Eğitim Komisyonu’nda sadece iktidar partisinin 
oylarıyla kabul edildi. Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan teklifle;

• Devlet tarafından parasız olarak verilmesi gereken ilköğretim eğitiminde, devlet yükümlülüğü kaldırılıyor, 
ilköğretim tamamen paralı hale getirilmek isteniyor.

• Halen kesintisiz olan zorunlu eğitim iki kademeye ayrılıyor. İlgi ve yeteneklerini keşfedemeyecek yaşta olan 
çocuklarımızdan geleceğini belirleyecek kararlar alması bekleniyor.

• İlkokul ve ortaokulun, “bağımsız binalarda” gerçekleşeceği iddia ediliyor; ancak okulların bu uygulama için 
yeterli altyapı ve donanıma sahip olmadığı gerçeği göz ardı ediliyor.

• Zorunlu din dersinin kaldırılması ve anadilinde eğitim talepleri görmezden geliniyor; Arapça ve Kur’an dersleri 
ikinci kademede seçmeli hale getirilerek, bütün okullarda fiilen imam hatip modeline geçilmek isteniyor. 

• Son dört yıllık eğitimin ‘açık öğretim’ yoluyla alınabilmesi ile çocuklarımız örgün eğitimin dışında bırakılıyor. 
Emekçi halk çocuklarının eğitim hakları tamamen ellerinden alınıyor; çocuk işçiliği yaygınlaştırılmaya çalışıyor. 

• Ortaöğretimde ‘açık öğretim’ ile kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin önü açılıyor; ‘çocuk gelinler’ sorunu 
devam ettiriliyor.

• İşletmelere sınırsız stajyer çalıştırma hakkı veriliyor, daha fazla kar edebilme yolları çocuk emeği sömürüsü 
ile açılmak isteniyor. Sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak uğruna çocuklarımızın ‘insanca yaşam’ ve  ‘güvenli 
gelecek’ hakları ellerinden alınıyor.

• Çocuklarımızın bilişsel ve zihinsel, gelişimi açısından çok önemli olan okulöncesi eğitim, zorunlu eğitim 
kapsamı dışında tutuluyor; ancak temel eğitim yaşı 5’e indiriliyor.

• Dershaneye hazırlanma yaşı 8’e, sınava girme yaşı 10’a düşürülüyor.

• Fatih Projesi kapsamında alınacak materyallerin Kamu İhale Kurumu incelemelerinden çıkarılmasıyla yandaş 
firmaların karlarına kar katılmak isteniyor.

Eğitim Sen olarak, eğitimin ve öğrencilerimizin iktidar partisinin siyasal hedeflerine kurban edilmesine izin 
vermeyeceğiz. Eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız olarak yaralanması için eğitim emekçileri olarak 
öğrencilerimizin, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacak ve düzenleme meclis gündemine geldiği gün GREV 
yapacağız.

Geleceğimizin belirleneceği o gün, çocuklarınızı okula göndermemenizi istiyor; sizleri 
4+4+4 karanlığına karşı geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz!
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