
 	  
	  
	  
	  

Yasa teklifinde 12 yıllık zorunlu eğitim için bir başlangıç tarihi öngörülmüyor. Teklife göre, 
12 yıllık zorunlu eğitimin ne zaman başlayacağına Bakanlar Kurulu karar verecek. Bu kararın nasıl 
verileceğine ya da karar olasılığının ne zaman gündeme geleceğine dair, yasa teklifinde herhangi bir 
düzenleme yok. 
 
Yasa teklifinde ilköğretim ikiye bölünüyor. Yasa teklifine göre ilköğretim birinci ve ikinci kademe 
olarak dörder yıllık iki kademeye bölünüyor. Bir başka maddede yapılan değişiklikle ikinci kademenin 
zorunlu olup olmadığı muğlaklaştırılıyor. İkinci kademede farklı okul türlerinin önü açılıyor.  
 
Yasa teklifinde ilköğretim ikinci kademe için açıköğretim yolu açılıyor. Yasa teklifine göre, 
ilk dört yıldan sonra programlar, açıköğretimle ilişkilendirilebilir. Bu durum zorunlu örgün eğitim 
süresinin fiilen 4 yıla düşeceği anlamına geliyor. 
	  
İlköğretimin kesintili hale gelmesi, tüm çocuklar için büyük riskler yaratacak.	  
• Kesintili eğitim, özellikle kız çocukların okuldan alınabilmesinin önünü açacak, birçok kız çocuk ilk 

dört yıldan sonra okula gidemeyecek. 	  
• Kaynaştırma eğitiminin uygulanmasını riske atacak, engeli bulunan öğrenciler ilk dört yıldan sonra 

açıköğretime yönlendirilebilecek. 	  
• Çocuklar 10 yaşında mesleklere yönlendirilecek, erken yaşta yapılan bilinçsiz seçimlere ömür boyu 

mahkum edilecek. 	  
• Çıraklığa başlama yaşı uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı olarak 11’e düşürüldüğü için, 

çocuk işçiliği yaygınlaşacak.  	  
• İlköğretim ikinci kademede farklı okul türleri bulunduğunda merkezi sınav sistemi kaçınılmaz 

olacak, çocuklar 2. sınıftan itibaren dersaneye gidecek, 10 yaşında SBS’ye girecek. Bu durum 
toplumsal eşitsizlikleri şiddetle artıracak.  

• Uluslararası testler, sekiz yıllık zorunlu temel eğitimle bile 15 yaşındaki çocuklarımızın % 60’ının 
basit bir bölme işlemini gerçekleştiremediğini gösteriyor. Zorunlu örgün eğitim dört yıla indiğinde 
bu oran artacak.	  

	  
Yedinci ve Sekizinci Milli Eğitim Şuraları’nın önerileri üzerine 1973 tarihli Temel Eğitim 
Kanunu’nda yasalaşan ancak 1997’de Temel Eğitim Reformu’yla uygulamaya geçebilen 
zorunlu sekiz yıllık temel eğitim, Türkiye’nin gelişimine çok büyük katkıda bulundu.  
6-13 yaş grubu için okullulaşma oranı, 1997-98’de % 85 iken 2010-2011’de % 99’a çıktı. AKP 
iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı, başta öğretim programları reformu olmak üzere sekiz yıllık temel 
eğitimin başarıyla hayata geçmesine dönük önemli adımlar attı.  
 
Söz konusu yasa teklifi, hem bu kazanımları riske atıyor hem de eğitim sisteminde 
katılımcı ve bilimsel bulgulara dayalı karar alma süreçlerinin önünü kesiyor.  
Eğitim sisteminin en büyük önceliği olan okulöncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi, yasa teklifinden 
çıkarıldı. Yasa gerekçesinde ortaöğretim içinde mesleki eğitimin payının AB ülkelerinde % 60 olduğu 
söyleniyor, aslında bu oran % 48. Yasa teklifi, apar topar ve kamuoyunda tartışılmadan Meclis’ten 
geçirilmeye çalışılıyor, bütçeye maliyeti ve eğitim sisteminde yaratacağı tahribat hesaplanmıyor.  
	  
İlköğretimde farklı yaş gruplarından çocukların aynı okulda okumasının yarattığı sorunlar 
zorunlu eğitimi kesintiye uğratmadan uygulamada iyileştirmeler yapılarak çözülebilir. 
Demokratikleşme sürecimizi güçlendirmek, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmek ve çocuklarımıza uluslararası standartlarda eğitim fırsatları sunmak için, 
Türkiye’de herkesin hak ettiği kaliteli eğitime ulaşması amacına inanan tüm TBMM 
üyelerini bu yasa teklifinin geri çekilmesi yönünde irade beyan etmeye davet ediyoruz. 
 
ERG, bu bildirgede açıklanan görüşlerin dayandığı bilimsel bulgulardan oluşan gerekçe metnini 23 Şubat 
2012’de yayımlayacak. Ayrıntılı bilgi için Işık Tüzün, (212) 292 05 42, isiktuzun@sabanciuniv.edu	  

4 + 4 < 8  
Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardığı söylenen yasa teklifi,  
aslında zorunlu örgün eğitimi 4 yıla indiriyor 
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