4+4+4 YENİ EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ ALGISI
ARAŞTIRMASI
Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasının tarihi geçmişine bakacak olursak;
pedagojik gerekçelere ya da milletin taleplerine bağlı olarak gerçekleştirilmediği
görülmektedir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim 28 Şubat postmodern darbesiyle başlayan ara
rejim döneminin dayatmasının ürünü olarak eğitim sisteminin parçası haline gelmiştir.
Milli Güvenlik Kurulu’nun, 28 Şubat 1997 tarihli toplantısı sonrasında yayımlanan 18
maddelik bildirinin 3. maddesinde yer alan,
a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.
b-Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği
Kuran kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet
göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır” hükmüyle, siyasi
iradeye zorunlu ilköğretimin kesintisiz sekiz yıl olarak uygulanması noktasında dayatma
yapılmış; bu dayatma, etkisini göstermiş ve MGK kararı çerçevesinde zorunlu eğitimi
kesintisiz 8 yıla çıkaran 4306 sayılı Kanun 16 Ağustos 1997’de TBMM’de kabul edilmiştir.
MGK’nın dayatmasıyla 222 sayılı Kanun’da yapılan bu değişikliklerle hayata geçirilen sekiz
yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, ülkemize, çocuklarımıza ve gençlerimize verdiği büyük
zararlara rağmen 15 yıl uygulanmıştır.
Eğitim-Bir-Sen’in 18. Milli Eğitim Şurası’nda verdiği ve Şura Genel kurulunda kabul edilen
önergeyle, eğitim sisteminden vesayetçi dayatmaların temizlenmesine aracılık edecek yasal
düzenlemeye dönüşmesine, bu suretle milletin talebi doğrultusunda demokratik, özgürlükçü
ve sivil aklın ürünü bir eğitim sistemi modelinin hayata geçirilmesine hem öncülük hem de
aracılık edilmiştir. Sonuç itibariyle 4+4+4 eğitim sistemi modeli, doğrudan millete ait bir
öneri olarak ortaya çıkmış ve kanunlaşmıştır.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşan 6287 sayılı “222 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 222 sayılı ve
1739 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerle sekiz yıllık zorunlu eğitim süresi 12 yıla
çıkarılmış ve zorunlu eğitim süreci, 4+4+4 şeklinde formüle edilen üç kademeden oluşacak
şekilde dizayn edilmiştir.
1

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasını sona erdiren ve zorunlu eğitim sürecini
kesintili hale getirecek şekilde 4 yıl (ilkokul) +4 yıl (ortaokul) +4 yıl (lise) olmak üzere
yapılandırılan bu sistemin temel özellikleri şunlardır:
*Üç kademeden oluşması ve kesintili olması,
*İlkokul sürecini, bütün bireyler için tek tür okul ve tek öğretim programı olarak düzenlemesi,
*Ortaokulu farklı öğretim programlarının uygulanabileceği bir okul dönemi olarak
düzenlemesi,
*Ortaokul ve lise programları arasında ilişki kurması,
* Farklı programların uygulandığı ortaokul türlerine imkân vermesi,
*Ortaokulların, bağımsız okullar şeklinde veya liselerle ya da ilkokullarla birlikte
açılabilmesi,
* İmam hatip ortaokullarının bağımsız ya da imam hatip liseleri ile birlikte açılabilmesi,
* Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı derslerinin ortaokul ve liselerde seçmeli
ders olarak verileceğinin yasayla belirlenmesi,
* Diplomanın 12 yıllık zorunlu öğretimin sonunda (lisenin bitirilmesiyle) verilmesi,
*Zorunlu eğitimin 12 yıl olması, bir diğer ifadeyle bireylerin 6 yaşından itibaren ara
vermeden 12 yıl süreyle eğitim sisteminin içerisinde yer alması,
* Kademeler ve program türleri arasında geçiş esnekliği gibi bir temel karakteristik özelliği
olması
Olarak ifade edilebilir.
4+4+4 kesintili eğitim sistemi, Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim politikalarının belirlendiği en
geniş katılımlı istişari organ olan 18. Millî Eğitim Şurası’nda verdiğimiz önergeyle kamuoyu
gündemine taşınmıştır. Yükseköğretim öncesi eğitim sürecinin 1+4+4+4 şeklinde 13 yıl
olması yönündeki önergemizin Şura Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle şura kararına
dönüşmüştür.
4+4+4 kademeli eğitim sistemi modeli, vesayetçi zihniyetin eğitim sistemindeki son kalıntısı
konumundaki sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasını sona erdirmeyi
amaçlayan önergemizle alınan şura kararına dayanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, eğitim
sistemimizin en kapsamlı istişari organı olan Milli Eğitim Şurası kararının siyasi irade
tarafından uygulanmasının sonucudur.
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Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), yeni eğitim sisteminin hem
öğretmenler hem de veliler tarafından nasıl algılandığını tespit etmek amacıyla 07-25 Nisan
2012 tarihleri arasında 12 ilde, 1200 öğretmen ve 1200 veli ile yüz yüze “4+4+4 Yeni Eğitim
Sistemine İlişkin Öğretmen ve Veli Algısı” araştırması yapmıştır. Yapılan araştırmada elde
edilen bulgular şunlardır:

BULGULAR
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Grafik 1. Öğretmenlerin İllere Göre Dağılımı

Öğretmenlerle yapılan araştırmada evrenini, Türkiye’deki illerin kent bölgesinde ilk ve
ortaöğretimde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evreni temsilen TÜİK’in İstatistik
Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 bölgesinden 12 il seçilmiştir.
1200 örnek çapı, belirlenen 12 bölgedeki illere; illerde kent bölgesinde görev yapan
öğretmenlerin sayılarına Orantılı Örnekleme yöntemiyle paylaştırılmıştır. İstanbul’da 8 ilçe,
İzmir ve Ankara’da 5’er ilçe, Adana’da 4 ilçe, Bursa, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum,
Malatya ve Gaziantep’te 3’er ilçe ve Balıkesir’de 2 ilçe tesadüfî olarak seçilmiş ve ilçelere
örneklem, o ilçedeki öğretmen sayılarına orantılı olarak paylaştırılmıştır. İlçelere düşen
örneklem ise okul başına 5 öğretmen düşecek şekilde, o ilçedeki okulların listesi oluşturulup
basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle okullar seçilmiştir.
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Velilerin İllere Göre Dağılımı
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Grafik 2. Velilerin İllere Göre Dağılımı

1200 veli örnek büyüklüğü ise, belirlenen 12 bölgedeki illere; TÜİK verilerine göre illerin
kent bölgesinde 0-14 yaş arası çocukların sayılarına Orantılı Örnekleme yöntemiyle
paylaştırılmıştır. İstanbul’da 8 ilçe, İzmir ve Ankara’da 5’er ilçe, Adana’da 4 ilçe, Bursa,
Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Gaziantep’te 3’er ilçe ve Balıkesir’de 2 ilçe
tesadüfî olarak seçilmiş ve ilçelere örneklem yine 0-14 yaş arası çocuk sayılarına orantılı
olarak paylaştırılmış olup ilçe merkezlerinde velilerle yapılmıştır.
ÖĞRETMENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
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Grafik 3. Öğretmenlerin Cinsiyeti

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %52,8’i kadın, %47,2’si erkektir. Milli Eğitim Bakanlığı
2012 verilerine göre MEB çalışanlarının %53,8’i kadın, %46,2’si erkektir.
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Bu istatistiklerden yola çıkarak örneklemimizin MEB çalışanlarını iyi temsil ettiği
söylenebilir.

Kurum

İlköğretim

16,4%

24,4%

59,2%

Genel Ortaöğretim

Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim

Grafik 4. Öğretmenlerin Çalıştıkları Kurum

Öğretmenlerin %59,2’si ilköğretimde, %24,4’ü genel ortaöğretimde ve %16,4’ü mesleki ve
teknik ortaöğretimde görev yapmaktadır.
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Grafik 5. Öğretmenlerin Branşları

Ankete katılanların %30,3’ü sınıf öğretmeni olduğu görülürken %69,8’i branş öğretmeni
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Grafik 6. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemi

Öğretmenler mesleki kıdemlerine göre incelenirse; %32’si 10 yıl ve altı, %68’i ise 11 yıl ve
üzeri mesleki kıdeme sahiptir.
VELİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
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Grafik 7. Velilerin Cinsiyeti

Araştırmaya katılan velilerin %49,4’ü kadın, %50,6’sı ise erkektir. Bu veri toplumun genel
cinsiyet yapısına uyduğunu ve örneklemimizin topluluğu iyi temsil ettiğini söyleyebiliriz.
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Grafik 8. Velilerin Yaşları

Velilerin %55,4’ü 35 yaş ve altında iken %44,6’sı 36 ve üzeri yaştadır. Her iki veliden biri
(%47,1) 26-35 yaş arasında olduğu söylenebilir.
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Grafik 9. Velilerin Çocuklarının Eğitim Durumu

Araştırmaya katılan velilerin %75,7’sinin çocuğu ilköğretime giderken %24,3’ünün
çocuğunun daha okula başlamadığı görülmektedir.
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8 YILLIK KESİNTİSİZ ZORUNLU EĞİTİM
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Grafik 10. Öğretmenlerin 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Denince Aklına Gelen İlk Şey

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %34,7’si 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince ilk
aklına “Devletin her çocuğun eğitim almasını istemesi” geldiğini, %17,2’si “İmam Hatiplerin
önünü kesmeye yönelik bir sistem” geldiğini, % 13,9’u “Meslek liselerini bitiren bir sistem”
geldiğini, %14,4’ü “olması gereken bir sistem” geldiğini, %14,5’i “28 Şubat postmodern
darbesi” geldiğini ifade ederken % 5,3’ü ise diğer şeyler geldiğini dile getirmektedir.
Öğretmenlerin %45,6’sı 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince ilk aklına “imam hatiplerin
önünü kesmeye yönelik bir sistem, meslek liselerini bitiren bir sistem ve 28 postmodern
darbesi” ifadeleri gelmektedir.
Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere oranla, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğretmenler
diğer kurumlardaki öğretmenlere oranla ve 11-15 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenler diğer
öğretmenlere oranla daha fazla, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince ilk aklına “imam
hatiplerin önünü kesmeye yönelik bir sistem, meslek liselerini bitiren bir sistem ve 28
postmodern darbesi” ifadeleri gelmektedir.
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Grafik 11. Velilerin 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Denince Aklına Gelen İlk Şey

Araştırmaya katılan velilerin %40,3’ü 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince ilk aklına
“Devletin her çocuğun eğitim almasını istemesi” geldiğini, %10,3’ü “İmam Hatiplerin önünü
kesmeye yönelik bir sistem” geldiğini, % 5,8’i “Meslek liselerini bitiren bir sistem” geldiğini,
%16,6’sı “olması gereken bir sistem” geldiğini, %8,7’si “28 Şubat postmodern darbesi”
geldiğini ifade ederken % 4,5’i ise diğer şeyler geldiğini dile getirmektedir. Velilerin %24,8’i
8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince ilk aklına “imam hatiplerin önünü kesmeye yönelik
bir sistem, meslek liselerini bitiren bir sistem ve 28 postmodern darbesi” ifadeleri
gelmektedir.
Erkek veliler kadın velilere oranla, daha fazla, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince ilk
aklına “imam hatiplerin önünü kesmeye yönelik bir sistem, meslek liselerini bitiren bir sistem
ve 28 postmodern darbesi” ifadeleri gelmektedir.
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Grafik 12. Öğretmenlerin Okula Yeni Başlayan Çocuklarla 14 Yaşındaki Çocukların Aynı Ortamı Paylaşmasına
İlişkin Görüşleri

Ankete katılan öğretmenlerin %12,1’i okula yeni başlayan çocukların son sınıflarda 14
yaşındaki çocuklarla aynı okul ortamını paylaşmasını isterken %87,9’u istemediğini ve
kesinlikle istemediğini ifade etmektedir.

Çocuğunuz daha okula gitmiyor ise; çocuğunuz okula başladığı
zaman, 14 yaşındaki çocuklarla aynı okul ortamını paylaşmasını
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Grafik 13. Okula Yeni Başlayacak Çocuğu Olan Velilerin, Çocuklarının 14 Yaşındaki Çocuklarla Aynı Ortamı
Paylaşmasına İlişkin Görüşleri

Ankete katılan ve çocuğu daha okula gitmeyen velilerin %18,2’si çocuğunun okula başladığı
zaman son sınıflarda 14 yaşındaki çocuklarla aynı okul ortamını paylaşmasını isterken
%81,4’ü istemediğini ve kesinlikle istemediğini ifade etmektedir.
Kadın veliler erkek velilere oranla daha fazla, okula başlayacak çocuklarının 14 yaşındaki
çocuklarla aynı okul ortamını paylaşmasını istememektedir.
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Hem öğretmenlerin hem de velilerin büyük bir çoğunluğu okula başlayacak çocukların 14
yaşındaki çocuklarla aynı okul ortamını paylaşmasını istememektedir.
4+4+4 KESİNTİLİ ZORUNLU EĞİTİM

4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz?
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Grafik 14. Öğretmenlerin 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin %31,2’si 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini olumlu ve kesinlikle olumlu
olarak değerlendirirken %33,6’sı kısmen olumlu ve %35,2’si olumsuz ve kesinlikle olumsuz
olarak değerlendirmektedir.
Sınıf öğretmenleriyle branş öğretmenleri aynı oranda, erkek öğretmenler kadın öğretmenlere
oranla ve mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğretmenler diğer kurumlardaki öğretmenlere
oranla daha fazla,

4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini olumlu bulmaktadır.

Öğretmenlerin mesleki kıdemi arttıkça yeni eğitim sitemini olumlu bulanların oranı da
artmaktadır.
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Grafik 15. Velilerin 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemini Değerlendirmeleri

Velilerin %45,9’u 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini olumlu ve kesinlikle olumlu olarak
değerlendirirken %26,3’ü kısmen olumlu ve %27,8’i olumsuz ve kesinlikle olumsuz olarak
değerlendirmektedir.
Çocuğu okula başlamamış velilerin çocuğu ilköğretime giden velilere oranla ve yaşı 35 ve
altında olan velilerin diğer velilere oranla daha fazla, 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemini
olumlu buldukları görülmektedir.
Burada velilerin öğretmenlere oranla daha fazla, yeni eğitim sistemine olumlu baktığı ortaya
çıkmaktadır.

Sizce yeni sistemde ortaokul öğrencilerine de açıköğretim
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Grafik 16. Öğretmenlerin Yeni Sistemde Ortaokul Öğrencilerine de Açıköğretim Hakkı Verilmesine İlişkin
Görüşleri
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Ankete katılan öğretmenlerin %40,8’i yeni sistemde ortaokul öğrencilerine de açıköğretim
hakkı verilmesi ve kesinlikle verilmesi gerekliydi derken %59,2’si verilmemeli ve kesinlikle
verilmemesi gerektiğini ifade etmektedir.
Erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere oranla daha fazla, yeni sistemde ortaokul
öğrencilerine de açıköğretim hakkı verilmesi gerektiğini ifade ettikleri görülmektedir.
Öğretmenlerin mesleki kıdem yılı arttıkça ortaokul öğrencilerine açıköğretim hakkı
verilmesini isteyenlerin oranı azalmaktadır.

Sizce yeni sistemde ortaokul ve liselerde okul ve program
türleri arasında geçişler esnek ve kolay olmalı mıdır?
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Grafik 17. Öğretmenlerin Yeni Sistemde Ortaokul ve Liselerde Okul ve Program Türleri Arasındaki Geçişlere
İlişkin Görüşleri

Araştırmaya katılan her üç öğretmenden ikisi (%64,7) yeni sitemde ortaokul ve liselerde okul
ve program türleri arasında geçişlerin esnek ve kolay olması ve kesinlikle olması gerektiğini,
% 23,4’ü kısmen olması gerektiğini ve %11,9’u olmaması ve kesinlikle olmaması gerektiğini
dile getirmektedir.
Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere oranla daha fazla, yeni sitemde ortaokul ve liselerde
okul ve program türleri arasında geçişlerin esnek ve kolay olması gerektiğini ifade etmektedir.
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Sizce yeni müfredat hazırlanırken neler göz önünde
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Grafik 18. Öğretmenlerin Yeni Müfredat Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulması Gerekenlere İlişkin
Görüşleri
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zenginleştirilmesi gerektiğini, %30,2’si müfredatın A’dan Z’ye değişmesi gerektiğini,
%12,8’i müfredatın seçmeli hale getirilmesi gerektiğini ve %18,1’i müfredatta güncel
konuların yer alması gerektiği ifade etmektedir.
İlköğretim öğretmenleri ortaöğretim öğretmenlerine oranla ve sınıf öğretmenleri de branş
öğretmenlerine oranla daha fazla, yeni müfredat hazırlanırken mevcut müfredatın içeriğinin
zenginleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip öğretmenler
diğer öğretmenlere oranla daha fazla, müfredatın A’dan Z’ye değiştirilmesi gerektiğini
düşünmektedir.
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KUR’AN-I KERİM VE HZ. PEYGAMBERİMİZİN HAYATI SEÇMELİ DERSLERİ
VE DİN EĞİTİMİ ESASLI SEÇMELİ DERSLER

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatının yasayla
seçmeli ders kapsamına alınmasını nasıl buluyorsunuz?
9,3%
13,3%

35,8%

Kesinlikle olumlu
buluyorum
Olumlu buluyorum
Kısmen olumlu
buluyorum
Olumsuz buluyorum

20,0%
21,5%

Kesinlikle olumsuz
buluyorum

Grafik 20. Öğretmenlerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatının Yasayla Seçmeli Ders Kapsamına
Alınmasına İlişkin Görüşleri

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlası (%57,3) Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınmasını olumlu ve kesinlikle
olumlu bulduğunu, %20’si kısmen olumlu bulduğunu, % 22,6’sı ise olumsuz ve kesinlikle
olumsuz bulduğunu ifade etmektedir.
Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere oranla, mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenleri
diğer kurumlarda çalışan öğretmenlere oranla, 5 yıl ve altı ile 11-15 yıl arası mesleki kıdeme
sahip öğretmenler diğer öğretmenlere oranla daha fazla, Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınmasını olumlu bulmaktadır.
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Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatının yasayla
seçmeli ders kapsamına alınmasını nasıl buluyorsunuz?
4,7%
Kesinlikle olumlu
buluyorum
Olumlu buluyorum

7,8%
17,3%

37,8%
Kısmen olumlu
buluyorum
Olumsuz buluyorum
32,6%

Kesinlikle olumsuz
buluyorum

Grafik 21. Velilerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatının Yasayla Seçmeli Ders Kapsamına
Alınmasına İlişkin Görüşleri

Araştırmaya katılan her üç veliden ikisi (%70,4) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin
Hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınmasını olumlu ve kesinlikle olumlu bulduğunu,
%17,3’ü kısmen olumlu bulduğunu, % 12,5’i ise olumsuz ve kesinlikle olumsuz bulduğunu
ifade etmektedir.
26-35 yaş arası veliler diğer velilere oranla daha fazla, Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınmasını olumlu bulmaktadır.
Hem öğretmenlerin hem de velilerin büyük bir çoğunluğu tarafından Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınması olumlu karşılanırken,
veliler öğretmenlere nazaran daha fazla olumlu ve kesinlikle olumlu bulduğunu ifade
etmektedir.
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Okullarda seçmeli Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin
Hayatı seçmeli derslerin dışında din eğitimi esaslı seçmeli
derslerin yer almasını ister miydiniz?
12,1%

20,8%

Kesinlikle isterdim
İsterdim

29,2%
37,9%

İstemezdim
Kesinlikle istemezdim

Grafik 22. Öğretmenlerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı Seçmeli Derslerinin Dışında Din
Eğitimi Esaslı Seçmeli Derslerin Yer Almasına İlişkin Görüşleri

Yine öğretmenlerin yarısından fazlasının (%58,8) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin
Hayatı seçmeli derslerinin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin yer almasını istediğini
ve kesinlikle istediğini, % 41,3’ünün ise istemediğini ve kesinlikle istemediğini görüyoruz.
Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere oranla ve mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenleri
diğer kurumlarda çalışan öğretmenlere oranla daha fazla, Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatı seçmeli derslerinin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin yer
almasını istediği görülmektedir.

Okullarda seçmeli Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı
seçmeli derslerin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin yer
almasını ister miydiniz?
6,1%
24,5%
25,3%

Kesinlikle isterdim
İsterdim
İstemezdim

44,2%
Kesinlikle istemezdim

Grafik 23. Velilerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı Seçmeli Derslerinin Dışında Din Eğitimi
Esaslı Seçmeli Derslerin Yer Almasına İlişkin Görüşleri
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Buradaki tabloda da yine her üç veliden ikisinin (%68,7) Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatı seçmeli derslerinin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin yer
almasını istediğini ve kesinlikle istediğini, % 31,4’ünün ise istemediğini ve kesinlikle
istemediğini görüyoruz.
26-35 yaş arası veliler diğer velilere oranla daha fazla, Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatı seçmeli derslerinin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin yer
almasını istediği görülmektedir.
Hem öğretmenlerin hem de velilerin büyük bir çoğunluğu tarafından Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatı seçmeli derslerinin dışında din eğitimi esaslı seçmeli derslerin yer
almasını isterken, veliler öğretmenlere nazaran daha fazla olumlu ve kesinlikle olumlu
bulduğunu ifade etmektedir.
SINIF İÇİ OYUN ALANI VE OKUL BAHÇELERİNDEKİ YEŞİL ALAN

Okul bahçenizde yeşil alan var mı?

6,9%
22,6%

19,7%

Yeterince var
Var

50,8%

Çok az var
Hiç yok

Grafik 24. Öğretmenlerin Okullarında Bulunan Yeşil Alan

Öğretmenlerin %6,9’u okulunun bahçesinde yeterince yeşil alan olduğunu, %19,7’si yeşil
alan olduğunu, %50,8’i çok az yeşil alan olduğunu ve %22,6’sı hiç yeşil alan olmadığını ifade
etmektedir.
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Sizce okula yeni başlayanların sınıfında oyun alanı
olmalımıdır?
2,5%
10,6%

Kesinlikle olmalıdır

12,0%

36,3%

Olmalıdır
Olabilirde olmayabilirde
Olmamalıdır

38,6%

Kesinlikle olmamalıdır

Grafik 25. Velilerin Okula Yeni Başlayanların Sınıfında Oyun Alanı Olmasına İlişkin Görüşleri

Her dört veliden üçü (%74,9) okula yeni başlayanların sınıfında oyun alanı olması gerektiğini
ifade ederken %22,6’sı olmaması gerektiğini söylemektedir. Olabilirde olmayabilirde
diyenlerin oranı ise %12’dir.
Çocuğu okula başlamamış velilerin çocuğu ilköğretime giden velilere oranla daha fazla,
okula yeni başlayanların sınıfında oyun alanı olması gerektiğini düşünmektedir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE YENİ SİSTEMDE YAŞ SINIRLARI

Sizce okul öncesi eğitim zorunlu olmalı mıdır?
9,8%

3,5%
Kesinlikle zorunlu
olmalıdır
Zorunlu olmalıdır

14,0%
43,2%

29,5%

Zorunlu olabilirde
olmayabilirde
Zorunlu olmamalıdır
Kesinlikle zorunlu
olmamalıdır

Grafik 26. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmasına İlişkin Görüşleri

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %72,7’i okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini,
%13,3’ü zorunlu olmaması gerektiğini, %14’ü ise fark etmeyeceğini dile getirmektedir.
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Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla ve sınıf öğretmenleri branş öğretmenlere oranla
daha fazla, okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini düşünmektedir.

Sizce okul öncesi eğitim zorunlu olmalı mıdır?
4,7%
18,2%

29,9%

Kesinlikle zorunlu
olmalıdır
Zorunlu olmalıdır
Zorunlu olabilirde
olmayabilirde
Zorunlu olmamalıdır

18,4%
28,6%

Kesinlikle zorunlu
olmamalıdır

Grafik 27. Velilerin Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmasına İlişkin Görüşleri

Araştırmaya katılan velilerin %58,5’i okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini,
%22,9’u zorunlu olmaması gerektiğini, %18,4’ü ise fark etmeyeceğini dile getirmektedir.
Öğretmenler velilere oranla daha fazla okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiği ifade
etmektedir.
Eski sistemde Aralık ayı itibariyle 72 ayını dolduranlar 69 alt ay
sınırında Eylül ayı itibariyle okula başlayabiliyordu. Yeni sistemle
okula başlamanın ay olarak alt sınırı sizce ne olmalıdır?
9,7%
12,2%

60 ay

66 ay

78,1%
69 ay olarak aynı kalmalı

Grafik 28. Öğretmenlerin Okula Yeni Başlayacaklar İçin Alt Yaş Sınırına İlişkin Görüşleri

Her dört öğretmenden üçü (%78,1) yeni sistemle okula başlama yaşının ay olarak alt sınırının
69 ay olması gerektiğini, %12,2’si 66 ay olması gerektiği ve %9,7’si 60 ay olması gerektiğini
ifade etmektedir.
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Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla ve sınıf öğretmenleri branş öğretmenlere oranla
daha fazla, yeni sistemle okula başlama yaşının ay olarak alt sınırının 69 ay olması gerektiğini
yani aynı kalması gerektiğini ifade etmektedir.

Eski sistemde Aralık ayı itibariyle 72 ayını dolduranlar 69 alt
sınırında Eylül ayı itibariyle okula başlayabiliyordu. Yeni sistemle
okula başlamanın ay olarak alt sınırı sizce ne olmalıdır?
12,9%
60 ay
14,2%
66 ay
73,0%
69 ay olarak aynı kalmalı

Grafik 29. Velilerin Okula Yeni Başlayacaklar İçin Alt Yaş Sınırına İlişkin Görüşleri

Her dört veliden üçü (%73) yeni sistemle okula başlama yaşının ay olarak alt sınırının 69 ay
olması gerektiğini, %14,2’si 66 ay olması gerektiği ve %12,9’u 60 ay olması gerektiğini ifade
etmektedir.

Sizce yeni sistemde, liselerde okuyanlara devam zorunluluğu
olduğu için üst yaş sınırı getirilmeli midir?
3,3%
15,2%

Kesinlikle getirilmelidir
31,8%
Getirilmelidir

49,7%

Getirilmemelidir
Kesinlikle getirilmemelidir

Grafik 30. Öğretmenlerin Liselerde Okuyanlara Üst Yaş Sınırı Getirilmesine İlişkin Görüşleri

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (%81,5) yeni sistemde liselerde okuyanlara devam
zorunluluğu olduğu için üst yaş sınırı getirilmesi gerektiğini ifade ederken, %18,5’i ise
getirilmemesi gerektiğini dile getirmektedir.
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Sizce liselerde okuyanlara, devam zorunluluğu olduğu için üst
yaş sınırı getirilmeli midir?
6,4%
15,4%

Kesinlikle getirilmelidir

34,5%

Getirilmelidir
43,6%

Getirilmemelidir

Kesinlikle getirilmemelidir

Grafik 31. Velilerin Liselerde Okuyanlara Üst Yaş Sınırı Getirilmesine İlişkin Görüşleri

Velilerin %59’u yeni sistemde liselerde okuyanlara devam zorunluluğu olduğu için üst yaş
sınırı getirilmesi gerektiğini dile getirirken, %18,5’i ise getirilmemesi gerektiğini ifade
etmektedir.
MESLEK LİSELERİ, FARKLI KATSAYI, EK PUAN VE SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI

Yeni sistemle birlikte yükseköğretime giriş sınavında puan
hesaplamasında uygulanan farklı katsayı uygulamasının
kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
15,7%

Kesinlikle kaldırılması
gerekiyordu

4,5%

45,8%
33,9%

Kaldırılması gerekiyordu
Kaldırılmamalıydı
Kesinlikle
kaldırılmamalıydı

Grafik 32. Öğretmenlerin Yükseköğretime Giriş Sınavında Uygulanan Farklı Katsayı Uygulamasına İlişkin
Görüşleri

Her dört öğretmenden üçü (%79,8) yeni sistemle birlikte yükseköğretime giriş sınavında puan
hesaplamasında uygulanan farklı katsayı uygulamasının kaldırılmasının gereklilik olduğunu
ifade ederken, %20,2’si kaldırılmamasının gerekliliğinden bahsetmektedir.
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Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere oranla, mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenleri
diğer kurumlarda çalışan öğretmenlere oranla daha fazla, yeni sistemle birlikte
yükseköğretime giriş sınavında puan hesaplamasında uygulanan farklı katsayı uygulamasının
kaldırılmasının gereklilik olduğunu ifade etmektedir.

Yeni sistemle birlikte yükseköğretime yerleştirmede meslek liselilere, kendi
alanlarıyla ilgili bir yükseköğretimi tercih etmeleri durumunda verilen ek
puanın kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

13,8%

Kesinlikle kaldırılması
gerekiyordu

16,3%

Kaldırılması gerekiyordu

25,4%
44,5%

Kaldırılmamalıydı
Kesinlikle
kaldırılmamalıydı

Grafik 33. Öğretmenlerin Yükseköğretime Yerleştirmede Meslek Liselilere Verilen Ek Puanın Kaldırılmasına
İlişkin Görüşleri

Öğretmenlerin %41,7’si yeni sistemle birlikte yükseköğretime yerleştirmede meslek liselilere
kendi alanlarıyla ilgili bir yükseköğretimi tercih etmeleri durumunda verilen ek puanın
kaldırılmasının gereklilik olduğunu dile getirirken, %58,3’ü kaldırılmamasının gerekliliğinden
bahsetmektedir.
Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla, mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenleri
diğer kurumlarda çalışan öğretmenlere oranla, branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerine oranla,
5 yıl ve altında mesleki kıdeme sahip öğretmenler diğer öğretmenlere oranla daha fazla, yeni
sistemle birlikte yükseköğretime yerleştirmede meslek liselilere kendi alanlarıyla ilgili bir
yükseköğretimi tercih etmeleri durumunda verilen ek puanın kaldırılmaması gerektiğini dile
getirmektedir.
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Meslek liselerinin devamı mahiyetinde olan yükseköğretim önlisans
programlarına sınavsız geçiş hakkını nasıl değerlendiriyorsunuz?

14,0%

Kesinlikle kaldırılması
gerekiyor

14,1%
23,4%

Kaldırılması gerekiyor
Kaldırılmamalı

48,5%

Kesinlikle kaldırılmamalı

Grafik 34. Öğretmenlerin Yükseköğretim Önlisans Programlarına Sınavsız Geçiş Hakkına İlişkin Görüşleri

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %37,5’i meslek liselerinin devamı mahiyetinde olan
yükseköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkının kaldırılması gerektiğini dile
getirirken, %62,5’i kaldırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.
Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla daha fazla, meslek liselerinin devamı
mahiyetinde

olan

yükseköğretim

önlisans

programlarına

sınavsız

geçiş

hakkının

kaldırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.

Yeni sistemle birlikte meslek liselerinin daha cazip hale
geleceğini düşünüyor musunuz?
6,5%
14,1%

26,4%

17,7%

Kesinlikle düşünüyorum
Düşünüyorum

35,3%

Pek birşey fark edeceğini
düşünmüyorum
Düşünmüyorum
Kesinlikle düşünmüyorum

Grafik 35. Öğretmenlerin Yeni Sistemle Birlikte Meslek Liselerinin Daha Cazip Hale Gelmesine İlişkin
Görüşleri

Her iki öğretmenden biri (%53) yeni sistemle birlikte meslek liselerinin daha cazip hale
geleceğini, %26,4’ü pek bir şey fark etmeyeceğini, %20,6’sı ise cazip hale gelmeyeceğini
ifade etmektedir.
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Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere oranla, branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerine oranla,
6-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenler diğer öğretmenlere oranla daha fazla, yeni
sistemle birlikte meslek liselerinin daha cazip hale geleceğini düşünmektedir.
SINAV SİSTEMLERİ VE DERSHANELER

Sizce yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte sınav(lar)
olmalı mıdır?
8,8%

23,1%

22,9%

Kesinlikle olmalıdır
Olmalıdır
Olabilirde olmayabilirde

13,0%

32,2%
Olmamalıdır
Kesinlikle olmamalıdır

Grafik 36. Öğretmenlerin Yeni Sistemde Ortaokuldan Liseye Geçişte Sınav Olmasına İlişkin Görüşleri

Öğretmenlerin %55,3’ü yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte sınav veya sınavların olması
gerektiğini, %13’ü fark etmeyeceğini, %31,7’si ise olmaması gerektiğini söylemektedir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenleri diğer kurumlarda çalışan öğretmenlere oranla,
branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerine oranla, 5 yıl ve altında mesleki kıdeme sahip
öğretmenler diğer öğretmenlere oranla daha fazla, yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte
sınav veya sınavların olması gerektiğini söylemektedir.
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Sizce yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte sınav(lar)
olmalı mıdır?
12,5%

12,1%

Kesinlikle olmalıdır
26,8%

Olmalıdır

Olabilirde olmayabilirde

35,9%

Olmamalıdır

12,7%

Kesinlikle olmamalıdır

Grafik 37. Velilerin Yeni Sistemde Ortaokuldan Liseye Geçişte Sınav Olmasına İlişkin Görüşleri

Velilerin %38,9’u yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte sınav veya sınavların olması
gerektiğini, %12,7’si fark etmeyeceğini, %48,4’ü ise olmaması gerektiğini ifade etmektedir.
46 ve üzeri yaşta olan veliler diğer velilere oranla daha fazla, yeni sistemde ortaokuldan liseye
geçişte sınav veya sınavların olması gerektiğini söylemektedir.
Veliler öğretmenlere oranla daha fazla, yeni sistemde ortaokuldan liseye geçişte sınav veya
sınavların olmaması gerektiğini düşünmektedir. Böyle düşünmelerinin nedeni olarak; yeni
sınavların ortaya çıkması dershanelere yönelmenin önünü açacaktır ve bu da veliye ekstra
külfet getirecektir. Velilerin bunun bilincinde olduğunu ifade edebiliriz.

Mevcut sınav sistemlerini (SBS, YGS-LYS) nasıl
değerlendiriyorsunuz?
12,0%

Kesinlikle kaldırılmalı

16,4%

Kaldırılmalı
42,8%

28,8%
Kaldırılmamalı
Kesinlikle kaldırılmamalı

Grafik 38. Öğretmenlerin Mevcut Sınav Sistemlerine İlişkin Görüşleri
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin %45,2’si mevcut sınav sistemlerinin (SBS, YGS-LYS)
kaldırılması gerektiğini belirtirken, %54,8’i ise kaldırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.
Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla daha fazla, mevcut sınav sistemlerinin (SBS,
YGS-LYS) kaldırılması gerektiğini belirtmektedir.

Sizce dershaneler kaldırılmalı mıdır?
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Grafik 39. Öğretmenlerin Dershanelerin Kaldırılmasına İlişkin Görüşleri

Her üç öğretmenden ikisi (%65,2) dershanelerin kaldırılması ve kesinlikle kaldırılması
gerektiğini ifade ederken, %34,8’i ise kaldırılmaması ve kesinlikle kaldırılmaması gerektiğini
söylemektedir.
Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla, mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenleri
diğer kurumlarda çalışan öğretmenlere oranla, branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerine oranla,
16 yıl ve üzerinde mesleki kıdeme sahip öğretmenler diğer öğretmenlere oranla daha fazla,
dershanelerin kaldırılması gerektiğini dile getirmektedir.
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Sizce dershaneler kaldırılmalı mıdır?
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Grafik 40. Velilerin Dershanelerin Kaldırılmasına İlişkin Görüşleri

Velilerin %57,5’i dershanelerin kaldırılması ve kesinlikle kaldırılması gerektiğini dile
getirirken, %42,5’i ise kaldırılmaması ve kesinlikle kaldırılmaması gerektiğini ifade
etmektedir.
Çocuğu ilköğretime giden veliler çocuğu okula gitmeyen velilere oranla, 36-45 yaş arası
veliler diğer velilere oranla daha fazla, dershanelerin kaldırılması gerektiğini ifade etmektedir.
Öğretmenler velilere oranla daha fazla, dershanelerin kaldırılması gerektiğini dile
getirmektedir.
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ÖNERİLER
8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denince hem öğretmenlerin hem de velilerin hemen hemen
yarısına yakınının ilk aklına; İmam hatiplerin önünün kesilmesi, meslek liselerinin bitmesi ve
28 Şubat postmodern darbe ifadeleri gelmektedir. Bu çerçevede, 4+4+4 eğitim sistemi modeli,
vesayetçi zihniyetin eğitim sistemindeki son kalıntısı konumundaki 8 yıllık kesintisiz zorunlu
ilköğretim uygulamasını sona erdirmeyi amaçlayan 18. Milli Eğitim Şurası’ndaki
önergemizin kabul edilip Şura kararı olmasının ne kadar yerinde bir karar olduğudur. Bununla
birlikte yeni eğitim sistemi öğretmenler ve veliler tarafından olumlu ve kısmen olumlu olarak
karşılandığı görülmektedir. Üçte birlik bir kesim ise olumsuz olarak değerlendirmektedir.
Hem hükümetin hem de MEB’in yeni eğitim sistemini; uygulayıcısı olan öğretmenler ve
hizmet alıcısı olan öğrencilerin velilerine anlatma noktasında biraz daha fazla çaba
harcamalıdır. Çeşitli endişeler ve çeşitli yanlış yönlendirmeler olabilir. Bunların en aza
indirilmesi gerekir.
Yeni sistemde ortaokul ve liselerde, okul ve program türleri arasında geçişlerin esnek ve
kolay olması gerekmektedir. Yeni müfredat hazırlanırken mevcut müfredatın içeriği
zenginleştirilebilir ve ya müfredat A’dan Z’ye değiştirilebilir.
Son zamanlarda yeni sitemle birlikte erken yaşta evliliklerin artacağına yönelik çeşitli
spekülasyonlar ve yanlış yönlendirmeler yapıldı. Bunun neticesinde hem kadın öğretmenler
hem de erkek öğretmenler de kendi aralarında farklı düşünmektedir. Bunların önlenmesi için
MEB’in bu konuda açıklamalar yapması ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir.
Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatının yasayla seçmeli ders kapsamına alınması
hem öğretmenler hem de veliler tarafından olumlu karşılanmış olup, bu derslerin dışında din
eğitimi esaslı seçmeli derslerin de yer almasını istemektedirler. Bu seçmeli derslerin neler
olabileceği göz önünde bulundurulup program dahilinde isteğe bağlı ve ya seçmeli olarak
verilebilir.
Okula yeni başlayacak çocuklar için, tüm okullarda sınıf içi oyun alanları yapılmalıdır.
Bununla birlikte okulların bahçeleri yeniden gözden geçirilmeli, uygun yeşil alanlar
yapılmalıdır. Sonuçta okul ortamları, öğrenciler açısından daha cazip hale getirilmelidir.
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Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmelidir. Bunun için gereken altyapı ve öğretmen açığı
acilen giderilmelidir.
Yeni eğitim sistemiyle birlikte kamuoyunda okula başlama yaşının bir yaş aşağıya
çekilmesine yönelik çok çeşitli tartışmalar yaşandı. Hem öğretmenlerin hem de velilerin
yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz. Hali hazırda uygulanan okula başlama yaşı; o yılın
Aralık ayı itibariyle 72 ayını dolduranlar Eylül ayında okula başlayabiliyordu. Bu okula
başlama alt yaşının ay olarak 69 olmasıdır. 31 Aralık itibariyle 71 ay 29 günlük bir çocuk
okula başlayamıyor ve bir sonraki sene 80 aylıkken okula başlıyordu. Yani okula başlama
yaşı ay olarak 69-80 ay arası çocukları kapsamaktaydı. 80 aylık çocuklar 69 aylık çocuklarla
aynı ortamı paylaşıyor ve diğerlerine göre daha fazla gelişmiş oluyordu. Öğretmen ve
velilerin görüşleri incelendiğinde sendikamızın görüşüyle aynı yönde olduğu görülmektedir.
Eylül ayı itibariyle 69 ayını dolduranlar ve ya Aralık ayı itibariyle 72 ayını dolduranlar için
zorunlu, 66-72 ay arasındaki çocuklar ise gelişim yönünden hazır iseler velilerin görüşleri
doğrultusunda isteğe bağlı olarak kayıt yaptırmaları yönündeydi. Biz sendikamızın bu
görüşünü yinelediğimizi bildirir MEB’in de bu yönde çalışma yapmasını istiyoruz.
Yeni sitemle birlikte üçüncü dört yıl olan lise zorunlu oldu. İlköğretim kurumlarına gidecek
öğrencilerin yaş olarak alt ve üst sınırı tanımlanmıştır. Lisede de üst yaş sınırının
tanımlanması gerekmektedir. Öğrenci lisede başarısız ise kaç yaşına kadar okuyacak?
Liselerde üst yaş sınırının getirilmemesi durumunda okullarda çeşitli sorunlara neden olacağı
açıktır. Bunun için lisede üst yaş sınırı getirilmelidir.
Meslek liselerine uygulanan katsayı ve ek puan verilmesinin kaldırılması yerinde bir karardır.
Yıllardır meslek liselerine uygulanan ambargo neticesinde bu kurumlardaki öğrencilerin
niteliğinin düşmesine neden olmuştur. Bununla birlikte meslek liselerinin niteliğini artırmaya
yönelik tedbirler alınmalıdır. Yeni sistem bunun altyapısını oluşturmaktadır ve öğretmenlerde
yeni sistemin meslek liselerini daha cazip hale getireceğini düşünmektedir.
Öğretmenler yarısı mevcut sınav sistemlerinin kaldırılması gerektiğini ifade ederken üçte ikisi
ise dershanelerin kaldırılması gerektiğini ifade etmektedir. Bilindiği gibi sınav odaklı bir
eğitim sistemi var iken dershanelerinde buna paralel olarak var olacağı aşikârdır.
Dershanelerin kaldırılabilmesi için önce sınavların kaldırılması gerekmektedir.
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2012-2013 öğretim yılından itibaren 4+4+4 kesintili zorunlu yeni eğitim sistemiyle
eğitimciler ve toplum olarak yolumuza devam edeceğiz. Sistemin etkili ve verimli bir şekilde
işleyebilmesi için tüm kesimlerin ve paydaşların elini taşın altına koyması ve çalışması
gerekir. Türkiye’ye gelecek yıllarda her alanda derin bir nefes aldıracak olan bu sistem,
öğrencilerimize yapılmış en iyi yatırımdır.
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