SORU ve CEVAPLARLA
12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM
SİSTEMİ

SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?
•

CEVAP 1
Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11 - 12 yıl veya daha üzerindedir.
Türkiye’de ise yetişkin nüfusun ortalama eğitim süresi 6 - 6,1 yıl civarındadır.
Bu farkın kapatılmasını sağlamak

•

Zorunlu derslerden oluşan bir müfredat yerine, bireysel tercih ve farklılıklara
yer veren bir sistem kurmak ve böylece öğrencilerin demokratik ve bireysel
özelliklerini geliştirmek

•

Kesintisiz ve tek tip 8 yıl yerine, farklı yapılardan oluşmuş (4+4+4) bir sistem
kurmak

•

Farklı yaş gruplarının farklı okul kampüslerinde (alanlarında) eğitim görmelerini
sağlamak. Çünkü sekiz yıllık kesintisiz eğitimde 1. sınıf öğrencisi ile 8. sınıf
öğrencisi aynı bahçede oyun oynuyor, aynı tuvaleti kullanıyor ve aynı kantinde
alışveriş yapmak için sıraya giriyordu.

SORU 2: Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?
CEVAP 2
• Bu değişikliklerle birlikte halen uygulanmakta olan 8 yıllık kesintisiz zorunlu
eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim getirilerek 12 yıllık süre üç
kademeye ayrılmıştır.
– Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf),
– İkinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve
– Üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir.

• Yeni düzenleme ile ortaokul ve liselerde, Kuran-ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak okutulması sağlanmıştır.
• Ayrıca ortaokullarda, yani ikinci 4 yıllık kademede Türkçe, Matematik, Fen,
Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil gibi temel dersler dışında seçimlik dersler ile lise
eğitimi için alt yapı oluşturulacaktır.

• Ortaokullardaki zorunlu dersler dışındaki seçimlik dersleri, öğrencinin veya
ebeveyninin isteğine ve tercihine bağlı olarak alabilme hakkı getirilmektedir.

SORU 3: Bu yeni düzenleme nasıl çalışacak?
CEVAP 3
• Yeni yapı 2012 - 2013 öğretim yılından itibaren sadece ilkokula başlayacak
olan öğrenciler ile 8. sınıfı bitirecek öğrencileri doğrudan
ilgilendirmektedir.
• Ayrıca 4. sınıfı bitirenler yeni sistemle ve onun sunduğu avantajlarla
tanışacaklardır.

• 2013 – 2014 öğretim yılında 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 5 yaşını
tamamlayacak olan çocuklar ilkokul 1. sınıf öğrencisi olarak kayıt
yaptıracaklardır.
• İlkokul 4. sınıfı tamamlayan çocuklar ya imam hatip ortaokullarına ya da
diğer ortaokullara gidebileceklerdir.

SORU 4: Bu sistemin adı neden 4+4+4’tür?
CEVAP 4
• Her bir ülke kendi gelenekleri, kültürleri, bulunduğu coğrafi konum vb. gibi
birçok sebeple bu kademeleri oluşturuyor. Örneğin:
–
–
–
–

Hollanda’da 6+2+4,
Japonya’da 6+3+3,
Rusya’da 4+5+2,
Fransa’da 5+4+3 şeklindedir.

• İlk dört, çocuğun okula alıştığı ve temel becerileri kazandığı evredir.
• İkinci dört, çocuğun yeteneklerini sınadığı ve geliştirdiği bir kademedir.
• Üçüncü dört ise çocuğun yetenek, gelişim ve tercihleri doğrultusunda
genel eğitim veya mesleki ve teknik eğitim alacağı kademedir.

SORU 5: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?
CEVAP 5
• Daha önce de olduğu gibi 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi
eğitime başlayabileceklerdir
• Bundan sonra her eğitim-öğretim yılı başında 30 Eylül tarihi itibariyle:
– 37 - 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında,
– 48 - 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları
sağlanacaktır

SORU 6: Zorunlu eğitimde ilkokula başlama yaşı ne
olacak?
CEVAP 6
• O yılki eğitim öğretim yılı başında 30 Eylül itibarıyla 60 ayını dolduran
çocukların ilkokula başlamaları gerekmektedir. Ancak kamuoyunda
yaşanan yoğun tartışmalar, talepler sonucunda Eylül sonu itibarıyla 66
ayını dolduran çocukların ilkokula kayıt yaptırmasına karar verilmiştir.
• Ancak, yaşça kayıt hakkı elde etmemiş olduğu halde fizikî ve ruhî gelişim
yönünden hazır olduğu düşünülen 61 - 66 ay arasındaki çocuklar da
velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir.

SORU 7: İlkokula kayıt nasıl yapılacak?
CEVAP 7
• 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını dolduranların (31 Mart 2007 ve
öncesinde doğanların) ilkokul birinci sınıf kayıtları e-okul sistemi üzerinden
adrese dayalı veri tabanından alınan bilgilerle otomatik olarak yapılacaktır.

• Velilerin kayıt ile ilgili yapacakları herhangi bir işlem olmayacaktır.

SORU 8: İlkokula başlamadan önce okuma yazmayı
öğrenen bir çocuk, bir üst sınıftan eğitime başlayabilir
mi?
CEVAP 8
• Eğer çocuk birinci sınıf için yeterli ve hazırsa, okulda oluşturulacak
komisyon kararı ile üst sınıflardan başlayabilir.
• Ancak bir öğrencinin sınıf atlaması ya da bir üst sınıfa geçmesi yalnızca
okuma yazama biliyor olmasına bağlı değildir. Öğrencinin gelişiminin bir
üst sınıfa geçmeyi gerektirecek düzeyde olduğunun tespit edilmesi gerekir.

SORU 9: Okul öncesi eğitim nasıl uygulanacak?
CEVAP 9
• 37 ila 66 ay arasındaki çocuklarımız okul öncesi eğitim çağını
oluşturacaktır.
• Önceden 61 – 72 ay arasındaki çocukların okul öncesi eğitimde yüzde 100
okullaşma hedefi varken,
• Şimdi yeni düzenleme sonucunda 48 – 66 ay arasındaki çocuklarda yüzde
100 okullaşmayı sağlamak hedefi oluşmuştur.
• Diğer taraftan şu anda faaliyetleri devam eden “3, 4, 5 Erken Eğitimi Seç”
programını uygulayan Bakanlığın, okul öncesi eğitimde hedefi yine %100
okullaşmadır.

SORU 10: İlkokullardan ortaokullara kayıt nasıl
olacak?
CEVAP 10
• 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin ortaokul 1. (5.) sınıfa
kayıtları e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.
• Ancak eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokulları varsa bu
okullara devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları velileri
tarafından bu okullara yapılacaktır.
• Bütün ortaokullara geçiş herhangi bir sınava tabi olmaksızın e-okul
sisteminden merkezi olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine
göre yapılacaktır.

SORU 11: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam
hatip ortaokullarına geçiş olacak mı?
CEVAP 11
• Eylül 2012 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni eğitim sisteminde imam
hatip ortaokullarının sadece 5. sınıflarına öğrencileri alınacaktır.
• Öğretim programlarında bütünlüğün sağlanması için ortaokulların
(ilköğretim okullarının) ara sınıflarında okuyan öğrencilerin imam hatip
ortaokullarına geçişi mümkün değildir.
• Liselere geçiş ise yine merkezi sınavlarla mümkün olacaktır.

SORU 12: Yeni düzenlemede ilk 4 sınıftan sonra
mesleklere yönlendirme olacak mı?
CEVAP 12
• İlkokullarda yönlendirmenin yapılacağı, 9 yaşındaki çocukların mesleki
eğitime başlatılacağı şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.
• Meslekî ve teknik eğitim 9. sınıfta, yani üçüncü kademede başlamaktadır.

SORU 13: Mesleki Eğitim Merkezlerine kimler devam
edebilir? Bu merkeze devam edenler 12 yıl zorunlu
eğitimden nasıl etkilenecektir?
CEVAP 13
• Sekizinci sınıftan (ortaokuldan) sonra öğrenciler Mesleki Eğitim
Merkezlerine devam edebileceklerdir.
• Ancak bu öğrenciler açıköğretim lisesi uygulaması ile de zorunlu
eğitimlerini tamamlayacaklardır.
• Diğer bir deyişle ortaokulu tamamladıktan sonra çıraklığa geçmek
isteyenler hem açıköğretim lisesine kaydolmak suretiyle 12 yıllık zorunlu
eğitimi tamamlayacaklar hem de Mesleki Eğitim Merkezine devam
edeceklerdir.

SORU 14: Meslek liselerine gitmek isteyen
öğrencilerin mesleki alan seçimi nasıl olacak?
CEVAP 14
• Meslek liselerinin 9. sınıfları ortak sınıf olup, mesleki alan seçimi 10.
sınıftan başlar.

SORU 15: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?
CEVAP 15

•

İlkokullarda seçmeli ders uygulaması olmayacaktır. Seçmeli dersler ortaokul ve
liselerde uygulanacaktır.

•

Ortaokul ve lisede seçmeli dersler için geniş bir havuz oluşturulacaktır.

•

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulmaktadır.

•

Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesi seçimlik ders olacaktır.

•
•

Farklı inançlar da “Temel Dini Bilgiler” seçimlik dersinde
okutulabilecektir

•

Seçmeli dersler haftada toplam sekiz saat olmak üzere, beşinci sınıftan
sekizinci sınıfa kadar alınabilecektir.

SORU 16: Hangi dersler seçimlik, hangi dersler
zorunlu olacak?
CEVAP 16

• Zorunlu Dersler:
–
–
–
–
–

Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fizikî Etkinlikler (Yeni Ders), Beden Eğitimi ve Spor,
Teknoloji ve Tasarım, Trafik Güvenliği, Rehberlik ve Kariyer Planlama, İnsan
Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (Yeni Ders)

• Seçmeli Ders Alanları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Din, Ahlak ve Değerler,
Dil ve Anlatım,
Yabancı Dil,
Fen Bilimleri ve Matematik,
Sanat ve Spor
Sosyal Bilimler

SORU 17: Yabancı dil öğretimi hangi sınıfta başlayacak ve

ilkokullarda haftada kaç saat ders olacak?
CEVAP 17
• Yabancı dil öğretimi ilkokul 2. sınıftan başlayacaktır.
• Serbest etkinliklerle birlikte bir ders 40 dakika olmak üzere:
• 1 - 4. sınıflarda haftada 30 ders;
• Ortaokulda ise:
–
–
–
–

5. sınıfta 36 ders,
6. sınıfta 36 ders,
7. sınıfta 37 ders ve
8. sınıfta 37 ders olacak.

SORU 18: Kürtçe seçmeli ders olacak mı?
CEVAP 18
• Seçmeli derslerin “Dil ve Anlatım” alanında “Yaşayan Diller ve Lehçeler”
dersi bulunmaktadır.
• Bu derste öğrencilerin ve velilerin taleplerine bağlı olarak farklı dil ve
lehçelerin öğretimi yapılabilecektir.
• Yaşayan Diller ve Lehçeler dersini, öğretmenlik formasyonuna sahip ve söz
konusu dili öğretebilme yeterliğine sahip öğretmenler verecektir.

SORU 19: Yeni sistemde öğretmenler nasıl
görevlendirilecekler?
CEVAP 19
• Okul öncesi öğretmenleri yine okul öncesinde
• Sınıf öğretmenleri birinci kademede (ilk dörtte/ilkokul)

• Branş öğretmenleri ise ikinci (ortaokul) ve üçüncü (lise) kademede
görevlendirileceklerdir.

SORU 20: Ortaokul 5. sınıfta hazırlık sınıfı olacak mı?
CEVAP 20
• Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersleri (20 saat) ile en az 4 saat seçimlik dersi tamamlamak kaydıyla,
imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 16-18 saate
kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilecektir.
• Ancak bir hazırlık sınıfı uygulaması olmayacak, yoğunlaştırılmış yabancı dil
öğretimi uygulaması konusunda esneklik sağlanacaktır.

SORU 21: 12 yıllık zorunlu eğitimde özel eğitim
nasıl uygulanacak?
CEVAP 21
• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde
(4+4+4) eğitim zorunlu olacaktır.
• Bu eğitimler özür, tür ve derecesine bağlı olarak (üstün yetenekliler de
dâhil olmak üzere) özel eğitim okulları/kurumları, özel eğitim sınıfları ve
kaynaştırma uygulamaları şeklinde yapılacaktır.
• Kaynaştırma eğitimi uygulamaları okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda olduğu
gibi liselerde de uygulanmaya devam edilecektir.

SORU 22: Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?
CEVAP 22
• Yeni yapıda okullar, ilkokul (4 yıl), ortaokul (4 yıl) ve lise (genel, mesleki ve
teknik) (4 yıl) şeklindedir. İkinci 4 yıllık bölümün bağımsız olması esas ise
de imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de
kurulabilecektir.
• Her üç kademenin bağımsız olması durumunda ayrı müdürleri olacaktır.
Ortaokulların ilkokullar veya liselerle birlikte kurulması halinde ise bir
müdür tarafından yönetilmesi mümkün olabilir. Ancak bu durumda
öğrenciler sabahçı ve öğleci ya da birden fazla bina olması durumunda ayrı
binalarda olacak şekilde ayrılabilecektir.

SORU 23: Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Fen
Liselerinin ortaokulları açılacak mı?
CEVAP 23
• Açılmayacak.

SORU 24: Yatılı ilköğretim okullarında hangi
öğrenciler okuyacak?
CEVAP 24
• Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7
ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır.
• İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer
ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak
öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.
• Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacaktır.

SORU 25: Her kademede diploma verilecek mi?
CEVAP 25
• Her kademede diploma verilmeyecek, sadece 12 yıllık eğitimin sonunda
diploma verilecektir.

SORU 26: Yeni düzenlemede ikili öğretime devam
edilecek mi?
CEVAP 26
• Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve
ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecektir.
• İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci
olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütebileceklerdir.
• Yıllık eğitim ve öğretim süresinde (180 günde) herhangi bir değişiklik
yapılması söz konusu değildir.

