
4+4+4 UYGULAMALARIYLA ĐSTANBUL' DA EĞĐTĐMĐN DURUMU 

1 - Bu uygulama sonucu özellikle 60–83 ay çocukların okula kayıt yaptırılacağı göz önünde 

bulundurulduğunda Đstanbul'da 2011-2012 eğitim öğretim yılı 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenci 

sayısı 220 000 iken 2012-2013 eğitim öğretim yılında 385 000 olacağı öngörülüyor. Bu 

bilgiler Đl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız’ın verdiği bilgilerdir. Geçen yıla göre 

derslik sayısında gözle görülür bir artış olmamıştır. Yeni yapılan okulların çok büyük bir 

kısmı Đmam Hatip Ortaokulu olarak belirlenmiştir.  

Örnek: Sultanbeyli'de 6 yeni okulun 4’ü ve Kartal'da açılan tek okul Đmam Hatip 

Ortaokulu.  

1- Öğrenci Sayısı yüzde 75 artarken derslik sayısı neredeyse hiç artmadı. 

• Okulların fiziki yapıları 60–61 ay çocukların fiziksel durumlarına uygun hale 

getirilememiş, okullara fiziki değişiklikler için ödenek ayrılmamıştır.  

• Đkili öğretim yapılan bir okulda 8. Sınıf öğrencisiyle beş yaşındaki bir öğrenci aynı 

sırayı kullanmış olacak. 

• Tuvalet ve lavabo kullanımı düşünüldüğünde lavabo yüksekliği o yaş grubu 

öğrencisine uygun değildir.  

• Sınıf mevcutları özellikle yoksul mahallelerde ve varoşlarda 70 ile 90 kişi 

civarında olacak ve eğitimin niteliğinden bahsetmek neredeyse imkansız hale 

gelecek. 

2- 60 ay çocukla 83 ay çocuk aynı sınıfta yer alacağından özellikle 72 aydan küçük çocukların 

algılama düzeyi uygun olmadığı için bu çocuklar sınıfın başarısız yani tembel öğrencileri 

olacaktır. Bu da çocuklarda hayatı boyunca telafi "edilemez ruhsal bozukluklara neden 

olacaktır. Çocukta okul ve öğrenmeye ilişkin negatif duyguların oluşmasını sağlayacaktır. 

• Đstanbul Đl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız bir gazetecinin sorduğu soru üzerine 

“1. Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ilçe okullarından görece az olan ilçe 

okullarına valilik izniyle taşımalı olarak öğrenci kaydırtabileceği ama bunun mali 

yükünün devlet tarafından karşılanmasının zor olacağını” ifade etmesi 4+4+4 eğitim 

yasasının ve uygulamasının hangi sıkıntılara yol açacağının küçük bir işareti olarak 

algılanmalı ve parasız eğitim hakkının yerlerinde yeller estiğinin ispatı olarak 

görülmelidir. 

 

3- Đkili öğretim yapan okullarda ders saatleri karmaşası yaşanacak. 

• Đkili öğretim yapan okullarda 6–7–8. Sınıflar haftada 30 saat ders yaparken 5. sınıflar 

36 saat ders yapacak. Öğlenci olan 1–2–3–4. Sınıf öğrencileri okula geldiğinde 5. 

sınıfların dersi bitmediği için derslik boşalmayacak haliyle bazı sabahçı sınıflar 

öğlenci grupla ders yaparken bazı öğlenci sınıflar bahçede bekliyor olacak. 5. sınıflar 



8 saat ders yapılan günlerde saat 14.00’e kadar derslikte kalacak. Aynı dersliği 

kullanan öğlenci sınıf, derse saat 14.00’ten sonra başlayacak; bu sınıflar o gün okuldan 

en erken saat 19.00’da ayrılacak. 

• Bu karmaşa önümüzdeki yıl aratarak devam edecek. Çünkü kademeli olarak ders 

saatleri 6–7–8. sınıflar da artmış olacak. 

4- 4+4+4 ile öğretmenler sürgüne gönderiliyor. 

• Bu uygulama sonucu Đstanbul'da toplanı 5339 öğretmen norm kadro fazlası (2166 sı 

sınıf öğretmeni) olması nedeniyle çalıştıkları okullardan zorunlu yer değişikliğine 

uğramış ve sürgün edilmeyle karşı karşıya kaldılar. 

5- Açılan imam hatip okullarına Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlüklerince özel kampanya 

• Suni talep yaratılarak Đstanbul'da 80 e yakın Đmam Hatip Ortaokulu açıldı. Açılan bu 

okullara öğrenci bulabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Đl-Đlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri, bütün cemaatler, tarikatlar ve camilerde cami imamları büyük bir 

reklam kampanyası yürütüyorlar. Örnek: MEB ve Đstanbul Đl Milli Eğitim Müdürlüğü 

internet sayfasında Đmam Hatip Okulları’na ön kayıt için bir buton oluşturulmuş 

durumda. Aynı özel ilgi ve uygulama neden spor liseleri, güzel sanatlar lisesi veya 

meslek liseleri için geçerli değil? 

• Bu özel kampanya ve çalışmalara rağmen örneğin Kartal'da Zekeriya Güçer Đmam 

Hatip Ortaokulu'na kayıt sayısı bugün itibarıyla 110, Hürriyet Đmam Hatip 

Ortaokulu'na 200 civarında. 

• Sonuç olarak başta belirttiğimiz itiraz noktalarımızda ne kadar haklı olduğumuz ve 

veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin mağduriyetlerinin bu yasa ve uygulamayla giderek 

artacağı görülmelidir. 
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