EĞİTİMİN HUKUKU
Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

Dersin Amacı
Eğitimin hukuksal temelleri irdelenerek, eğitim işgörenlerinin hak ve sorumlulukları yanında, eğitimdeki
uygulamaların hangi hukuksal düzenlemelere dayandığının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Hedefleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Hukukun temel kavramlarının ne anlama geldiğini bilir.
2. Hukukun asıl ve yardımcı kaynaklarının milli eğitim sistemindeki karşılığı olan hukuksal kaynakları
tanır.
3. Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçlarını analiz eder ve “nasıl bir insan” yetiştirilmesinin hedeflediğini yorumlar.
4. Bireyin eğitim haklarının hangi yasal metinlerle korunduğunun ve geliştirilmeye çalışıldığını bilir.
5. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin eğitim kurumları ve bireylere ne tür sorumluluklar yüklediğini açıklar.
Hazırlık Soruları
1. Tüm toplumsal sistemler gibi eğitim sisteminin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla, eğitimde de bir kısım
hukuksal düzenlemelere gidilmiştir. Bugüne kadarki eğitim yaşamınızda eğitimle ilgili hukuksal düzenlemelerden hangileriyle, nasıl bir ilişkiniz oldu? İlgili yasal düzenleme sizi nasıl etkiledi?
2. Eğitimle ilgili uygulamaların yasalarla koruma ve güvence altına alınmasının neden önemli ve gereklidir?
3. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin eğitimle ilgili maddelerini inceleyin. Sözleşmenin, eğitim hakkı, eğitimde
fırsat ve olanak eşitliği açılarından sağlayacağı katkıları açıklayın.
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GİRİŞ
İnsanlar, ancak belli bir toplumsal çevrede yaşarlar. İnsanların yaşamda kalabilmesi, varlığını
sürdürebilmesi toplumla iletişim ve işbirliği içinde olmalarına bağlıdır. Aristo’nun ifade ettiği
gibi, “İnsan, toplumsal bir varlık olarak ancak toplum içinde yaşar. İnsanın toplum dışında yaşayabilmesi için ya tanrı ya da canavar olması gerekir.” İnsanın toplumsal yaşamını sağlıklı
biçimde sürebilmesi için de düzen gerekir. Toplumsal düzenin sağlanması, insanların birtakım
kurallara uymalarıyla olanaklıdır. Toplumsal ilişkileri düzenleyen bu kurallar, toplum içindeki
bireyler birbirlerine ve topluma, toplumun da bireylere karşı tutum ve davranışlarını, haklarını,
ödevlerini ve sorumluluklarını düzenler. Toplum düzenini sağlamayı amaçlayan ve insanların
yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri, kullanacakları yetkileri ve onların haklarını belirten
kurallara toplumsal düzen kuralları denir (Akıntürk, 2009; Gözübüyük, 2013; Can ve Güner,
2006; Gözler, 2013).
Toplumsal düzen kuralları, bir yandan üyelerinin özgürlüklerini kullanmalarını sağlarken, diğer
yandan da özgürlükleri kısıtlayıcı bir özellik gösterir (Gözübüyük, 2013). Toplumsal yaşamı
düzenleyen kurallara uygun biçimde davranmadığımız, onların yap dediğini yapmadığımız veya
yapma dediğini yaptığımız takdirde bir yaptırım (müeyyide) ile karşılaşırız. Toplumsal yaşamı
düzenleyen kuralların tümünde bir yaptırım vardır ve bu yaptırım maddi ve manevi olmak üzere,
değişik biçimlerde ortaya çıkar.

Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar
Toplumsal kurallar genel olarak bir kısım emir ve yasakları içerir. Sadece tasvire yönelik olan ve
içinde emir bulundurmayan açıklama ve özellikleri toplumsal kurallar içinde ele almak olanaklı
değildir. Toplumsal kuralların bir emir veya yasak içermesine, olması gerekeni ifade etmesine
“normatiflik” denir. Toplumsal yaşamın düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik kuralları din
kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları olmak üzere dört grupta toplayabiliriz (Akıntürk, 2009; Akyüz, 1982; Anayurt,2013; Bayraklı, 2010; Bilge, 2011; Gözübüyük,
2013; Can ve Güner, 2006; Gözler, 2013).
Şekil 1. Toplumsal Kurallar ve Yaptırımları

Kaynak: Akıntürk, 2002.
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Din Kuralları
İnsan ile tanrı arasındaki ilişkileri düzenlediği ve tanrı tarafından konulduğu düşünülen,
kutsal kitaplar yoluyla ulaşt ırılan dinsel inançlara ve ibadetlere ilişkin kurallardır.
İnsanın insanla olan ilişkilerini de düzenleyen ve ölünce öbür dünyada cehennem
azabı çekileceği korkusuna dayalıdır. Manevi nitelikteki bu emir ve yasakların koyucusu, genel olarak “ilâhî irade”dir.
Ahlâk Kuralları
Kişinin kendi vicdanı tarafından konulan ve yine kişinin kendi davranışlarını düzenl eyen ve yaptırım olarak vicdan azabına dayalı emir ve yasaklardır. Ahlâk kurallarının
koyucusu, insanın kendi vicdanıdır. Yani ahlâk kurallarının muhatabı ile koyucusu aynı kişidir.
Herhangi bir ahlak kuralının emrine aykırı biçimde davrandığımız zaman toplum bizim hakkımızda bir değer yargısına varır, bizi ayıplar ya da küçük görür; ama bizi bu yönde davranışta
bulunmaya kesinlikle zorlayamaz.
Örf ve Adet / Görgü Kuralları
Örf ve adet kuralları ile görgü kuralları hemen hemen aynı özellikleri gösterir. Yaptırımları bakımından birbirinden ayrılmakla birlikte, görgü kuralları, örf ve adet kuralları içerişinde, bir alt
grup olarak ele alınabilir. Görgü kurallarındaki yaptırım, örf ve adet kuralları kadar sert değildir.
Yaptırım olarak daha esnek bir nitelik tanıyan görgü kuralının ihlali halinde, kimse dövülmez,
toplum dışına itilmez. Sadece davranışın hoş olmadığı, kişiye yakıştırılmadığı sonucuna varılır.
Görgü kurallarına uymayanlar saygısız, görgüsüz, kaba ve nezaketsiz gibi nitelemelerle ayıplanır, kınanır.
Örf ve adetler ise kişinin içinde bulunduğu belirli bir toplumsal çevre tarafından konulan ve
insan davranışlarını düzenleyen ve uyarma, kınama, dışlama, linç gibi çok değişik yaptırımları
olabilen emir ve yasaklardır. Koyucusu, belirli bir toplumsal çevredir. Bazen tüm ülke düzeyinde
geçerli örf ve âdetler söz konusu olduğunda bu örf ve âdet kuralını yaratan toplumsal çevre tüm
ülke vatandaşlarıdır. Ancak örf ve âdet çoğunlukla ülke düzeyinde değil, bölgesel düzeydedir.
Bu durumda o örf ve âdetin koyucusu, o bölge halkıdır. Örf ve âdet kurallarının yaptırımı, ayıplama, kınama, dışlama, dövme ve hatta öldürme (linç) gibi değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır.
Örf ve âdet kuralları bu müeyyideleri itibarıyla teamüller, âdetler ve örfler olmak üzere üç kategoriye ayrılabilirler. Teamüller, ihlalleri halinde ayıplama, kınama gibi hafif; adet ler, çiğnenmeleri durumunda gruptan atma gibi orta; örfler ise çiğnenmeleri halinde kişinin fizikî bütünlüğüne zarar verilmesi ve hatta öldürülmesi gibi çok daha ağır yaptırımları olan kurallardır.
Hukuk Kuralları
Yukarıda sıralanan din, ahlak ve görgü kuralları bir kimsenin belli bir olay ya da durum karşısında ne şekilde davranması gerektiğini gösteren ve toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallardır.
Yaptırımları manevi olduğundan, insanların davranışlarını etkilemede yetersiz kalmaktadır. Toplumsal ilişkileri tam anlamıyla düzenlemek ancak maddi yaptırımı olan hukuk kurallarıyla olanaklıdır.
Toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların kendilerini uymaya zorunlu saydıkları kuralların en önemlilerini hukuk kuralları oluşturur. Hukuk, hukuk kurallarının bir araya gelmesinden
oluşmuş bir düzendir. Hukuk kuralları ise, devletin yetkili organları tarafından konulan ve insan
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davranışlarını düzenleyen ve cebre dayalı yaptırımlardır. Hukuksal emir ve yasaklar, herhangi
bir kişi tarafından değil, devletin yetkili organlarında yetkili kılınmış insan(lar) tarafından konulur.
Hukuk, toplum yaşamını düzenleme, toplum gereksinimlerini karşılama ve toplumda adaleti gerçekleştirme amaçlarına yönelmiştir. Hukuk, gerek bireysel, gerekse toplumsal çıkar çatışmalarını
gidermek, bunları dengeli bir hale getirmek suretiyle tolumun düzenini sağlamaya çalışır. Hukuk
düzeni sınırlı da olsa, sürekli ve güvenceli bir özgürlük ortamı gerçekleştirir. Diğer taraftan, hukukun bir toplum düzeni olarak varlığını sürdürebilmesi için toplumun gereksinimlerini karşılaması gerekir. Toplumun ve onu oluşturan kişilerin gereksinimleri çok çeşitlidir ve bu gereksinimler zamana göre de değişir. Bu gereksinimlere uymayan bir hukuk düzeni sürekliliğini koruyamaz.
Toplumsal düzen hiçbir zaman yukarıda sıralanan kurallardan sadece biriyle sağlanamaz. Tek
başına, ne hukuk, ne din, ne ahlâk, ne de görgü (örf ve âdet) kuralları insanlar arasındaki düzeni
sağlamaya yeterlidir. Devletin koyuculuğunda olan hukuk kuralları yanında, devlet dışındaki
diğer toplumsal kurumlarca koyulan toplumsal kurallar da toplumsal yaşamı düzenlemede etkilidir (Akıntürk, 2009; Gözler, 2013). Hukuk dışındaki kurallar toplumsal yaşamı kolaylaştırmakla
birlikte; toplumsal barış, güven, eşitlik ve özgürlüğü sağlamada yeterli olamamaktadır. Sadece
hukuk sistemine dayalı olarak düzenlenmiş bir toplumsal düzende barış, güven, eşitlik ve özgürlükten söz edilebilir (Gözübüyük, 2013).
Hukuksal düzenlemelerin yaşama geçirilebilmesinde en önemli gücü, uyguladığı yaptırımlarıdır.
Yaptırım, hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen
ve devlet tarafından uygulanan bir cebirdir. Bu cebir, kişinin hayatına (örneğin ölüm cezası),
hürriyetine (örneğin hapis cezası), mal varlığına (örneğin para cezası, tazminata mahkûmiyet,
vs.) verilen bir zarar şeklinde ortaya çıkar. Hukuk kuralına uymayan kişi; idam edilir, hapse atılır, para cezasına mahkûm edilir, tazminat ödemek zorunda kalır. Bu gibi yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen kişiler de hukuk kurallarına uyarlar. Böylece toplumsal düzen sağlanmış olur
(Akıntürk, 2009; Can ve Güner, 2006; Gözler, 2013). Hukuk kurallarını düzenleyen yetkili makamlarca koyulmuş olan yaptırımlar, özellikleri bakımından ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük ve iptal başlıkları altında ele alınabilir.
Toplumsal düzen kurallarının benzerlik ve farklılıkları; normatiflik, muhatap, koyucu ve yaptırımları bakımından aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir (Bayraklı, 2010; Gözler, 2013).
Çizelge 1. Toplumsal Düzen Kur allar ını Karşılaşt ır ma
Hukuk
Kuralları

Din
Kuralları

Normatiflik
Muhatabı
Koyucusu

Var
İnsanlar
Devlet

Var
İnsanlar
İlâhî İrade

Amacı

Hukuka uygun davranmayı sağlamak

İnançlı insan
yetiştirmek

Yaptırım

Cebrî Nitelikte

Cehennem Azabı
Çekme Korkusu

Ahlâk
Kuralları
Var
İnsanın Kendisi
İnsanın Kendisi
İyi ve güzel
nitelenen davranışı yaymak

Var
İnsanlar
Toplum

Vicdan Azabı

Ayıplama, Kınama, Dışlama, Dövme,
Linç, vs

Görgü (Örf ve Âdet) Kuralları

Örf ve âdete uygun davranışları
geliştirmek

Hukukun Kaynakları
Hukuk, hukuk kurallarının bir araya gelmesinden oluşmuş bir düzendir. Bu düzene ilişki hukuk
kurallarını ve işleyişi ortaya koyan hukukun kaynakları, kuralları koyan organlara göre veya yer
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aldıkları biçime, kalıba göre asıl ve yardımcı kaynaklar şeklinde sınıflanmaktadır (Akıntürk,
2009; Akyüz, 1982; Anayurt, 2013; Bayraklı, 2010; Bilge, 2011; Gözübüyük, 2013; Can ve Güner, 2006; Gözler, 2013).
Şekil 2. Hukukun Kaynaklarının Sınıflaması
Asıl Kaynaklar
Yazılı
Kaynaklar
1. Anayasa
2. Kanun
3. KHK
4.Uluslararası
Antlaşmalar
5. Tüzük
6. Yönetmelik

Yardımcı Kaynaklar

Yazısız
Kaynak

Doktrin

İçtihat

Örf ve Adet

Bilimsel
Görüşler

Yargı
Kararları

Hukukun Asıl Kaynakları
Hukukun asıl (esas) kaynakları da kendi içinde, “yazılı kaynaklar” ve “yazısız kaynaklar” olmak
üzere ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar, adı üstünde “yazılı”, yazısız kaynaklar ise “yazısız”dır. Yazılı kaynaklar anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararlarıdır. Yazısız kaynak ise örf ve adettir. Bu kavramlara ilişkin açıklamalar aşağıda
verilmiştir (Akıntürk, 2009; Akyüz, 1982; Anayurt, 2013; Bayraklı, 2010; Bilge, 2011; Gözübüyük, 2013; Can ve Güner, 2006; Gözler, 2013).
Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, dağınık
hâlde ve rastgele değil, alt-alta, üst-üste bulunur. Bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna “normlar hiyerarşisi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir.

Yazılı Kaynaklar.- Devletin yetkili organları tarafından konulmuş olan bütün hukuk kurallarından oluşur. Bunlar “Resmî Gazete” yazılı olarak yayınlanırlar. Devletin yetkili organları tarafından konulmuş ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütününe hukuk dilinde “pozitif hukuk
”, “mevzu hukuk” veya kısaca “mevzuat” denir. Mevzuat, anayasa, yasalar, yasa hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerden oluşur.
1. Anayasa: Normlar hiyerarşisinde en üst sırada yer alan ve yasalardan farklı ve daha zor bir
usulle konulan ve değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünüdür. Anayasa kuralları çoğunlukla
devletin temel organlarının (yani yasama, yürütme ve yargı organlarının) kuruluşunu, işleyişini
ve devlet karşısında vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenler. Türkiye’de 1876, 1921,
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1924, 1961 ve 1982 yıllarında yeni anayasalar yapılmıştır. Günümüzde yürürlükte olan Anayasa,
7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır.
2. Yasa: Y asama organı tarafından yasa (kanun) adı altında yapılan ve normlar hiyerarşisinde Anayasanın altında tüzüklerin üstünde yer alan çoğunlukla, genel soyut k urallar içeren hukukî metinlerdir. Yasalar, özel ve istisnai durumlar dışında, bir veya birkaç
kişiyi değil, aynı durumda olan herkes hakkında hüküm getirirler, yani geneldirler. Yasalar süreklidir; bir defa uygulanmak için değil, devamlı uygulanmak için çıkarılırlar. Ancak istisna olarak, belirli bir süreyle çıkarılan veya bir defa kullanılmak üzere çıkarılan kanunlar da vardır. Yasalar soyuttur, yani önceden gerçekleşmiş bir olay için yasa çıkarılmaz.
3. Yasa Hükmünde K ararname: Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya doğrudan
Anayasa’dan aldığı bir yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun belli konuları düze nlemek için çıkardığı, yasa düzeyinde yer alan yazılı hukuk kurallarıdır. Normlar hiyerarşisinde yasalarla eş düzeyde yer alır. Kanun hükmünde kararnameler mevcut kanunları yürürlükten kaldırabilir; onlarda değişiklik yapabilir veya yasa konusu olmayan bir konuyu yasa gibi
düzenleyebilir. 1982 Anayasası düzeninde olağan ve olağanüstü olmak üzere iki çeşit kanun
hükmünde kararname vardır.
a) Olağan Yasa Hükmünde Kararnameleri. Olağan dönemlerde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Ancak Bakanlar Kurulu durup dururken yasa hükmünde kararname çıkaramaz. Bunun için öncelikle bir yetki yasasıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisinden yetki alması gerekir. Vatandaşların temel haklar ve ödevleri ile siyasî haklar ve
ödevleri kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez.
b) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl Yasa Hükmünde Kararnameleri. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini çıkarma yetkisi normal Bakanlar Kuruluna değil,
Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir.
4. Uluslararası Antlaşma: İ ki veya daha fazla devlet tarafından akdedilmiş olan ve
Türkiye’de Cumhurbaşkanının onayıyla Resmî Gazete ’de yürürlüğe konulan bağlayıcı hukuk kurallarıdır. Türkiye’de usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe konulmuş
uluslararası antlaşmalar kanun değerindedir. Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmanın onaylanabilmesi için TBMM tarafından onaylanmalarının uygun bulunması gerekir.
5. Tüzük: Tüzük, hukuk sistemimizde, biri TBMM Meclis İçtüzüğü diğeri de normlar hiyerarşisinde yasalardan sonra gelmek üzere çıkarılan tüzüklerdir. Tüzükler bir yasanın uygulanmasını
göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere, yasalara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Tüzük
çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Tüzüklerin konusu “yasanın uygulanmasını göstermek”
veya “emrettiği işleri belirtmek”tir. Tüzükler Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla
çıkarılırlar. Danıştay tüzükler hakkında verdiği inceleme kararı bağlayıcı değil, istişarî niteliktedir. Bakanlar Kurulu Danıştay’ın görüşüyle bağlı değildir. Bakanlar Kurulu kendi hazırladığı
tüzük tasarısını olduğu gibi kabul edebilir. Ancak mutlaka Danıştay’ın görüşünü almak zorundadır.
6. Yönetmeli k: Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Yönetmelik çıkarmaya, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri (üniversiteler, belediyeler, KİT’ler, meslek kuruluşları,
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RTR, TÜBİTAK, SSK, BAĞ-KUR, vs.) yetkilidir. Yönetmeliklerin konusu, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin “görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak”tır. Tüzüklerin tersine yönetmelikler için belli bir şekil şartı getirilmemiştir.
7. Bakanlar Kurulu Kararı: Başbakan ve bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu, vergi, resim,
harç vb. mali yükümlülüklerde bazı değişiklikler yapabilmektedir. Bu değişikliler, muafiyet,
indirim, istisna ve oranlarda olabilmektedir. Özellikle vergi hukukunda bu yetki daha çok belirginleşmektedir.
Çizelge 9.2. Hukukun Yazılı Kaynaklar ının Karşılaşt ırılması
KANUN

Yetki

Konu

Cumhurbaşkanı İmzası
Resmî Gazetede Yayın
TBMM'nin
Onayı
Danıştay’ın
İncelemesi
Yargısal
Denetim

TBMM

OLAĞAN
DÖNEM
KHK’Sİ

OLAĞAN
ÜSTÜ HÂL
KHK’Sİ
Cumhurbaşkanın BaşkanlıBakanlar Kuruğında Bakanlar
lu
Kurulu (Yetki
+Yetki Kanunu
Kanununa
Gerek Yok)

TÜZÜK

Bakanlar
Kurulu

YÖNETMELİK
Başbakanlık,
Bakanlıklar ve
Kamu Tüzel
Kişileri

BAKANLAR
KURULU
KARARI

Bakanlar
Kurulu

“Kanunun
Uygulanmasını Kanunların ve Vergi hukuku ve
Göstermek”
Tüzüklerin
ekonomik değiveya “Emretti- Uygulanmasını şimler vb. düzenği İşleri BeSağlamak
lemeler
lirtmek”

Sınırlama Yok

Temel Hak ve
Hürriyetler.
Düzenlenemez
(Sosyal Haklar
Hariç)

Konu
Sınırlaması
Yok

Var

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Var

Var

Hepsi İçin Şart
Değil

Var

Var

Var

Var

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Yok

Yok

Anayasa Mahkemesi

Anayasa
Mahkemesi

Denetim yok

Danıştay

Danıştay / İdare
Mahkemeleri

Danıştay

8. Yönerge: Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir
esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.
9. Tebliğ: Bildirme. Haber verme. Bildiri.
10. Genelge: Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler:
11. Talimat: Yönerge. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandan, başkan veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar.
Yazısız Kaynak (Örf ve Adet Hukuku).- Örf ve adet hukuku “yazısız” kaynak olarak sınıflandırılır. Bunların kanun, tüzük gibi hukuk kurallarında olduğu üzere yazılı bir metni yoktur. Örf
ve adet kuralları Resmi Gazete’ye bakarak saptanamaz. Toplum içindeki bir davranış kuralının
örf ve âdet hukuku kuralı olarak geçerli olabilmesi için şu üç şartı yerine getirmesi gerekir: Öncelikle, söz konusu davranışın çok eski zamanlardan beri sürekli olarak tekrarlanıyor olması gerekir. Buna örf ve âdetin maddî unsuru denir. İkinci olarak, söz konusu o davranış biçimine
uyulmasının zorunlu olduğu yolunda toplumda genel bir inanç doğmuş olmalıdır. Buna örf ve
âdetin manevî unsuru veya “genel inanç” unsuru denir. Üçüncü olarak, ilk iki şartı gerçekleştiren
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bir davranış kuralının, hukukun kaynağı olabilmesi için hukuk düzeni tarafından tanınmış, hukuk
düzeni tarafından desteklenmiş olması gerekir. Bu üçüncü hususa “hukukilik unsuru” veya “devlet desteği” şartı denir. Eğer bir örf ve adet kuralına hukuk düzeni tanımıyorsa, ona gönderme
yapmıyorsa bu örf ve adet kuralı toplum içinde ne kadar yaygın olursa olsun hukukun kaynağı
olamaz.
Hukukun Yardımcı Kaynakları
Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yazılı kaynaklar ve örf ve adet gibi yazısız kaynaklardan biri varsa, hâkim bunlarla bağlıdır. Olan kuralı uygulamak zorundadır. Bu nedenle bu
kurallar asli (asıl, esas) niteliktedir. Buna karşın hâkimin önündeki meseleyi çözerken başvurduğu, doktrin içtihatlar gibi başka kaynaklar da vardır. Ancak hâkim bu kaynaklardan sadece “yararlanır”. Bu kaynaklara uymak zorunda değildir. İşte bu kaynaklara bu nedenle “yardımcı kaynaklar” denir. Bunlar doktrin ve İçtihatlar olmak üzere iki tanedir. Doktrin (Bilimsel Görüşler,
öğreti), tartışmalı olan hukukî konularda hukuk bilim adamlarının ileri sürmüş oldukları, görüş,
düşünce ve kanaatlerdir. Hâkimler karar verirken bu görüşlerden de yararlanabilir. Ancak bunlar
bağlayıcı değildir. İçtihatlar (Yargı Kararları), mahkemeler tarafından verilen kararlardan çıkan
hukuk kuralları; başka mahkemeler tarafından örnek alınan mahkeme kararıdır. Hâkimler karar
verirken çoğunlukla, önündeki davadaki olaya benzer bir olay hakkında üst mahkemeler daha
önce bir karar vermiş ise, o olay hakkında üst mahkemenin daha önce verdiği kararı örnek alarak
karar verirler.

Hukuk Sistemi
Hukuk, toplumsal yaşamda, kişilerin kişiler ile kişiler ile toplum ve toplumlararası ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı kuralların tümüdür. Toplumsal kuralların düzenlenmesinde çok sayıda
kişisel ya da toplumsal etmen rol oynamaktadır. Bu toplumsal etmenler, toplumun en küçük birimi olan ailedeki bireyler arası ilişkilerden; içinde bulunulan toplumsal kurumlar ve bireyler
arası ilişkilere ve hatta toplumlararası birey ya da kurumsal ilişkilere kadar uzanmaktadır. Toplumda birey ve kurumlar arasında yaşanan iletişim sorunları aşmada ve çözmede farklı hukuk
kurallarına gereksinim duyulmaktadır. İçerik ve özellikleri açısından birbirinden farklılıklar gösteren bu çok çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bir düzen ve ayrıma tabi tutulması ile
aralarında anlamlı ilişkiler olan bütüne hukuk sistemi denir (Akyüz, 1982; AÖF, 2002; Can ve
Güner, 2006; Gözler, 2013).
Hukuk kurallarının bir bölümü kişiler arası ilişkilere; bir bölümü de kişi ile devlet ya da devletlerarası ilişkilere yöneliktir. Roma hukukçuları hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde düzenlemişlerdir. Yapısı, içerik ve özellikleri bakımından hukuk sistemi kamu hukuku ve özel
hukuk diye iki ana gruba ayrılır.
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Şekil 3. Hukuk Sistemi Sınıflaması
Kamu Hukuku
Anayasa Hukuku
Yönetim Hukuku
Ceza Hukuku
Yargılama Hukuku
Devletler Genel Hukuku
Vergi Hukuku
İş Hukuku

Özel Hukuk
Medeni Hukuk
Ticaret Hukuku
Devletler Özel Hukuku

MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesi’nde belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik, sosyal bir hukuk
devletidir. Bir devletin, hukuk devleti niteliğini taşıdığının göstergeleri; hukukun hükümranlığının esas alınması, devletin işleyişine hukukun egemen olması, hukuk kurallarına bireylerin olduğu kadar devletin de bağlı olması anlayışıdır. Biçimsel anlamıyla bir hukuk devletinden söz edilebilmesi için şu unsurların bulunması gerekir (Anayurt, 2013):







Birey özgürlüklerinin tanınıp yasama ve yürütme organına karşı korunması
Devletin işlem ve eylemlerinden dolayı mali sorumluluğu
Yargı bağımsızlığı
Yönetimin yasallığı ve yargısal denetimi
Güçler ayrılığı
Çoğulcu demokratik yapı

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurumlarının da çalışmalarını hukuksal zeminde yürütmesi esastır. Milli Eğitim Bakanlığı da bu hukuk kuralları çerçevesinde
etkinliklerini yürütmek zorundadır. Devletin önemli ve temel görevleri arasında yer alan eğitim
hizmetlerinin yürütülmesi de hukuk kuralları temelinde gerçekleştirilir. Türk Milli Eğitim sisteminin işleyişinde; T.C. Anayasası, eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, Milli Eğitim Şuraları,
Kalkınma Planları, hükümet programları esas alınır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Eğitim
Anayasalar, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı,
bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar dokümanıdır (http://anayasa.nedir.com/).
Kişilerin tüm temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nda da eğitimle ilgili temel hak ve özgürlükleri ve uygulamalarına ilişkin maddelere de
yer verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda tüm uygulamalarda eşitlik ilkesi esas alınmıştır. Eşitlik, Anayasa’nın10. Maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu madde, eğitim ilgili tüm hak, özgürlük ve uygulamaları da bağlar.
Anayasası’nın 24., 42., 58. 62., 130., 131. ve 132. maddeleri eğitim ile ilgili maddelerdir. Bu
maddeler aşağıda verilmiştir.
Din ve Vicdan Hürriyeti
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Madde 24- … Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din
kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer
alır. Bunun dışındaki din eğitim
ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır…
Eğitim, Öğrenim Hakkı ve Ödevi
Madde 42.– Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu
esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md. Bu fıkra Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarih ve E.2008/16,
K.2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir [(Resmî Gazete, 22 Ekim 2008, Sayı 27032]). (*)
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı
ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime
ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçe’den başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile
yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.
(*) NOT: Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarih ve E.2008/16, K.2008/116 sayılı Kararı ile iptal
edilen ek fıkra şöyleydi: "Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.
Gençliğin Korunması
Madde 58.– Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları
Madde 62.- Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının
eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlantılarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.
Yükseköğretim Kurumları
Madde 130.- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-
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öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek
üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler
Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına
yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını
gözetir….
Yükseköğretim Üst Kuruluşları
Madde 131.– Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve
öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu
kurulur.
(Değişik: 7.5.2004-5170/8 md.) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca
seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve
öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur. Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.
Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar:
MADDE 132.– Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları
özel kanunlarının hükümlerine tâbidir.

Eğitim Sistemi İle İlgili Yasalar
Türkiye Milli Eğitim sisteminin kuruluş ve uygulamalarına yönelik birçok yasal düzenlemeye
gidilmiştir. Aşağıda, bu yasalardan öne çıkan bazılarına içerik, bazılarına da düzenlenen çizelgede (Çizelge 9.3) yer verilmiştir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birliği Yasası)
Cumhuriyet öncesinde açılan çeşitli okullar ulusal amaçları gerçekleştirmekten uzak kaldığı gibi
amaçlardan sapmalara ve zıt hedeflere yönelik bireyler yetiştirilir olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti
devleti kurulduktan sonra, öğretimde birliği sağlamak amacıyla 3 Mart 1924 tarih ve 430 Sayılı
Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Yasada, ülkedeki bütün öğretim kurumları Maarif
Vekâletine bağlanmış (Md. 1); Şer'iye ve Evkaf Vekâleti veya özel vakıflar tarafından idare olunan bütün medrese ve mektepler Maarif Vekâletine bağlanmış (Md. 2); Şer'iye ve Evkaf Vekâleti
bütçesinde mekteplere ve medreselere ayrılan para, Maarif bütcesine geçirilmiş (Md. 3) ve Maarif Vekâleti yüksek din uzmanları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi açılması ve imam ve hatip yetiştirmek için de ayrı okullar açılacağı (Md. 4) belirtilmiştir.
Eğitime milli ve laik bir karakter veren bu yasa; medrese-mektep ayrımının ve ikiliğinin ortadan
kaldırması, yabancı ülkelerin açtığı eğitim kurumlarının denetim altına alınması, milli kültür
birliğine yönelmesi açılarından, Türkiye'nin kültür yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Aslında, bu yasayla yapılmak istenenler, büyük bir kültür hamlesi olarak görülmelidir.2 Mart
1926'da kabul edilen, "Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun" Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunun ilkelerinin ışığı altında eğitim hizmetlerini düzenlemiştir. Devletin izni olmadan hiçbir okulun açılmayacağını öngören Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun aynı zamanda çağ-
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dışı bütün derslerin okul müfredat programlarından
(http://www.ataturk.net/cumh/ttedrisat.html).

kaldırılmasını

da

sağlamıştır

Milli Eğitim Temel Kanunu
14 Haziran 1973 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1739 Sayılı “Milli Eğitim
Temel Kanunu” ile Türk Milli Eğitim sistemi ve genel amaçları, temel ilkeleri, eğitim Sisteminin
genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul binası ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, eğitim ve
öğretim alanındaki görev ve sorumluluklar ile ilgili alanlarda düzenlemelere yer verilmiştir. Nasıl bir insan yetiştireceğimizi, bunu nasıl bir yapılanma ile gerçekleştireceğimizi ortaya koyması
bakımlarından, sistemin en önemli yasalarının başında gelmektedir.
Yasayla, milli eğitim sisteminin amaçları ile nasıl bir insan yetiştireceğimiz üç maddede ele
alınmıştır. İyi bir yurttaş, iyi bir birey ve iyi bir üretici gücü merkeze alan genel amaçlar aşağıda
verilmiştir:
Türk Milli eğitiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini,
1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk
milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar
olarak yetiştirmek,
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve
verimli kişiler olarak yetiştirmek,
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve bunların, kendilerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak;
öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve
hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

 Yukarıda verilen genel amaçlarda, yetiştirilmesi hedeflenen insan tipi tanımlaması yapılmaktadır. Gözlemlerinize göre, bu amaçların ne derecede gerçekleştiğini, gerçekleşmediğini
düşündüğünüz (varsa) yönlerin neden gerçekleşemediğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Milli eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaların, bir kısım ilkelere dayandırılması zorunludur. Bu ilkelerin belirlenmesinde, özellikle anayasa, benimsenen eğitim felsefesi ve eğitim politikaları önemli bir yere sahiptir. İlgili yasada, Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri de şöyle sıralanmıştır:
I – Genellik ve eşitlik: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese
açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
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II – Bireyin ve toplumun gereksinimleri: Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve
kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
III – Yöneltme: Bireyler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Milli eğitim sistemi, her
bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve nesnel ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinden yararlanılır.
IV – Eğitim hakkı: İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
V – Fırsat ve olanak eşitliği: Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve olanak eşitliği sağlanır.
Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim
görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar
yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.
VI – Süreklilik: Bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin yaşam boyunca devam etmesi esastır.
Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak
üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.
VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Eğitim sistemimizin her derece ve
türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde
Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel
kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.
Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve
bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
VIII – Demokrasi eğitimi: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine
ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü
eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.
IX – Laiklik: Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim
okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.
X – Bilimsellik: Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli
olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin
sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji
üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir;
bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.
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XI – Planlılık: Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun
olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda
modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki
ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim
kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar
önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli
olarak işletilmesi sağlanır.
XII – Karma eğitim: Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin
türüne, olanak ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere
ayrılabilir.
XIII - Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği 1: Aynı alan içinde birden fazla örgün
ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve
bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir. Eğitim
kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi
imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları
kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir
veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel
etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık
alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli görülen hallerde il
milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü
yönetiminin veya okul-aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri
bunlar adına yapmaya yetkilidir.
Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur.
Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları işlemler
ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından
yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.
1

Bu madde başlığı” XIII – Okul ile ailenin işbirliği:” iken, 25.6.2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
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XIV – Her yerde eğitim: Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

 Milli eğitim sisteminin temel ilkeleri ile ilgili uygulamalara örnekler veriniz. Bu ilkelere
yönelik düzenlemelerin ne derece uygun ve yeterli olduğunu açıklayınız.
İlköğretim ve Eğitim Yasası
05.01.1961 tarihinde 222 sayılı yasa ile kabul edilen İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilköğretim
düzeyinde; ilköğretim kurumları teşkilatı, okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilköğretim
okullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları, kayıt ve kabul, okula devam,
okulların arsa ve arazi işleri, ilköğretim okulu yapımı ve donatımı işleri, ilköğretimin gelir, giderleri ve planlama, ilköğretim kademesi yaş sınırı, ilköğretimin zorunluluğu ve süresi, özel
eğitim, ilköğretim okullarında görev alacak görevliler, ilköğretim kademesinde görevli öğretmenlerin yaz tatilleri ile ilgili düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı bu yasada Bakanlığının amaç, görev ve örgüt yapısı, merkez örgütü ve birimleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevleri, ana hizmet, danışma-denetim
ve yardımcı birimlerin görevleri, taşra ve yurt dışı örgütlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Yasa, 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 652 Sayılı, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu KHK ile MEB ve bağlı kurum ve kuruluşların yapılarında
önemli değişiklikler yapılmış ve MEB örgüt yapısı yeniden biçimlendirilmiştir.
Milli Eğitim sisteminde, özellikle 2010’lu yıllarda yoğun bir değişime ve yasal düzenlemelere
gidildiği gözlenmektedir. Eğitim sisteminde yeniden yapılanmaya dönük düzenlemeler, yasal
metinlerde de sıkça değişmeleri beraberinde getirmektedir. Eğitimle ilgili yasalar bazen yürürlükten kaldırılmakta, bazen de yasal metinler üzerinde çıkarma ve eklemelere gidilmektedir.
Aşağıdaki çizelgede, halen yürürlükte olan önemli bazı yasal düzenlemelere ilişkin bilgilere yer
verilmiştir.
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Çizelge 4. MEB İle İlgili Bazı Yasal Düzenlemeler
Yayımlandığı
Resmi Gazete

No

Yasa Adı

Tarih

Sayı

14/2/2007

26434

5580

Özel Öğretim Kurumları Kanunu

3/2/2006

26069

5450

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile
Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun

18/8/1997

23084

4306

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988
Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun

12/5/1992

21226

3795

Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

4/7/1989

20215

3580

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya
Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun

19/6/1986

19139

3308

Meslekî Eğitim Kanunu

19/10/1983 18196

2923

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu

27/7/1983

18117

2866

Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun

18/6/1983

18081

2841

Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, OkurYazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması
Hakkında Kanun

13/7/1982

17781

2698

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu

19/6/1982

17729

2684

İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun

24/6/1973

14574

1739

Millî Eğitim Temel Kanunu

20/7/1972

14251

1607

Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun

12/3/1964

11654

439

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun

12/1/1961

10705

222

İlköğretim ve Eğitim Kanunu

24/2/1956

9242

6660

Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi
Hakkında Kanun

27/5/1955

9013

6581

Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun

19/1/1943

5308

4357

Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı
İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun

14/6/1938

3933

3423

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi
Hakkında Kanun

1/4/1933

2370

2133

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun

16/4/1929

1169

1416

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

3/11/1928

1030

1353

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

27/1/1927

559

968

Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun

6/3/1934

63

430

Tevhidi Tedrisat Kanunu
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Bazı Uluslararası Belgelerde Eğitim
Uluslararası Sözleşmelerin Türk Hukukundaki hiyerarşik yerini doğrudan doğruya düzenleyen
tek hüküm Anayasa'nn 90. maddesinin son fıkrasıdır. Bu hükme göre, "Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş Uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık
iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz." Bunun yanında, Anayasanın 15, 16, 42 ve 92.
maddelerinde de uluslararası hukuka, dolayısıyla uluslararası sözleşmelere atıflar yapıldığı görülmektedir.
Temel insan haklarından biri olarak kabul edilen eğitim ve öğrenim hakkına, tıpkı birçok ulusal
ve ulusüstü metinde de yer verildiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de yer verilmiştir. Özellikle küreselleşen ve evrensel değerlerin geliştirildiği dünyamızda, ulusal hukuk sistemlerinin, uluslararası hukuk düzenlemelerine kapalı ve onların dışında kalması düşünülemez. Türkiye, birçok alanda olduğu gibi eğitimle ilgili uluslararası sözleşmelere de imza atmaktadır. Bu
uluslararası sözleşmelerden eğitim ile ilgili konuları içerenlere yer verilmiştir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde Eğitim
Türkiye söz konusu bildirgeyi 1949 yılında kabul etmiş ve iç tüzük haline dönüştürmüştür. 10
Aralık 1948 tarihli, 217 (111) sayılı kararıyla kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
26. Maddesinde, “1. Her şahsın eğitim hakkı vardır. Eğitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel
eğitim safhalarında böyle olmalıdır, ilk eğitim mecburidir. Teknik ve meslekî öğretimden herkes
istifade edebilmelidir. Yükseköğretim liyakatlerine göre herkese tam eşitlikte açık olmalıdır. 2.
Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlere saygının kuvvetlenmesini istihdaf etmelidir. Bütün millete, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörürlük ve
dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim nev’ini tercihen seçmek hakkını haizdirler.”
hükümleri yer almaktadır (http://www.unicef.org/turkey/udhr/ _gi17.html).
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Eğitim
İnsan haklarını uluslararası düzeyde korumaya yönelik olarak kurulan Avrupa Konseyi’nce hazırlanan ve 3 Eylül 1953’te yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde eğitim özgürlüğü tanınmıştır. Denetim mekanizması olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kurulmuş, bu mahkemeye bireysel ve devlet başvurusu kabul edilmiştir. Sözleşmeye eklenen 1 numaralı Protokol‟ün 2. maddesi, kişilerin eğitim hakkını düzenlemektedir. Buna göre “Kimse
eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.” cümlesinde, eğitim hakkının varlığının kabul edilmiş,
fakat bu hakkın niteliğine ilişkin herhangi bir tanımlama yapılmamıştır (Yaşar, 2000; Çalışkan,
2007). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi eğitim hakkını düzenlerken, negatif bir söylem tarzı
benimsemiş ve sözleşmeye taraf devletlere, görünürde, herhangi bir pozitif yükümlülük yüklememiştir. Sözleşmede, taraf devletlere belirli bir dönemde mevcut eğitim kurumlarından ve araçlarından herhangi bir ayrıma gitmeksizin, herkesi eşit bir biçimde yararlandırma yükümlülüğü
getirilmektedir (Anayurt, 2004; Çalışkan, 2007).
Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de Eğitim
Gelişmek, barış ve refah içinde yaşamak isteyen toplumlar, çocukları sağlıklı büyümelerine ve
yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesine büyük önem verirler (Akyüz, 2013).Bu anlamda,
Dünya çocuklarının anayasası niteliğindeki (Çocuk Vakfı, 2011) Çocuk Haklarına Dair Sözleş-

18
me, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu
sözleşme sayesinde çocukların hakları yasalarca da tanınmıştır. Sözleşmenin imzalandığı 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır (http://cocuk.basbakanlik.
gov.tr/ cocuk.html). Türkiye, Birleşmiş Milletleler Çocuk Hakları Sözleşmesi 29-30 Eylül 1990
tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Zirvesi’nde
imzalanmıştır. Bu zirvede aynı zamanda 10 maddelik sözleşme 54 maddelik bildirgeye dönüşmüştür. Türkiye, sözleşmenin 17, 29 ve 30. maddelerini, 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükümlerine ve Türkiye Anayasası’na uygun yorumlama hakkını saklı tutarak 9 Eylül 1994’te onaylamıştır (Akyüz, 200; 2013).
Onsekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede
doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın
bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Sözleşmede yer alan çocuk hakları; gelişme hakları,
gelişme hakları, korunma hakları ve katılma hakları olark üzere dört ana grupta toplanabilir. Sözleşmede ele alınan başlıca konular ise, ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği
durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu; bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı; yaşama ve gelişme hakkı; sağlık hizmetlerine erişim hakkı; eğitime erişim hakkı; insana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı; eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için
zamana sahip olma hakkı; istismar ve ihmalden korunma hakkı; uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı; ekonomik sömürüden korunma hakkı; ifade özgürlüğü hakkı; düşünce özgürlüğü
hakkı; dernek kurma özgürlükleri hakkı; çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile
getirme hakkı; özel gereksinimleri olan çocukların hakları ve özürlü çocukların haklarıdır.
Sözleşmede çocukların eğitimleri ve gelişmelerine yönelik maddelerden bazıları aşağıda verilmiştir:
23- Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.
25- Çocuk haklarına uygun olarak kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri
oluşturulur, bunlar düzenli olarak kontrol edilir.
28- Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlköğretim parasız ve hiçbir
ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunludur.
29–30- Çocuklara verilen eğitim onların gelişimlerini en fazla ölçüde sağlayacak düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygısını, ayrımcılığa
karşıtlığını, doğaya saygısını arttıracak biçimde düzenlenir. Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu
ülkedekinden farklıysa gelişim ve eğitim hakkının her aşamasında buna gereken özen gösterilir.
31- Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için oyun
bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu
tür etkinliklere katılma hakkı vardır.
32- Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar.
Çalışmak zorunda kalırlarsa yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından Taraf Devletlerin birçoğu, beş yılda bir,
ülke ölçekli raporlarını BM Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmuşlardır. Türkiye, gecikmeli olarak
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sadece iki rapor sunabilmiş ve sadece birkaç yasayı çocuk haklarıyla uyumlu hale getirebilmiştir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkelere genel bir yol haritası çizilmesi önermektedir. Ancak Türkiye’nin çocuk hakları merkezli yol haritasından söz etmek de olanaklı değildir. Bunun yanında,
Anayasaya çocuğun öncelikli yüksek yararının eklenmesi iyi bir başlangıç sayılabilir. Düzenlemelere ve uygulamalara bakıldığında, Sözleşmenin imzalanması öncesindeki çocuk hakları sorunlarının günümüzde azaldığını söylemek zordur. Kuşkusuz, yasal düzenlemeler bu yönde atılmış önemli adımlardır. Fakat asıl önemli olanın, yetişkinlerle çocuklar arasındaki psikolojik sözleşme olduğu da unutulmamalıdır (Çocuk Vakfı, 2011).
Kalkınma Planlarında Eğitim
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de planlı kalkınma politikası 1960’lı yıllarda
benimsenmiş, her alanda planlı kalkınma dönemine girilmiştir. 1961 Anayasasında planlı kalkınmaya yönelik düzenlemelere yer verilmiş ve bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Bu doğrultuda, 1963 yılından itibaren beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Beş yıllık kalkınma planları yanında, bu planlara bağlı olarak, Yıllık İcra
Planları da hazırlanmaktadır. Planlı kalkınma politikası 1982 Anayasası’nda da yerini almıştır.
Kalkınma planları kamu sektörü için uyulması zorunlu, özel sektör içi ise teşvik edici bir özellik
taşımaktadır.
Kalkınma planlarında birçok sektör ele alınmaktadır ve bunlardan biri de eğitim sektörüdür. Her
sektör için önce durum analizi yapılmakta, buna bağlı olarak, amaç ve hedefler ile politikalar
belirlenmektedir. Bazı plan dönemlerinin hazırlanmasında aksamalar olmakla birlikte, 201942023 yıllarını kapsayan 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı (11. BYKP) uygulamaya sokulmuştur. Bu
plan döneminde eğitim sektörünün Amaç ve Hedefler ile Politikalarına ilişkin düzenlemeler aşağıda verilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).
a) Amaç
Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme,
algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.
b) Politika ve Tedbirler
548. Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacaktır.
548.1. Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır.
548.2. Tüm eğitim kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek; bu amaçla ilave derslikler yapılacaktır.
548.3. Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli
kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecektir.
548.4. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.
548.5. Geçici koruma altındaki kişilerin eğitim imkânlarına erişimi artırılacaktır.
549. Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır.
549.1. Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi
yüksek bir mimaride tasarlanacaktır.
549.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır.
550. Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkânları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacaktır.
550.1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır.
550.2. Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okul yemeği uygulamasına geçilecektir.
550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır.
551.Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve
öğretim programları hazırlanacaktır.
551.1. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır.
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551.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacaktır.
551.3. Matematik ve Türkçe öğretim programları güncellenecektir.
551.4. Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi
eğitimler uygulanacaktır.
551.5. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır.
551.6. Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve
portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
551.7. Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacaktır.
551.8. Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin
araştırma ve laboratuvar imkânlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır.
551.9. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir.
552.Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki
imkânlar güçlendirilecektir.
552.1. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için il bazlı taramalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları
oluşturulacaktır.
552.2. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacaktır.
552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir.
552.4. Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.
552.5. Üniversitelerle işbirliği yapılarak zekâ ve yetenek testlerinin niteliği geliştirilecek, zekâ ve yetenek tanılama
ve izleme merkezleri oluşturulacaktır.
553.Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir.
553.1. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.
553.2. Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.
553.3. Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır.
553.4. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.
553.5. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir.
553.6. Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
553.7. Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul yöneticilerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun
türü ve mahalline göre farklı oranlarda teşvik edici mekanizmalar oluşturulacaktır.
553.8. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları
açılacaktır.
553.9. Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir.
554. Etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye dayalı olarak belirlenecek ve politika uygulamalarının etki analizleri yapılacaktır.
554.1. Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay
zekâ teknolojileriyle işlenecektir.
554.2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı
planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecektir.
555.Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışı toplumun
tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır.
555.1. Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.
555.2. Mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına yönelik ulusal hayat boyu öğrenme
ve izleme sistemi kurulacaktır.
556. Tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı Okul Gelişim Modeli oluşturulacaktır.
556.1. Sahip oldukları koşul ve öncelikler dâhilinde okulların gelişimleri izlenecek ve değerlendirilecektir.
556.2. Okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek biçimde
kaynak tahsis edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacaktır.
556.3. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir.
557. Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecektir.
557.1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecektir.
557.2. Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer seçim süreçlerini destekleyen kariyer
rehberliği sistemi kurulacaktır.
557.3. Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik
ve danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir.
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557.4. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile
mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacaktır.
558.Öğrencilerin kazanımlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik etkin bir ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
558.1. Her öğrencinin akademik ve diğer faaliyetlerine ilişkin kayıtların tutulduğu e-dosya oluşturulacaktır.
558.2. Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli etkinleştirilecektir.
558.3. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir.
558.4. Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacaktır.
559. Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine başlanacaktır.
559.1. Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitimistihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir.
559.2. Mesleki eğitimdeki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki atölyelerin daha etkin bir şekilde kullanılması suretiyle
döner sermaye gelirleri artırılacaktır.
559.3. Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde alan ve dalların öğretim programları güncellenecektir.
559.4. Öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerinin sağlanabilmesi ve farklı mesleklere ilişkin kazanımlar elde
edebilmeleri için birden fazla dalda sertifikasyon almaya imkân tanıyan çoklu mesleki beceri altyapısı oluşturulacaktır.
559.5. Başta OSB’lerde olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumları program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından birbirini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
559.6. Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağ
güçlendirilecektir.
559.7. Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek; mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek
yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.
559.8. Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir.
559.9. Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında işbirliği protokolleri artırılacaktır.
559.10.Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının mesleki eğitim alanları ve seviyelerine göre farklı ücret uygulaması
teşvik edilerek istihdamlarına öncelik verilecektir.
559.11.Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşvikleri artırılacak ve OSB’ler başta olmak üzere özel mesleki ve teknik okul
sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.
559.12.Özel sektörün özel mesleki eğitim merkezi kurabilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
559.13. Bilgi ve becerilerin güncelliğinin sağlanması amacıyla mezunların sertifikalı eğitim ve sektör ile üniversiteler tarafından akredite edilen dersleri almaları teşvik edilecektir.
559.14.Mesleki eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine esas teşkil eden ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri güncellenecek ve sayıları artırılacaktır.
560. Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır.
560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir.
560.2. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.
561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir.
561.1. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk
100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.
561.2. Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacaktır.
561.3. Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim uygulamalarının
hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanacaktır.
561.4. Akademik personellerin atama ve yükselme kriterleri alt sınırı merkezi olarak yükseltilecektir.
561.5. Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri,
arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek; eğitim-istihdam
bağlantısı güçlendirilecektir.
561.6. Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı
şartı uygulaması genişletilecektir.
561.7. Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme
sistemi kurulacaktır.
561.8. Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.
562.Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik ve idari yapılanmaları, denetleme ve
mali hususlarına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
562.1. Özel üniversite mevzuatı hazırlanacaktır.
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562.2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin mali ve sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet
üniversitelerindeki eşdeğer kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için düzenleme yapılacaktır.
562.3. Vakıf yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi sayısının artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
563.Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır.
563.1. Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacaktır.
563.2. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.
563.3. Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artırılacaktır.
563.4. Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere yönelik barınma imkânları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır.

 11. BYKP döneminin tamamlanmasına yakın günlerde, sizler de mezun olma ve öğretmenlik
görevine atanma heyecanını yaşayacaksınız. Kendinize bir okul kademesi seçin. Örneğin; ilkokul gibi. (Görev alacağınız okul kademesi sizin açınızdan daha iyi olabilir.) Bu okul kademesine yönelik olarak ortaya konan yukarıdaki hedef ve politikalarla ilgili uygulamaları
öğrenciliğiniz süresince izleyin. Plan dönemi sonunda, hedef ve politikaların ne derecede
gerçekleştiğine yönelik bir raporunu hazırlayın.
Böyle bir çalışmanın, sizin için bilimsel çalışmalara yönelmenin başlangıç noktası olabileceğini
unutmayın!
Milli Eğitim Şuraları
Milli Eğitim Bakanına doğrudan bağlı olarak ülkemizin eğitim ile ilgili konuları üzerinde incelemeler yapmak, kararlar almak üzere toplanan bakanlığın en üst düzeyde danışma kuruludur.
Yönetmeliğe göre Milli Eğitim Şurası bakanlığın ana hizmet birimlerinde çalışan Milli Eğitim
Bakanlığı dışından çağrılan, daha önce eğitim sistemimizde üst görevlerde bulunmuş olanlardan
ve Bakanın davet edeceği üyelerden meydana gelir. Toplumun değişik kesimlerinden ve en geniş
katılımlı bir kurul olan Milli Eğitim Şuralarının kararları bağlayıcı değil, yol göstericidir. Ancak
Milli Eğitim Bakanının onayı veya ilgili yerlere teklifi ve bu teklifi kabulü ile uygulamaya konabilir.
En son 18.’si düzenlenen Milli Eğitim Şuraları’nda ele alınan konuların bir özetine çizelge halinde yer verilmiştir (http://ttkb.meb.gov.tr/ www/suralar/dosya/12).
Çizelge 3. Milli Eğitim Şuraları Konuları
Ele Alınan Başlıca Konular
* Cumhuriyet Maarifinin plan ve esasları, *Çeşitli öğretim derecelerindeki müesseselere ait
17-29
talimatnamelerin incelenmesi, *Bütün müfredat programlarının incelenmesi, *Üç sınıflı köy
Temmuz
okullarının beş sınıfa çıkarılması, *Okul ders kitaplarında tek tip kitap (devlet kitabı) sistemi1939
ne gidilmesi, *Yüksekokul ve fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
15-21
* Okullarda ahlâk terbiyesinin geliştirilmesi, *Öğrencinin okul dışı durumlarının kontrolü,
Şubat
*Bütün öğretim kurumlarında anadili çalışmaları veriminin artırılması, *Türklük eğitiminde
1943
tarih öğretiminin metot ve vasıtalar bakımından incelenmesi
*Ticaret ortaokulları ve liseleri program ve yönetmeliği, *Erkek sanat ortaokulları ve enstitü02-10
leri program ve yönetmeliği, *Kız enstitüleri program ve yönetmeliği, *İstanbul Teknik Okulu
Aralık yönetmeliği, * Orta ve bu derecedeki teknik öğretim okulları öğretmen ve öğreticileriyle ilgili
1946
mevzuatın bugünkü ihtiyaçlarla ayarlanması, *Aile ve okul arasında iş birliği sağlanması için
gerekli tedbirlerin alınması
22-31
*Yeni ortaokul programı projesinin incelenmesi, *Lise ders konularının dört yıllık teşkilata
Ağustos göre tespiti, *Ortaokullara ve liselere öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri ve yüksek öğret1949
men okulu teşkilatının düzenlenmesi
04-14
*İlkokul programının amaç ve ilkeleriyle içeriği arasında ahenk sağlanması, *Toplu öğretim
Şubat
anlayışının ikinci devrede de hâkim olması, *Aylık ve yıllık saatlerin kullanılmasında esneklik
1953
sağlanması, *Programların yaygınlaştırılmadan önce denenerek geliştirilmesi, *İlköğretim
Tarih

1

2

3

4

5

23

6

18-23
Mart
1957

7

05-15
Şubat
1962

8

28 Eylül
03 Ekim
1970

24 Haziran
9
4 Temmuz 1974
23-26
10 Haziran
1981
11

8-11
Haziran
1982

12

18-22
Haziran
1988

13

15-19
Ocak
1990

14

27-29
Eylül
1993

15

16

17

18

13-17
Mayıs
1996
13-17
Kasım
1999
13-17
Kasım
2006
01-05
Kasım
2010

Kanun Taslağı
*Yapı ve sanat enstitüleri, *İlkokul mezunları için çırak okulları açılması, *Teknikerlerin
sorumluluk ve görevlerini tespit eden mevzuatın yeniden ele alınması, *Gündüz tekniker okullarının 2 yıl, akşam tekniker okullarının 3 yıl öğrenim süresinin olması, *Tekniker niteliğindeki personelin yetiştirilme işinin önceden planlanması, *Mesleki ve teknik eğitim, Halk eğitimi, öğretimde sınıf geçme.
*Millî Eğitimin Temel İlkeleri, *Çeşitli olgunluk imtihanları sistemi, * Eğitimimizde ölçme ve
değerlendirme, * Özel okullar, *Yabancı memleketlerde öğrenci yetiştirme, * Öğretmen yetiştirilmesi ve öğretmenlik mesleğinin cazip hâle getirilmesi
* Türk millî eğitim sisteminin yapısı, *Eğitim sisteminin biri ötekine dayalı üç öğretim düzeyinden oluşması; ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim. Bu düzeyler arasında yatay ve dikey
geçiş esaslarının belirlenmesi. Ortaöğretimin birinci devresinin (Ortaokulların) tek tipe çevrilmesi, * Yöneltme sınıfı, *Yükseköğretime hazırlayan programlar, derslerin çeşitleri ve ağırlıkları, *Yükseköğretime geçiş
* Türk eğitiminin amaçları, özel amaçlar, * Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri, * Türk eğitim sisteminin genel yapısı ve programlar, örgün ve yaygın eğitim, * Türk eğitim sistemi içinde öğrenci akışını düzenleyen kurallar
* Okul öncesi eğitimi 0–5 yaş (0–60 ay) çocuklarının eğitimi, * Temel eğitim, * Öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi, * Çeşitli bakanlıklarca yürütülen yaygın eğitim hizmetlerinin koordinasyon sorununun çözümlenmesi
*Öğretmen eğitiminin gelişimi, *Ülkemizdeki başlıca eğilimler ve gelişmeler, * Çeşitli ülkelerde öğretmen yetiştirme, * Öğretmen eğitiminde hizmet öncesi sorunlar ve teklifler, * Eğitim
uzmanlarının eğitimi,* Öğretmen ve uzmanların hizmet içi eğitimi, *Öğretmen ve uzmanların
sorunları ve çözüm teklifleri
*Türk Eğitim Sistemi, *Genel, mesleki ve teknik ortaöğretim, *Yüksek öğretime geçiş,
*Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, *Yükseköğretim, *Eğitimde yeni teknolojiler,
*Öğretmen yetiştirme, *Türkçe ve yabancı dil eğitim ve öğretimi, *Eğitimin finansmanı,
*Öğretim programları
* Yaygın eğitimde kavram, kapsam ve eğilimler, *Yaygın eğitimde organizasyon ve iş birliği,
*Yaygın eğitimde yatırım ve finansman, *Yaygın eğitimde personel
*Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığı'nın Teşkilat ve görevleri ile çalışma esaslarının özel bir
kanunla düzenlenmesi, *Millî Eğitim Akademisi, *Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatları
yeniden gözden geçirilmesi, *Müfettişlerin, üniversitelerde ve Millî Eğitim Akademisi’nde
teftiş ve rehberlik alanında lisansüstü eğitim görmeleri, *Okul Öncesi Eğitimi konusunda anne
babaları yetiştirmek amacıyla "ana ve baba okulu" uygulamaları
*İlköğretim ve yönlendirme, *Ortaöğretimde yeniden yapılanma, *Yükseköğretime geçişin
yeniden düzenlenmesi, *Toplumun eğitim ihtiyacının sürekli karşılanması, * Eğitim sisteminin finansmanı
*Mesleki ve teknik eğitimin, orta öğretim sistemi bütünlüğü içinde ağırlıklı olarak yeniden
yapılandırılması, *Okul ve işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam, *Mesleki ve teknik eğitim
alanına öğretmen ve yönetici yetiştirme, *Mesleki ve teknik eğitimde finansman
*Türk millî eğitim sisteminde kademeler arasında geçişler, yönlendirme ve sınav sistemi,
*Küreselleşme ve Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi
*Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi, *Eğitim ortamları, kurum kültürü
ve okul liderliği, *İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması, *Spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi, *Psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme

Hükümet Programlarında Eğitim
Cumhuriyet Döneminde kurulan her hükümet, bir “Hükümet Programı” hazırlar ve bu programda eğitim konusuna da yer verir. Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan hükümetlerden sonuncusu,
62. Hükümet olarak 2014 Eylül ayında kurulmuştur. 62. Hükümet programında, eğitimin ülkenin
en öncelikli konusu olduğu vurgulanmış, bunun en önemli göstergesi olarak da bütçede eğitime
ayrılan pay gösterilmiştir. 2002 yılında yaklaşık 10 milyar TL olan bu payın 2014 yılında72,6
milyar TL’ye çıkarıldığı vurgulanmıştır.
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Bu program döneminde, daha önce temeli atılan politika ve uygulamalara ivme kazandırılacağı,
aynı kararlılık ve hızla eğitim sistemine ilişkin sorunların çözümleri için adımlar atılacağı ifade
edilmiştir. Bu kapsamda, eğitim programlarının gereksiz ve günün gereksinimlerini karşılamayan
içerikten temizleneceği, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere daha fazla yer verileceği; Türkçe
yanında yabancı dil öğretimine de önem verileceği; değerler eğitimi çalışmalarının yaygınlaştırılacağı; mesleki eğitimin nicelik ve nitelik bakımlarından geliştirileceği; kız çocuklarının okullaşma oranının artırılacağı; halk eğitim çalışma alanının genişletileceği; tablet dağıtımının devam edeceği; YÖK reformunun gerçekleşeceği vb. düzenlemelere gidileceği ya da sürdürüleceği
bilgilerine yer verilmiştir (http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/Global/Govement/pg_ GovernmentProgram.aspx).
Eğitim Hakkı Temel Bir İnsan Hakkıdır
Hak, bireyin bir şeyi yapma ve başkalarından bir şey yapmalarını isteme yetkisidir. Bu yetkinin
dayanağı hukuktur.
İnsan hakları özgürlük adalet ve barışın temel taşıdır. İnsanların onurlu bir yaşam sürmelerinin
olmazsa olmazıdır. İnsan haklarının temel dayanağı, 1948 yılında ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile 1948’den bugüne kabul edilen uluslararası sözleşmeler ve ülkelerin anayasalarıdır.
Eğitim hakkı, temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra diğer insan haklarının gerçekleşmesi için
bir ön koşuldur. Eğitim hakkının sağlanması, bireylerin diğer insan haklarından yararlanmalarını
ve haklarını korumalarını mümkün kılar.
Eğitim hakkı, eğitime erişim, kaliteli eğitim ve öğrenme ortamında saygı görme haklarının tamamını kapsar. Eğitim hakkı, okul kapısından atılan adımla başlar ancak eğitim hakkının sağlanması için tüm insan haklarının öğrenme ortamında sağlanması gerekir. Çünkü “çocuklar salt
okul kapısında girdiler diye insan haklarını yitirmezler” (BM Çocuk Hakları Komitesi Genel
Yorum I).
Eğitime erişim hakkı, kaliteli eğitim hakkı ve öğrenme ortamında saygı görme haklarının devlet
tarafından herkes için hemen bugün sağlanması beklenemez. Ancak devlet, eğitim hakkıyla ilgili
yükümlülüklerini bilerek, mümkün olan en yüksek çabayı göstermeli ve aşamalı olarak eğitim
hakkını en kısa sürede, herkes için sağlamalıdır. Eğitim hakkını aşamalı olarak sağlarken temel
ilke eşitliktir. Bu nedenle, toplumda eğitim hakkı yaygın olarak ihlal edilen engelli bireyler, kadınlar, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler gibi gruplara öncelik verilmesi şarttır.
Eğitim Hakkının Temel Bileşenleri
Eğitime Erişim Hakkı
Eğitim hakkının gerçekleşmesi için öncelikle her bireyin, ırkı, cinsiyeti, milleti, etnik veya sosyal
kökeni, dini, siyasi görüşü, yaşı veya engeli ne olursa olsun parasız, temel eğitime erişimi sağlanmalıdır. Ancak eğitim hakkı, temel eğitime erişmekle sınırlı değildir. Temel eğitime erişimin
sağlanması, eğitim hakkının gerçekleşmesi için sadece bir ilk adımdır.
Eğitim hakkı, ortaöğretimin geliştirilmesi ve herkes için erişilebilir kılınması ile yüksek öğretimin yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirilmesini de gerektirir. Yine eğitim hakkı
kapsamında, ilköğretimi tamamlamamış yetişkinlerin temel eğitime erişmeleri için gerekli tüm
önlemler alınmalıdır.
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Parasız Temel Eğitime Erişim
Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için
vazgeçilmez bir araçtır. Hem eğitim hakkının hayata geçmesi, hem de eğitim yoluyla diğer insan
haklarının gerçekleşmesinin yolunun açılabilmesi için, herkesin temel eğitime parasız erişebilmesi gerekir.
Herkes İçin Eğitim Dünya Bildirgesi temel öğrenme ihtiyaçlarını şu şekilde tanımlar: “Okuma
yazma, sözel ifade, hesap ve problem çözme gibi asli öğrenme ihtiyaçları ile insanoğlunun hayatta kalmak, kapasitesini tam anlamıyla geliştirebilmek, haysiyetli bir biçimde yaşayabilmek ve
çalışabilmek, gelişime ve kalkınmaya tam anlamıyla katılabilmek, yaşamının kalitesini artırabilmek, bilinçli karar alabilmek ve öğrenmeye devam edebilmek için ihtiyaç duyulan bilgi, beceriler, tutumlar ve değerler.”
İlköğretim, temel eğitimde tarif edilen bilgi ve becerilerin kazanılmasında çok önemli bir yere
sahiptir.
Türkiye’nin 1994 yılında onayladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (ÇHS) 28. maddesinde
taraf devletlerin çocuğun eğitim hakkını fırsat eşitliği temelinde tanıdığı belirtilir. Sözleşme, taraf devletlerin zorunlulukları arasında “ilköğretimin herkes için zorunlu ve parasız hale getirilmesi”ni açıkça belirtir.
Anayasa’nın 42. maddesine göre eğitim Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan herkes için
bir haktır ve kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. Aynı maddede, ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu da belirtilmiştir.
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 7. maddesi ilköğretim görmenin her Türk vatandaşının hakkı
olduğunu, 8. maddesi ise eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanacağını
ifade eder.
Parasız temel eğitime erişim hakkı devletlere çok önemli sorumluluklar yükler. Temel eğitim
veya ilköğretimin mevzuatta zorunlu ve ücretsiz kılınması, tek başına, düşük kayıt oranları ile
yüksek devamsızlık, sınıf tekrarı ve okulu terk oranlarının önüne geçemeyebilir. Bu sorunların
altında yatan nedenler arasında, ailelerin tutumları, doğrudan veya dolaylı giderlerin yüksekliği,
eğitim sisteminin çalışan çocukları kapsayacak esnekliğe sahip olmaması, ayrımcılık, okul ve
çevresinin yetersiz ve sağlıksız fiziksel koşulları, şiddet, aşırı rekabetçi eğitim, çocukların istek
ve ihtiyaçlarını, içinde bulundukları koşulları gözetmeyen ve kalitesiz eğitim ile çatışma ve kriz
ortamlarının varlığı sayılabilir. Dolayısıyla, devletler, bu haktan sınırları içinde yaşayan tüm bireylerin yararlanabilmesi için gerekli olanakları sağlamakla yetinmemeli, bu hakkın önündeki
engelleri kaldırmalı ve tekrar oluşmamaları için gerekli önlemleri almalıdır.
Buna paralel olarak devletler, kendi kontrolleri dışında nedenlerle haklarını gerçekleştiremeyecek durumda olan birey veya gruplara bu konuda özel bir hak tanıma yükümlülüğünü de taşır.
Kız çocuklar, engelli çocuklar, özgürlüğünden yoksun çocuklar, göçmen, mülteci, azınlık konumundaki çocuklar, çalışan çocuklar, kırsal alanda yaşayan, düşük gelir düzeyine sahip ailelerin
çocukları, eğitime erişimde hak ihlaline uğrama riski yüksek çocuk gruplarıdır. Devlet özel eğitim ihtiyacı olan ya da özel bir durum içerisindeki çocukların eğitime erişim haklarından yararlanmasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Uluslararası hukuk belgelerine göre, devletler temel eğitim ya da ilköğretim dışındaki kademelerde de bazı yükümlülükler taşır. ÇHS’nin 28. maddesine göre devletler, ortaöğretim sistemleri-
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nin tüm çocuklara açık olmasını sağlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi
parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar. Aynı maddeye göre, uygun bütün araçlar kullanılarak yükseköğretim de yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirilmelidir.

İlgili başlıca belgeler:


Herkes İçin Eğitim Dünya Bildirgesi. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme



Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası Sözleşmesi, Genel Yorum 13: Eğitim
Hakkı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Milli Eğitim Temel Kanunu

Kaliteli Eğitim Hakkı
Eğitim hakkı, bireylerin çocukluk ve ötesinde farklı kademelerde ve türde eğitime erişimleri ile
sınırlı değildir. Erişilen eğitimin niteliği de eğitim hakkının vazgeçilmez bir bileşenidir.
İlköğretim okulları özelinde bakıldığında, öğretim programları ve öğrenme süreçleri çocuk hakları temelinde oluşturulmalıdır. Çocuğun bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olmalı,
çocuğun yaşama ve gelişme hakkının gerçekleşmesini desteklemelidir. Öğretim programları ve
öğrenme süreçleri, çocuğun dinlenme, boş zamanını değerlendirme ve oyun hakkını ihlal etmemelidir.
Öğretim programlarının amaçları ve öğrenme süreçlerinin yöntemleri, insan hakları ve özgürlüklere saygıyı güçlendirici, bireylerin topluma aktif yurttaş olarak katılmalarını destekleyici,
bireyler ve toplumlar arasında anlayış, dostluk ve hoşgörüyü teşvik edici olmalıdır.
Öğretmenlerin bu nitelikteki öğretim programları ve öğrenme süreçlerini uygulayabilmeleri için
gerekli donanıma ve uygun koşullara sahip olmaları sağlanmalıdır.
Öğrenme ortamı çocuk dostu, sağlıklı ve güvenli olmalıdır. Öğrenme ortamında, çocuğun sağlık
hakkı ile dinlenme ve oyun hakkının sağlanması için gerekli fiziksel koşullar oluşturulmalı, etkili tedbirler alınmalıdır.
Yaşama ve gelişme hakkı
Çocukluk ve ergenlik dönemiyle ilgili en önemli insan haklarından biri yaşama ve gelişme hakkıdır. Bu hak, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (ÇHS) 6. maddesinde taraf devletlere “çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterme” yükümlülüğünün
verilmesiyle güvence altına alınmıştır.
Yaşama hakkıyla ilgili olarak devlete ve eğitim kurumlarına düşen sorumluluk, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının oluşturulması ve korunmasıdır. Bu hak ve sorumlulukla ilgili daha
geniş bilgiye sağlık hakkı sayfasından ulaşabilirsiniz.
ÇHS’nin taraf devletlerce uygulanmasının izlenmesinden sorumlu olan BM Çocuk Hakları Komitesi, devletlerin “gelişme”yi çocuk ve ergenlerin fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki, psikolojik
ve sosyal gelişimini kapsayan en geniş anlamıyla, bütüncül bir kavram olarak yorumlamalarını
bekler. Çocukların bu kapsamlı hakkı gerçekleştirebilmeleri için, devletlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar arasında:


Çocukların dengeli bir fiziksel ve zihinsel gelişim süreci geçirebilmeleri için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulması ve çocukların gelişim sürecinin izlenmesi,
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Çocukların gelişimlerini nasıl sağlayacaklarına ilişkin uygun bilgi ve belgelere ulaşabilmelerinin sağlanması,



Çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacak davranış ve tutumları edinebilmeleri için uygun program ve ortamların oluşturulması,



Toplumsal hayatta gereksinim duyabilecekleri dengeli karar verme, stresle başa çıkma ve
uyuşmazlıkları şiddete başvurmadan çözme becerilerini edinebilecekleri program ve ortamların oluşturulması,



Toplumda yapıcı roller üstlenebilecek birikimi edinme fırsatının her çocuğa sağlanması
yer almaktadır.

Gelişme hakkının tam olarak gerçekleşebilmesi için eğitim çok önemli bir role sahiptir. Bu rol,
uluslararası insan hakları belgelerinde de teyit edilmektedir: ÇHS’nin eğitimin amaçlarını düzenleyen 29. maddesinde “çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin
mümkün olduğunca geliştirilmesi” ilk amaç olarak yer alır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi’nin eğitim hakkını düzenleyen 13. maddesinde de “eğitimin insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine” yönelik olarak sağlanması öngörülmektedir.
ÇHS’ye ilişkin “Eğitimin Amaçları” başlıklı genel yorumda eğitimin gelişme hakkını desteklemesi için nasıl olması gerektiğine yer verilmiştir. Buna göre, eğitim, çocuğa yaşam becerileri
kazandırmalı, insan hakları değerlerini içeren bir kültürü yaygınlaştırmalı, öğrenme kapasitelerini beslemeli ve öz saygısını geliştirecek nitelikte olmalıdır. Örneğin, okullardaki beslenme uygulamalarının sağlıklı bir yaşam için gerekli dengeli beslenme alışkanlıklarını kazandıracak nitelikte olması, değişen dünyada ortaya çıkabilecek sorunların müfredatta yer alması ve insan hakları
perspektifiyle işlenmesi bu bağlamda önemlidir.
Gelişme hakkının gerçekleşmesi, çocukluğun farklı dönemlerinde farklı gereksinimler yaratabilir. Örneğin, erken çocukluk döneminde gelişimin sağlanabilmesi için farklı yetenekleri geliştirecek oyunların oynanması gerekirken, ergenlik döneminde cinsel davranışlar ve sağlık açısından
riskli alışkanlık gibi konular hakkında doğru bilgilere ulaşılabilen ve açık tartışmaların yapılabileceği ortamların sağlanması gerekmektedir.
İlgili başlıca belgeler:


Çocuk Haklarına Dair Sözleşme



Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi



Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Genel Yorum 1: Eğitimin Amaçları

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Genel Yorum 4: Çocuk Hakları Bağlamında Ergen Sağlığı ve
Gelişimi
Dinlenme, boş zaman ve oyun hakkı
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 31. maddesi “çocuğun dinlenme ve boş zaman, yaşına uygun oyun ve eğlence etkinliklerine, kültürel yaşama ve sanatlara serbestçe katılma hakkını” güvence altına alır.
Dinlenme, boş zaman ve oyun hakkı, sağlık, yeterli beslenme, sosyal güvenlik, yeterli yaşam
standardı, sağlıklı ve güvenli bir ortam ve eğitim hakkı ile birlikte, çocuğun yaşam ve gelişme
hakkının bütüncül bir biçimde gerçekleşmesi için olmazsa olmaz haklar arasında yer alır.
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Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin taraf devletlerdeki uygulamasını izleyen BM Çocuk Hakları
Komitesi, çocuk haklarının erken çocukluk döneminde yaşama geçirilmesi konulu genel yorumunda:


Yaratıcı oyunların ve yeni şeyler öğreten deneylerin değeri erken dönem çocuk eğitiminde daha geniş biçimde kabul görmekle birlikte birçok çocuğun bu hakkını çocuk merkezli, güvenli, destekleyici, uyarıcı ve stresten arınmış ortamların bulunmaması yüzünden
gerçekleştiremediğine;



Kentlerde, boş zaman etkinlikleri için ayrılan mekânlar ve oyun alanları/tesisleri planlanırken çocukların görüşlerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çeker.

Çocukların zamanlarının önemli bir bölümünü okullarda geçirdiği düşünüldüğünde her iki saptamanın sadece kentsel mekânlar değil, birebir okul içindeki mekânlar için de geçerli olduğu
görülür. Örnek olarak, okul bahçesi, içindeki oyun alanı ve araçlarıyla birlikte, çocuğun oyun,
dinlenme ve gelişim hakkını gerçekleştirdiği önemli mekânlardan biridir. Okul bahçesinde çocukların yaşam ve güvenlik haklarını ihlal edecek eklentilerin olmaması ve bahçenin çocukların
farklı ihtiyaçlarına uygun koşullara ve donanıma sahip olması gerekir.
Çocuğun dinlenme, boş zaman ve oyun hakkına eğitim odağından bakıldığında ilk akla gelen
mekanlar teneffüshane ve bahçedir. Ancak, söz konusu hakkın tam olarak gerçekleştirilebilmesi
için okulların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ayrılmış diğer alanlarının da çocuk
merkezli, güvenli, destekleyici, uyarıcı ve stresten arınmış olması gerekir.
Fiziksel mekânların elverişsizliğine ek olarak vurgulanan önemli bir engelleyici etmen rekabete
dayalı okul sistemleri ve bundan doğan zaman ve enerji kısıtlarıdır.
Ayrıca, söz konusu hak sadece müfredat dışı etkinlikler bağlamında da anlaşılmamalıdır. Okul
öncesi eğitimde “oyun” eğitim aracı olarak daha çok vurgulanmakta, oyun yoluyla öğrenme yöntemi daha sonraki yıllarda tercih edilmeyebilmektedir. Hâlbuki oyun ve eğitim birbirini dışlayıcı
değil tamamlayıcı niteliktedir.
Dinlenme, boş zaman ve oyun hakkı her çocuğun hakkıdır ve bu hakkın gerçekleşmesi ek önlemler alınmasını gerektirir. BM Çocuk Hakları Komitesi, engelli çocukların haklarına ilişkin genel
yorumunda, çocuklara, tüm akranlarıyla oynayacak fırsatlar, mekânlar ve zaman sağlanması gerektiğini ve engelli çocuklara, sportif etkinliklerin yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine
de katılabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasını gerektiğini vurgular.
İlgili başlıca belgeler:


Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Genel Yorum 7: Çocuk Haklarının Erken Çocukluk Döneminde Yaşama Geçirilmesi
Öğretim programlarının amaçları
Uluslararası insan hakları belgeleri, eğitimin hem bireyin yeteneklerini mümkün olduğunca geliştirmesi hem de insan hakları ve özgürlüklere saygıyı geliştirerek dostluk ve anlayışa dayalı bir
toplumda aktif roller üstlenebilmelerini destekleyici nitelikte olması gerektiğini vurgular.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 29. maddesi, öğretim programlarının amaçlarına ilişkin ayrıntılı bir ilkeler bütünü sunar. Bu madde uyarınca, eğitim çocuğun kişiliğini ve zihinsel ve fiziksel becerilerini mümkün olduğunca geliştirmelidir. Sözleşmenin yorumlanmasından ve taraf dev-
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letlerde uygulanmasını izlemekten sorumlu BM Çocuk Hakları Komitesi, konuya ilişkin genel
yorumunda, eğitimin geliştirmesi gereken beceriler arasında dengeli karar verme, kendi tercihleri
ile hareket etme, uyuşmazlıkları şiddete başvurmadan çözme, kişisel becerilerini geliştirme,
olumlu sosyal ilişkiler kurma, sorumluluk anlayışına sahip olma, eleştirel düşünme ve yaratıcı
olma gibi yaşam becerilerini de saymıştır. Eğitim programları tüm bu özellikleri çocuğa katacak
zenginlikte ve çeşitlilikte olmalıdır. Toplumdaki herkesin katılmak zorunda olduğu zorunlu eğitim kademesinin bu niteliklere sahip olması, herkesin bu becerileri edinmesinin garanti altına
alınması için ayrıca önemlidir. ÇHS’nin 29. maddesinin diğer paragraflarında, çocuğun insan
haklarına ve temel özgürlüklere, anne-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, içinde
yaşadığı veya doğduğu ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara ve doğal çevreye saygısının geliştirilmesi eğitimin amaçları arasında belirtilmiştir. Böylelikle her çocuğun gelecekte sorumluluk duygusuyla ve başkalarının hak ve değerlerine saygı bilinciyle toplumsal yaşamda aktif roller üstlenebilmesi hedeflenmelidir. Eğitimin bu amaçlarının yerine getirilebilmesi için, eğitim süreçlerinde insan hakları ve özgürlükler yaşama geçirilmeli, eğitimin
içeriği bu değerlerin özümsenmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Eğitimin amaçlarını yerine
getirebilmesi, farklı çocukların gereksinimlerini karşılayıp karşılamamasıyla doğrudan ilgilidir.
Çocukların öğrenme yöntemleri arasında farklılıklar olabilir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin ilgili genel yorumunda belirtildiği üzere, eğitim farklı çocukların
farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde, uyarlanabilir niteliklere sahip olmalıdır. Ancak
böylelikle eğitim bireyin gelişimine katkıda bulunacak ve toplumda aktif roller üstlenebilmesini
sağlayacak nitelikte olabilir.
İlgili başlıca belgeler:


Çocuk Haklarına Dair Sözleşme



Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Genel Yorum 1: Eğitimin Amaçları

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Genel Yorum 13: Eğitim
hakkı
Sağlık hakkı
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 24. maddesi çocuğun sağlık hakkını güvence altına alır. Bu
maddede çocuğun mümkün olan en üst düzeyde sağlık ve tıbbi bakım standardına ulaşma hakkı
vurgulanır. Sözleşmede taraf devletlere temel ve koruyucu sağlık bakımının sağlanması, bebek
ölümlerinin azaltılması ve halk sağlığı eğitimi konularına önem verilmesi gibi sorumluluklar
yüklenmiştir. Ayrıca, taraf devletler sağlık hizmetlerinden yoksun tek bir çocuk kalmaması için
çaba göstermekle yükümlüdür.
Sağlık hakkı çocuğun yaşama ve gelişme hakkının bütüncül bir biçimde gerçekleşebilmesi için
olmazsa olmaz bir haktır. Bu hak, yeterli beslenme, çocukların sosyal, manevi ve ahlaki esenlikleri, fiziksel ve zihinsel sağlıkları açısından yararlı bilgilere ve materyallere ulaşabilme haklarının tümünü kapsar. Sağlık hakkı, aynı zamanda, sosyal güvenlik, şiddetten korunma, ekonomik
ve cinsel ihmal ve istismara, uyuşturucu madde kullanımına karşı korunma, koruyucu sağlık,
cinsellik eğitimi, aile planlaması eğitimi ve hizmetlerine ulaşabilme hakkını da içermektedir.
Sağlık hakkıyla kaliteli eğitim arasında çok yönlü bir bağ vardır. Çocuğun sağlığı ile okula devamı ve öğrenme süreçlerine katılımı arasında doğrudan bir bağ vardır. Örneğin, çocuğun yeterli
beslenememesi öğrenmesini zorlaştırabilir ya da bulaşıcı hastalıkların varlığı çocuğun okula devamını engelleyebilir. Ancak zihinsel ve fiziksel olarak mümkün olan en yüksek sağlık standar-
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dına ulaşabilmiş çocuklar, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanabilir. Diğer yandan,
eğitim çocuğun sağlığını olumlu şekilde etkileyecek ortamlarda gerçekleşmeli ve sağlığını korumasını ve geliştirmesini sağlayacak bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlamalıdır. Diğer bir
deyişle, kaliteli eğitim hakkı ve sağlık hakkı birbirini tamamlayan haklar olarak düşünülmelidir.
Okulun fiziksel, sosyal ve biyolojik çevresinin, çocuğun sağlığı, güvenliği, alışkanlıkları, çalışma
ve öğrenme verimliliği üzerinde önemli etkileri olduğu görülür. Okulun yeri, binası, sosyal çevresi, alt yapı tesisleri, oyun alanları, su temini, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, sıralar, sınıfların büyüklüğü, okula ulaşım gibi konular okula giden çocukların sağlığını etkilemektedir. Bu konular bütünlükle ele alınmalı ve hepsinde mümkün olan en
yüksek standarda ulaşılması amaçlanmalıdır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ülkelerde uygulanmasını izlemekten sorumlu olan BM Çocuk Hakları Komitesi de ergen sağlığıyla ilgili genel yorumunda “su ve sanitasyon imkanlarıyla birlikte okula güvenli ulaşım dahil çocuklar açısından sağlık riski içermeyecek, iyi işleyen okul ve dinlenme-eğlenme imkanları sağlanması”nı
sağlık hakkının gerçekleşmesi için şart olduğunu belirtir.
Sağlık eğitimi, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuk Hakları Komitesi, aynı genel yorumda “okul müfredatına ilgili konuların dahil edilmesiyle sağlıklı davranışları yerleştirecek önlem, tutum ve etkinliklerin yaygınlaştırılması” gerekliliğinin altını çizer. Okulda olsunlar ya da olmasınlar ergen yaşlardaki tüm kız ve erkeklerin
sağlık ve gelişmelerini nasıl koruyacaklarına ve sağlıklı davranışları nasıl edinebileceklerine
ilişkin doğru ve uygun bilgilere ulaşmalarını sağlamak taraf devletlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler arasındadır. Bahsedilen gerekli bilgiler arasında tütün, alkol ve diğer maddelerin kullanımı, güvenli ve karşılıklı saygıya dayalı sosyal ve cinsel davranışlar, beslenme ve
fiziksel etkinliklere ilişkin olanlar yer alırken, kendine bakma, dengeli beslenme, kişisel hijyen,
kişiler arası ilişkiler, karar verme, stres ve uyuşmazlıklarla baş etme gibi beceri eğitiminin de
önemi vurgulanmaktadır.
Çocuğun sağlık hakkının tam anlamıyla sağlanması için okul koşullarının yanı sıra yaşam yerindeki koşulların da olumlu hale getirilmesi gereklidir. Olumsuz yaşam koşullarından gelen çocuklar okula dezavantajlı fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlık koşullarıyla başlamaktadır. Bu durum çocukların okulda sağlık haklarına ulaşmalarını daha da zorlaştırır. Eğitime dezavantajlı sağlık koşullarıyla başlayabilecek (engelli, mülteci, sığınmacı, göçmen, azınlık gruplarına mensup, çalışan, sokakta yaşayan, hamile çocuklar gibi) çocuklar ayrımcılık, ulaşım sorunu ve kaynak ya da
bilgi eksikliği gibi çeşitli nedenlerle sağlık hakkına erişimde zorluklar yaşamaktadır. Bu çocukların gereksinimlerini ele alan özel hedefli sağlık programları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
İlgili başlıca belgeler:


Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Genel Yorum 4: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Bağlamında Ergen Sağlığı ve Gelişimi
Öğrenme Ortamında Saygı Görme Hakkı
Çocuğun, öğrenme ortamında kimliğine ve onuruna tam saygı gösterilmesi sağlanmalıdır. Öğretim programları, ders kitapları veya okul ortamındaki deneyimlerin, çocuğu kimliğinden
dolayı dışlayıcı olmaması, her türlü ayrımcılığın yasaklanması şarttır. Çocukların farklı kimlikleri, özellikleri ve görüşlerini bir zenginlik olarak görmesi teşvik edilmelidir.
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Okullarda, çocuğun düşüncesini özgürce açıklama hakkı, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerini ifade etme hakkını ve bu görüşlerin dikkate alınmasını talep hakkı vardır. Bu haklar,
çocuğun eğitim ortam ve süreçlerine katılım hakkının ana unsurlarını oluşturur.
Disiplin cezaları ve güvenlik önlemleri kesinlikle fiziksel veya duygusal şiddet içermemeli, çocuğun onurunu zedeleyici nitelikte olmamalıdır. Okul ortamında çocuğun şiddet ve istismardan
korunma hakkının gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
Ayrımcılık yasağı
Temel bir insan hakkı olarak eğitim hakkı, hiçbir ayrımcılık gözetilmeden herkes için gerçekleştirilmelidir.
Eğitime erişim hakkını düzenleyen her sözleşme, bu hakkın ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması
yükümlülüğünü getirir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
(ESKHUS), eğitim hakkından yararlanma konusunda ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka görüş, ulusal veya sosyal köken, servet, doğum veya diğer herhangi bir duruma dayalı, ayrımcılık yapılmasını yasaklar. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS), sadece çocuğun değil, veli
veya vasisinin ırkına, rengine, cinsiyetine, diline, dinine, siyasi veya diğer görüşüne, etnik veya
sosyal kökenine, servetine, engeline, doğum veya diğer statülerine dayalı ayrımcılığı da yasaklar.
Eğitimin herkes için erişilebilir olması, yalnızca ayrımcılık zeminlerinin yasaklanması anlamına
gelmez. Eğitime erişimde hak ihlaline uğrama riski yüksek olan çocukların eğitime erişiminin
sağlanması, bir diğer deyişle fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi de ayrımcılık yasağı kapsamına
girer. Bu ilkeyle daha çok bilgiye parasız temel eğitime erişim sayfasından ulaşabilirsiniz.
Ayrımcılık yasağı ilkesi, yalnızca eğitime erişimle sınırlı değildir. Eğitim süreç ve ortamlarında
da ayrımcılığa neden olabilecek unsurlar bulunmamalıdır. Bunun için müfredatın ve ders kitaplarının cinsiyete, ırka, etnik kökene, dini inanca ya da siyasi veya başka görüşe dayalı ayrımcılık
içeren unsurlardan arındırılması gerekmektedir. Ölçme-değerlendirme dâhil olmak üzere öğrenme süreçleri ve ders dışı etkinliklerdeki deneyimler hiçbir çocuğu dışlamamalı, tersine katılımı
ve işbirliğini teşvik edici bir yapıya sahip olmalıdır.
Ayrımcılık yasağı kapsamında eğitimde eşitlik ilkesi, her çocuğa birebir aynı hizmetlerin sunulması anlamına gelmez. Tersine, eğitim programları çocuğun ihtiyaçlarını göz önüne alarak uyarlanmalı ve çeşitlendirilmelidir. Örneğin, ÇHS’nin 23. maddesine göre, engeli olan çocuklar için
özel eğitim hizmetleri sunulmalı, verilen eğitim çocuğun toplumla bütünleşmesini ve bireysel
gelişimini sağlamalı ve onu istihdama hazırlamalıdır.
Ayrımcılık yasağı ilkesinin tüm yönleriyle gerçekleşebilmesi için, eğitimde başarı ya da üst eğitim kademelerine erişimin de çocuğun cinsiyetine, ırkına, dinine, etnik ya da sosyoekonomik
kökenine bağlı olmaması gerekir. Bunun için sağlanması gerekenlerden biri, yoksulluğun eğitim
üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasıdır. ESKHUS’un yorumlanmasından ve taraf
devletlerde uygulanmasını izlemekten sorumlu olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, farklı ülkeler için yaptığı gözlemlerinde, yoksul kesimlerin eğitime en az erişebilen kesimler
olduğuna vurgu yapmakta, bazı eğitim masraflarının eğitime katılım önünde engel teşkil ettiğini
belirtmektedir. Komitenin eğitim hakkına ilişkin genel yorumu, devletlere, toplulukların ve ailelerin çocuk emeğine ihtiyaç duymamalarını sağlama yönünde yükümlülük vermektedir.
İlgili başlıca belgeler:


Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
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Çocuk Haklarına Dair Sözleşme



Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi



Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Genel Yorum 13: Eğitim Hakkı
Katılım hakkı
Çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme ve görüşlerinin dikkate alınmasını talep etme hakkı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. maddesinde hem ayrı
bir hak olarak ele alınır hem de diğer tüm çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde ve devletlere
yüklenen görevlerin yerine getirilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler arasında yer
alır.
Çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme ve görüşlerinin dikkate alınmasını talep etme hakkına ek
olarak, gereksinim duyduğu bilgi ve materyallere erişme, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme, dernek kurabilme ya da derneklere üye olma haklarına da
sahiptir.
Eğitimin, ister okulda ister evde veya başka bir yerde olsun, çocuğun görüşlerini serbestçe dile
getirmesine olanak verecek ve okul yaşamına katılmasını sağlayacak biçimde verilmesi gerekir.
Eğitim ortamlarında katılım hakkı sadece sınıf içindeki pedagojik ilişkilerle sınırlı değildir. Eğitim ortamında çocukları etkileyen ilişkiler ve etkinlikler, ilgili politikalar ve yasal düzenlemeler
de bu hakkın etki alanları arasındadır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yorumlanmasından
ve taraf devletlerde uygulanmasını izlemekten sorumlu olan BM Çocuk Hakları Komitesi, eğitimin amaçlarına ilişkin genel yorumunda, çocukların okul yaşamına katılmalarının, okul toplulukları ve öğrenci konseyleri oluşturulmasının, yaşıt eğitimi ve danışmanlığının ve çocukların
okullarındaki disiplin kovuşturmalarına katılmalarının, öğrenme ve haklardan yararlanma süreçlerinin birer parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade eder. Komite ayrıca, çocukların katılımı
bağlamında okul sistemlerine özellikle bakmış ve birçok ülkeye okullarda çocuk katılımının güçlendirilmesini tavsiye etmiştir.
Çocuğun katılım hakkı ve görüşlerini özgürce ifade hakkının gerçekleşmesi için devletin ve okul
özelinde devletin temsilcisi olan okul yöneticileri ve öğretmenlerin yükümlülükleri vardır. Çocuğa kendini ilgilendiren ve etkileyen durumlarda söz hakkı tanınması temel bir yükümlülüktür.
Çocukların bu haktan gerektiği gibi ve güvenle yararlanabilmeleri için kamu yetkililerinin, ebeveynlerin ve çocuklar için veya onlarla birlikte çalışan yetişkinlerin, çocukların karar alma süreçlerine eşitlik temelinde katılmalarına elverişli, güvene ve bilgi paylaşımına dayalı ortamlar oluşturmaları gerekir.
İlgili başlıca belgeler:


Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Genel Yorum 1: Eğitimin Amaçları

33
KAYNAKÇA
Akyüz E. (2013). Çocuk hukuku. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Akyüz E. (2000). Çocuğun hakları ve güvenliğinin korunması. Ankara: MEB Yayınları.
Akyüz E. (1981) eğitim hukuku, Ankara: A. Ü. Eğitim Araştırmaları Merkezi, Teksir No: 6.
Akıntürk, T. (2009). Hukukun temel kavramları. 11. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Anayurt, Ö. (2013). Hukuka giriş ve hukukun temel kavramları. 13. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Anayurt, Ö. (2004). Avrupa insan hakları hukukunda kişisel başvuru yolu. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Bayraklı, H. H. (2010). Hukukun temel kavramları. 3. Baskı, Afyonkarahisar.
Bilge, N. (2011). Hukukun başlangıcı. 29. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.
Can, H. ve s. Güner. (2006). Hukukun temel kavramları. 6. Baskı, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
Çalışkan, A. Z. (2007). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında eğitim ve öğrenim hakkı. E.Ü. hukuk fakültesi dergisi. C. XI, S. 3–4, s.s. 295-314.
Çocuk Vakfı. (2011). BM Çocuk hakları sözleşmesi kitabı, haklarımla çocuğum. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
Gözler, K. (2013). Hukukun temel kavramları. 10. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.
Gözübüyük, Ş. (2013). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Turhan Kitabevi.
Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onbirinci kalkınma planı 2019-2023. Ankara: Kalkınma Bakanlığı Yayını.
Tunç, H. (2000). Milletlerarası sözleşmelerin Türk iç hukukuna etkisi ve Avrupa insan hakları mahkemesinin Türkiye ile ilgili örnek karar incelemesi. Anayasa yargısı dergisi. Cilt: 17, s.s.: 174-192.
http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/ anayargi/tunc.pdf (Erişim tarihi: 06.07.2014).
Yaşar, N. (2000). İnsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü. İstanbul: Filiz
Kitabevi.

İnternet Kaynakları
http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html (Erişim tarihi: 06.07.2014)
http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/ (Erişim tarihi: 26.07.2014)
http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar/dosya/12 (Erişim tarihi: 01.09.2014)
http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_ Government/pg_GovernmentProgram.aspx (Erişim tarihi:
05.09.2014)
http://anayasa.nedir.com/ (Erişim tarihi: 25.08.2014).
http://www.ataturk.net/cumh/ttedrisat.html (Erişim tarihi: 25.08.2014).
http://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html (Erişim tarihi: 15.08.2014).
http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html (Erişim tarihi: 15.08.2014).
http://cocuk.basbakanlik.gov.tr/cocuk.html (Erişim tarihi: 15.08.2014).

Önerilen Yardımcı Kaynaklar
Akyüz E. (2000). Çocuğun hakları ve güvenliğinin korunması. Ankara: MEB Yayınları.
Çocuk Vakfı. (2000). İstanbul çocuk kurultayı bildiriler kitabı. İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları.
Kepenekçi, Y. (2012). Eğitimin hukuki temelleri. Eğitim bilimine giriş. 4. Baskı, Ankara: PEGEM-A Yayınları.

