Biz…
Her çocu¤un e¤itim hakk›n›n tüm boyutlar›yla yaflama geçti¤i bir Türkiye vizyonuyla bir araya gelmifl, e¤itim,
insan haklar› ve çocuk haklar› alanlar›nda çal›flan akademisyenler, e¤itimciler, hukukçular ve sivil toplum kuruluflu
temsilcileriyiz. Kas›m 2007'den bu yana ERG kolaylaflt›r›c›l›¤›nda yürütülen E¤itimde Haklar çal›flmalar›na çeflitli aflamalar›nda
katk›da bulunduk.
E¤itim hakk›yla ilgili ulusal mevzuat›, uluslararas› insan haklar› belgelerinde e¤itim hakk›n›n kapsam› ve gerekleri ile Türkiye'nin
onaylad›¤› uluslararas› sözleflmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ›fl›¤›nda de¤erlendirdik. E¤itim hakk›n›n her bireyin
yaflam› boyunca sahip oldu¤u bir hak oldu¤unu benimsemekle birlikte, öncelikle temel e¤itimin en önemli bilefleni olan
örgün ilkö¤retime odakland›k. Bu dosyada yer alan önerileri, de¤erlendirme raporlar›nda yer alan ve uluslararas› insan haklar›
mevzuat› ile ulusal mevzuat aras›ndaki uyum fark›n› gidermek üzere gelifltirilen önerileri tart›flarak ve önceliklendirerek
belirledik.
Bu dosyada mevzuata iliflkin önerilerimizi sunarak, e¤itim hakk› ile ilgili yasal çerçevenin güçlendirilmesine katk›da bulunmay›
amaçl›yoruz.

‹lkelerimiz…
Çocuk ya da yetiflkin tüm insanlar, devletin, s›n›rlar› içinde yaflayan farkl› özellik ve konumlara sahip bireylere eflit mesafede
durdu¤u, herkese topluma eflit kat›l›m olana¤› tan›d›¤›, farkl›l›klara sayg› duymay›, bireylerin kendi düflüncelerini gelifltirmesini
ve ifade etmesini teflvik etti¤i bir toplumda yaflas›n istiyoruz. Bunun, devletin e¤itimi temel bir insan hakk› olarak tan›y›p bu
hakk›n gereklerini yerine getirmesiyle mümkün olabilece¤ine inan›yoruz.
‹nsanlar›n di¤er haklar›n› gerçeklefltirebilmelerinin önkoflulu olan e¤itim hakk›n›n, bir e¤itim kurumuna kay›t olmaya
indirgenemeyece¤ini ve bu hakk›n bir ülkede ne ölçüde gerçekleflti¤inin sadece zorunlu e¤itime eriflim oranlar› üzerinden
ölçülemeyece¤ini an›msat›yoruz. E¤itim hakk›n›n tüm boyutlar›yla yaflama geçirilmesi için çocuklar›n sahip olduklar› evrensel,
bölünmez ve devredilemez hak ve özgürlüklerin e¤itim süreçlerinin her an›nda ve e¤itim ortamlar›n›n her köflesinde
gerçekleflmesinin flart oldu¤unu vurguluyoruz.
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi ve BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme gibi Türkiye'nin de
taraf› oldu¤u, e¤itim hakk›n› ele alan bafll›ca insan haklar› belgelerinin tamam›, e¤itimde hak ve özgürlüklerin bu ço¤ullu¤unu
gözetiyor ve e¤itimin içeri¤ine iliflkin ortak baz› amaçlar benimsiyor. Bu ba¤lamda e¤itimin flu amaçlara hizmet etmesi
gerekti¤ine inan›yoruz: Çocu¤un, kiflili¤ini ve yeteneklerini mümkün olan en üst düzeyde gelifltirmesi; insan haklar›na ve
temel özgürlüklere, ailesinin ve kendi kültürel kimli¤inin yan› s›ra farkl› uygarl›klar ile do¤al çevreye sayg›s›n›n gelifltirilmesi
ve çocu¤un, özgür bir toplumda yaflant›y› sorumlulukla ve anlay›fl, bar›fl, eflitlik ve tüm insanlar aras›nda dostluk ruhuyla
üstlenecek biçimde gelece¤e haz›rlanmas›.
E¤itim hakk› gerçeklefltirilirken, ayr›mc›l›k gözetilmemesinin, baflta devlet olmak üzere tüm görev sahiplerinin hesap verebilir
k›l›nmas›n›n ve hak sahiplerinin kendi haklar›na iliflkin süreçlere yön veren etkin yurttafllar haline gelmelerinin önündeki
engellerin kald›r›lmas›n›n dikkate al›nmas› gereken bafll›ca unsurlar oldu¤unu an›msat›yoruz.

Kayg›lar›m›z…
Türkiye'nin, e¤itim hakk›n› ele alan birçok uluslararas› sözleflmeyi onaylayarak e¤itim hakk›n› yaflama geçirecek yükümlülükler
üstlenmesini çok olumlu bir ad›m olarak kabul ediyoruz. Ancak çocuklar›n deneyimleri, söz konusu sözleflmelerin ulusal
mevzuata gerekti¤i gibi yans›t›lmas›n›n, uygulamalar›n da mevzuat ile uyumunun sa¤lanmas›n›n henüz tamamlanmad›¤›n›
gösteriyor.
Anayasa'n›n 90. maddesi, usulüne göre yürürlü¤e konulmufl uluslararas› antlaflmalar›n kanun hükmünde oldu¤unu öngörüyor.
Bu, Türkiye'nin e¤itim hakk›na iliflkin afla¤›da belirtilen yükümlülükleri benimsedi¤ini ve mevzuattan planlamaya, bütçeden
uygulamaya her aflamada bu do¤rultuda hareket etmeyi taahhüt etti¤ini gösteriyor:
E¤itim hakk›ndan yararlanmay› zorlaflt›ran ya da engelleyen uygulamalarda bulunmama;
Üçüncü bir taraf›n e¤itim hakk›ndan yararlanmay› zorlaflt›rmas› veya engellemesinin önüne geçme;
Birey ve topluluklar›n e¤itim hakk›ndan yararlanmalar›n› sa¤layacak olumlu tedbirler alma;
E¤itimle ve e¤itimde insan haklar› kültürünü yayg›nlaflt›rma.
Uluslararas› sözleflmelerin do¤rudan uygulanabilir nitelik tafl›yan hükümleri, 90. madde sayesinde iç hukukta do¤rudan
uygulanabilir; baz› hükümler ise taraf devletlerce baz› yasal, idari vb. önlemlerin al›nmas› ile hayata geçirilebilir niteliktedir.
Ek olarak, her ne kadar 90. madde, temel hak ve özgürlüklere iliflkin uluslararas› antlaflmalar ile kanunlar›n ayn› konuda farkl›
hükümler içermesi halinde, uluslararas› antlaflmalar›n öncelikli olarak uygulanaca¤›n› belirtiyorsa da, ilgili yarg› kararlar›nda
uluslararas› insan haklar› belgelerine at›flar›n oldukça s›n›rl› olmas›, uluslararas› antlaflma hükümlerinin ek mevzuat de¤ifliklikleri
yoluyla iç hukuka aktar›lmas›n›n gereklili¤ine iflaret ediyor.
Uyum de¤erlendirme çal›flmalar›, bir yandan çeflitli ekler ve de¤iflikliklerle giderilebilecek sorunlara iflaret ederken öbür yandan,
bu dosyan›n eklerinde ayr›nt›land›r›ld›¤› üzere, mevzuat›n genel yaklafl›m›n›n hak-temelli ve çocuk-merkezli olmad›¤›n›
gösteriyor.
Resmi istatistikler Türkiye'de zorunlu e¤itim ça¤›ndaki yüz binlerce çocu¤un bir ilkö¤retim okuluna devam etmedi¤ini, yani
yasalarca zorunlu k›l›nm›fl ücretsiz e¤itim hakk›ndan yararlanamad›¤›n› ortaya koyuyor. ‹statistikler ayn› zamanda, ortaö¤retim
ve ileri kademeler ile okul öncesi e¤itime eriflimin çok daha s›n›rl› oldu¤unu gösteriyor. Yak›n zamanda yap›lan çal›flmalara
bakt›¤›m›zda, zorunlu ilkö¤retime eriflimin bile, engellilik, cinsiyet, bölgesel farklar, sosyo-ekonomik durum vb. temellerde
eflitsizlikler sergiledi¤ine tan›kl›k ediyoruz.
Türkiye'de çocuklara e¤itim yoluyla kazand›r›lan bilgi, de¤er ve tutumlar›n sonuçlar›ndan kayg› duyuyoruz. Uluslararas›
karfl›laflt›rmalar› içeren çal›flmalar, e¤itimde baflar› düzeyinin düflüklü¤üne iflaret ederken, toplumsal düzeyde tan›k oldu¤umuz
gerilimlerde, farkl›l›klar›n zenginlik yerine tehdit olarak alg›lanmas›nda ve her türlü fliddetin yayg›nl›¤›na iliflkin bulgularda,
çocuklar›n e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki deneyimlerinin izlerini buluyoruz.

Önerilerimiz…
E¤itimin, bu olumsuzluklara yol açmaman›n ötesinde, bu olumsuzluklar› gidermenin bafll›ca arac› olabilece¤ine inan›yoruz.
Türkiye'de baflta zorunlu e¤itim ça¤›ndaki tüm çocuklar için olmak üzere, siyasal irade ve bürokrasinin, tüm organlar›yla,
e¤itim hakk›na iliflkin yasal, idari, toplumsal ve e¤itsel tüm yükümlülüklerini bir an önce gerçeklefltirmesinin önemini
vurguluyoruz.
Çal›flmalar, bazen salt uygulamadan kaynakland›¤›n› düflündü¤ümüz sorunlar›n dahi belirli bir ölçüde mevzuattan
kaynaklanabildi¤ini ve uygulamadan kaynaklansalar bile mevzuat de¤iflikli¤i yoluyla giderilebilece¤ini gösteriyor. E¤itim
hakk›n›n, salt mevzuat de¤ifliklikleriyle yaflama geçirilemeyece¤ini, bu hedefin mevzuattan uygulamaya, kapsaml› bir süreci
kapsad›¤›n›, baflta çocuklar olmak üzere farkl› paydafllar›n kat›l›m›yla gerçekleflebilece¤ini biliyoruz. Mevzuat›n ise bu sürecin
olmazsa olmaz güvencesi ve ilk ad›m› oldu¤unu an›msat›yor, dosyada afla¤›daki bafll›klara iliflkin önerilerimizi sunuyoruz.
E¤itim Hakk›n›n, Kapsaml› Mevzuat ve Etkili Hak Arama Yollar›yla Güvence Alt›na Al›nmas› için;
Mevzuat haz›rlama esaslar›, insan haklar› oda¤›n› ön plana ç›karmal›;
Yasal düzenlemeler, öncelikle hak sahipleri çocuklar ile anne-babalar› ya da çocu¤a bakma yükümlülü¤üne sahip di¤er
kifliler için kaleme al›nmal›; mevzuat hak sahiplerince kolayl›kla eriflilebilir k›l›nmal›;
Mevzuatta yer alan kavramlar tan›mlanmal›;
Çocuklar ve çocuktan birinci derecede sorumlu kifliler hak sahipleri olarak güçlendirilmeli;
E¤itime eriflim hakk› ve e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki haklar›n ihlali durumunda öngörülen yapt›r›mlar a¤›rlaflt›r›lmal›;
E¤itim hakk›n›n ihlali durumunda baflvurulacak hak arama yollar› güçlendirilmelidir.
E¤itim Sisteminin Çocuk-Merkezli Hale Getirilmesi için;
E¤itimin amaçlar›, uluslararas› insan haklar› sözleflmelerini yans›tacak biçimde, çocu¤u merkeze koyarak Anayasa'da
düzenlenmeli;
Çocuk-merkezli yaklafl›m, e¤itimin temel ilkeleri aras›nda yer almal›;
Çocuk-merkezli yaklafl›m›n temel tafl› olan çocuklar›n kat›l›m hakk› sa¤lanmal›;
E¤itim süreçlerine ek olarak okul yap›lar› da çocu¤u merkeze alarak oluflturulmal›d›r.
Her Çocu¤un E¤itim Hakk›ndan Eflit Olarak Yararlanabilmesi için;
Di¤er e¤itim mevzuat›na yol gösterici nitelikte olan Milli E¤itim Temel Kanunu'nda eflitlikle ilgili düzenlemeler güçlendirilmeli;
Mevzuat, gerek e¤itimin finansman›na iliflkin düzenlemeler gerek burslarla ilgili düzenlemeler yoluyla, e¤itimin tüm çocuklar
için ekonomik olarak eriflilebilir olmas›n› sa¤layacak biçimde güçlendirilmeli;
Eflitli¤i engelleyici ve ayr›mc› düzenlemeler e¤itim mevzuat›ndan ay›klanmal›;
E¤itime eriflimle ilgili veri toplama sistemleri, e¤itimde eflitsizlikleri tüm boyutlar›yla ortaya ç›karacak biçimde de¤ifltirilmelidir.
Okulda Çocu¤un Sa¤l›k Hakk›n› Gerçeklefltirebilmesi için;
Kapsaml› bir okul sa¤l›¤› politikas› gelifltirilmeli; ilgili politikalar ve mevzuat düzenlemeleri Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
Sa¤l›k Bakanl›¤› ortakl›¤›nda belirlenmeli;
Çocuk sa¤l›¤› sürekli izlenmeli; sa¤l›k hakk›na eriflime süreklilik kazand›r›lmal›;
Çevre sa¤l›¤›, sa¤l›kl› beslenme ve madde ba¤›ml›l›¤› gibi konulara iliflkin düzenlemeler güçlendirilmeli;
Sa¤l›k e¤itimleri, çocuklara sa¤l›¤›n gelifltirilmesi ve korunmas›na iliflkin davran›fllar›n kazand›r›lmas›na iliflkin beceri
e¤itimleriyle desteklenmeli;
Çocuklar›n, bedenlerini tan›ma, üreme ve cinsel sa¤l›k bilgilerine ulaflma haklar› yaflama geçirilmelidir.
Okulda Çocu¤un ‹hmal, ‹stismar ve fiiddetten Korunmas› için;
Okullarda fliddet, ihmal ve istismar› önlemek kamu için temel bir hedef olmal›, fliddetin önlenmesi için tan›mlar ve görevler
ayr›nt›l› ve aç›k bir biçimde düzenlenmeli;
Okullarda çocu¤a yönelik fliddet ve istismar sorununun gerçek boyutlar›n› ortaya koyabilmek ve bu do¤rultuda çözümler
gelifltirebilmek için fliddet ve istismar›n her türü ile ilgili bildirim yapma ve kay›t tutma zorunlu hale getirilmeli;
Okullarda çocuklara karfl› fliddet uygulayan, çocuklar› ihmal veya istismar eden görevlilere yönelik yapt›r›mlar daha etkili
k›l›nmal›d›r.
Ekteki belgelerde do¤rudan ve ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nmam›fl olsalar dahi, din ve e¤itim ile e¤itimde anadil politikalar›
konular›n›n e¤itim hakk› kapsam›nda önemli bir yere sahip oldu¤una ve devlet taraf›ndan bu dosyadaki ilkeler ›fl›¤›nda
de¤erlendirilmesi gerekti¤ine dikkat çekiyoruz.

Do¤rudan ya da dolayl› olarak mevzuatta de¤ifliklik öngören bu önerileri dikkatle
de¤erlendirece¤inizi umuyor, siyasal irade ve bürokrasinin e¤itim hakk›n› yaflama geçirmek için
ataca¤› ad›mlar› izlemeyi ve bu önerilerin hayata geçmesi için çal›flmay› sürdürece¤imizi bildiriyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve di¤er ilgili kurumlar›n, bu öneriler do¤rultusunda
yapacaklar› her türlü çal›flmaya sivil toplum kurulufllar› ile baflta çocuklar olmak üzere konuyla ilgili
gruplar›n etkin kat›l›m›n› sa¤lamas›n›n flart oldu¤una inan›yor; böyle bir sürece, E¤itimde Haklar
çal›flmalar›na kat›lan kifli ve kurumlar olarak deste¤imizi sunuyoruz.
Bu belgede yer alan öneriler ve bu önerilere kaynakl›k eden bulgularla ilgili daha fazla bilgi için
E¤itim Reformu Giriflimi ile iletiflime geçebilirsiniz.
E¤itim Reformu Giriflimi, Bankalar Cad. No 2, Kat 5, 34420 Karaköy, ‹stanbul
T: +90 212 292 02 93, F: +90 212 292 02 95, isiktuzun@sabanciuniv.edu, www.erg.sabanciuniv.edu
Bu önerilere kaynakl›k eden raporlar, Mart 2009'da yay›mlanan “E¤itim Hakk› ve E¤itimde Haklar: Uluslararas›
‹nsan Haklar› Belgeleri Ifl›¤›nda Ulusal Mevzuat›n De¤erlendirilmesi” derlemesinde yer al›yor ve mevzuata iliflkin
baflka öneriler de sunman›n yan› s›ra baz› politika ve uygulama önerilerine de yer veriyor.

Ankara Barosu Çocuk Haklar› Merkezi
Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i
E¤itim Reformu Giriflimi
Gündem: Çocuk! Derne¤i
Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i
Helsinki Yurttafllar Derne¤i
‹nsan Haklar› Derne¤i
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çal›flmalar› Birimi
‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi
Tarih Vakf›
Toplum Gönüllüleri Vakf›
Uluslararas› Af Örgütü Türkiye fiubesi
Uluslararas› Çocuk Merkezi

E¤itimde Haklar Projesi, Sabanc› Üniversitesi E¤itim Reformu Giriflimi taraf›ndan
Avrupa Birli¤i mali deste¤i ile yürütülmüfltür. Bu yay›nda dile getirilen görüfl ve
düflünceler yazarlar›na aittir ve hiçbir flekilde Avrupa Birli¤i’nin görüfllerini yans›tmamaktad›r.

“Temel hak ve özgürlüklerin güvence alt›na al›nmad›¤›, hukukun evrensel kurallar›na sayg› gösterilmedi¤i
ve adaletli bir düzenin gerçekleflmedi¤i bir ortamda hukuk devletinden söz edilemez.”
T.C. Anayasa Mahkemesi, 12 Kas›m 1991 tarih ve E.1991/7, K.1991/43 say›l› karar

Evrensel hak ve özgürlüklerin gündelik yaflamda karfl›l›klar›n›
bulmas› mevzuattan uygulamaya, farkl› düzeylerde birçok
ad›m›n at›lmas›yla mümkündür. Türkiye, e¤itim hakk›n› ele alan
birçok uluslararas› sözleflmeyi onaylam›fl, böylece ülkedeki her
çocu¤un bu hakk› tüm yönleriyle gerçeklefltirebilmesine dönük
yükümlülükler üstlenerek olumlu ad›mlar atm›flt›r.
Ancak uluslararas› sözleflmelerin onaylanmas›, hak ve
özgürlüklerin gerçekleflmesi için tek bafl›na yeterli de¤ildir.
Uluslararas› belgelerde tan›mlanan hak ve özgürlükler, ulusal
mevzuat belgelerinde etkin bir biçimde güvence alt›na
al›nmal›d›r. Bir hakk›n mevzuat yoluyla güvence alt›na al›nmas›,
uluslararas› sözleflmeler ile uyumlu bir tan›m ve kapsama iflaret
etmekle kalmaz, ayn› zamanda söz konusu hakk›n
gerçekleflmemesi durumunda hak sahiplerine yeterli hak arama
yollar› sunulmas› anlam›na gelir.
E¤itimde Haklar çal›flmalar›nda, e¤itim hakk›yla ilgili ulusal
mevzuatta flu noktalarda eksiklikler ile karfl›lafl›ld›:
Mevzuat›n,
• Uluslararas› sözleflmelerde tan›mlanan haklar›n tamam›n›
uygun bir kapsamda içermesi,
• E¤itim süreç ve ortamlar›ndaki haklar›n gerçekleflmesini
kolaylaflt›rmas›,
• Haklar›n gerçekleflmedi¤i durumlarda etkili ve uygun
çözümlere yer vermesi.
Bu belgede sunulan öneriler, ulusal mevzuat›n e¤itimde haklar›n
gerçeklefltirilmesini kolaylaflt›racak biçimde gelifltirilmesine
katk›da bulunmay› amaçl›yor.
Bu belgede evrensel hak ve özgürlükler ile Birleflmifl Milletler
(BM) öncülü¤ünde dünyadaki ço¤u devlet taraf›ndan kabul
edilen uluslararas› sözleflmelerde yer alan ve her insan›n salt
insan olmas› nedeniyle sahip oldu¤u ve hak ve özgürlükler
kastediliyor.
E¤itim hakk› ise, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararas› Sözleflmesi ve BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme
baflta olmak üzere uluslararas› insan haklar› mevzuat› ile de
uyumlu bir biçimde, sadece e¤itime eriflim hakk›n› de¤il, ayn›
zamanda e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki haklar›, yani e¤itimde
haklar› kaps›yor.
Ulusal mevzuat ile, Anayasa, yasalar, yönetmelikler, genelgeler
ve yarg› kararlar› kastedilirken, uluslararas› mevzuat,
uluslararas› sözleflmelere ek olarak, sözleflmelerin devletlerce
uygulanmas›n› denetlemekten sorumlu komitelerin genel
yorumlar› ve ülke raporlar› ile uluslararas› yarg› kararlar›n›
içeriyor.
E¤itim hakk› ba¤lam›nda hak sahipleri, öncelikle çocuklar ile
çocuklar›n bak›m›yla yükümlü ebeveyn, veli, vasi gibi bireylerdir.

KAPSAM VE DAYANAK
Bu belge, E¤itimde Haklar çal›flmalar›nda yap›lan mevzuat
de¤erlendirmesinde, yazarlar›n sadece belirli bir konuya de¤il,
genel olarak mevzuat›n yaklafl›m›na iliflkin yapt›¤› saptamalara
dayan›yor. Ancak, sorunlar mevzuat›n geneline iliflkin
oldu¤undan, baz› öneriler, belirli bir düzenlemeye at›fta
bulunmaks›z›n, genel ilkeler olarak yer al›yor. Ek olarak, di¤er

belgelerden farkl› olarak burada mevzuat›n güçlendirilmesi
sürecine efllik etmesi gereken baz› uygulama önerilerine de
de¤iniliyor.
Uluslararas› sözleflmelerde, ulusal mevzuat›n bu sözleflmelerle
uyumlu hale getirilmesi ve insan haklar›n›n gerçekleflmesini
kolaylaflt›rma, devletlerin bir yükümlülü¤ü olarak yer al›r.
Örne¤in, BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'nin 4. maddesine
göre, “taraf devletler, tan›nan haklar›n fiilen yaflama geçmesi
için gerekli bütün yasal, idari ve di¤er önlemleri alacaklard›r”.
Sözleflmenin uygulanmas›n› denetleyen Çocuk Haklar› Komitesi
de “bütün iç hukukun ve ilgili idari k›lavuzlar›n sözleflme ile tam
uyum sa¤lamak üzere kapsaml› biçimde gözden geçirilmesinin
bir yükümlülük oldu¤unu” belirtir. Komiteye göre “gözden
geçirme ifllemi bir seferlik de¤il sürekli bir çal›flma olmal›, mevcut
mevzuat›n yan› s›ra önerilen yasalar da de¤ifltirilmelidir”.
Bir hakk›n mevzuat yoluyla güvence alt›na al›nmas›, sadece
hakk›n tan›mlanmas›yla gerçekleflemez. Hakk›n ihlali
durumunda yapt›r›mlar ve hak arama yollar› öngörülmemiflse,
ilgili düzenlemenin etkisi tart›flmal›d›r.

SAPTAMA, DE⁄ERLEND‹RME VE ÖNER‹LER
Mevzuat haz›rlama esaslar› insan haklar› oda¤›n›
ön plana ç›karmal›d›r.
Türkiye'de ulusal mevzuat›n e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki
haklar› tan›mlayan uluslararas› sözleflmelerle uyumunu
inceleyen, kamu taraf›ndan yap›lan ve sonuçlar› aç›klanan
kapsaml› ve ayr›nt›l› bir çal›flma yoktur. Ayr›ca, mevzuat›n
düzenli ve sistematik olarak gözden geçirildi¤ine iliflkin bir bilgi
bulunmamaktad›r. Bu nedenle, mevzuatta ilgili uluslararas›
sözleflmeleri ihlal edebilecek hükümlerle karfl›lafl›lmas› flafl›rt›c›
de¤ildir. Ayn› zamanda, gelecekte haz›rlanacak düzenlemelerin
de evrensel hak ve özgürlüklerle uyumlu olaca¤› güvence alt›nda
de¤ildir.
Milli E¤itim Bakanl›¤› Mevzuat Haz›rlama Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik'in, mevzuat haz›rlama ile ilgili ilkeleri
düzenleyen 4. maddesine, e¤itimde insan haklar›n›n korunmas›
ve gerçeklefltirilmesiyle ilgili bir ifadenin eklenmesi, bu
eksikliklerin giderilmesine dönük önemli bir ad›m olacakt›r.

Mevzuat ve kavramlar, hak sahipleri için kolayca
anlafl›labilir ve eriflilebilir olmal›d›r.
Tarama sonuçlar› Türkiye'de mevzuat düzenlemelerinin oldukça
soyut bir flekilde ele al›nd›¤›n› teyit etmifl, düzenlemelerde yer
alan kavramlar›n yeterli ayr›nt›yla tan›mlanmad›¤›n› ortaya
koymufltur. Çocuk ve anne-baba, veli, vasi vb. ilgili kiflilerin uzun,
karmafl›k, tan›mlara yer vermeyen ve zor anlafl›l›r bir dille
yaz›lm›fl mevzuattan etkin bir biçimde yararlanmalar› mümkün
de¤ildir. Bu durumda, idarenin haklara iliflkin sorumluluklar›n›
yerine getirip getirmedi¤i gerekti¤i gibi saptanamaz ve
izlenemez; mevzuattaki soyutluk, idareye fazla genifl bir takdir
alan› vererek hak sahipleri üzerindeki korumay› azalt›r.
• Örne¤in Türk Ceza Kanunu'nda fliddet ve istismar›n aç›k bir
biçimde tan›mlanmam›fl olmas›, okullardaki fliddet olaylar›n›n
cezaland›r›lmas›n› ve olas› fliddet olaylar›n›n engellenmesini
zorlaflt›r›r.

Genel

1 E¤itim Hakk›yla ‹lgili
Mevzuata ‹liflkin Genel Öneriler

• Ulusal mevzuata göre ilkö¤retim ücretsizdir, ancak, özellikle
okullara kay›t zaman›nda çeflitli sorunlar yaflan›yor. 2008
tarihli bir gazete haberine göre, kay›t dönemlerinde Milli
E¤itim Bakanl›¤›'na yap›lan baflvurularda velilerin ço¤u,
kendilerinden istenen 50 TL ile 10.000 TL aras›nda de¤iflen
“kay›t paras›”n›n yasal olup olmad›¤›n› ve söz konusu paray›
ödeyip ödememeleri gerekti¤ini soruyor. Velinin haklar›n› ve
idarenin yetki ve sorumluluklar›n› tam olarak bilmemesinde,
bu hak ve sorumluluklar›n kendisi için kolayl›kla eriflilebilir
k›l›nmamas›n›n rolü büyüktür.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki haklar›
düzenleyen mevzuat› hak sahibi olan çocuklar ve yak›n
çevrelerindeki di¤er hak ve sorumluluk sahipleri için kaleme
almal›d›r. Bu, mevzuat›n dili ve yaklafl›m›ndaki dengenin idareyi
korumak yerine hak sahibi bireyi korumaktan yana a¤›r basmas›
anlam›na gelecektir.
Bu haklar› düzenleyen mevcut ya da gelecek düzenlemelere
eklenecek bir tan›mlar bölümü hem mevzuat düzenlemeleri
hem de uygulamalar düzeyinde tutarl›l›k sa¤lanmas›n›n bir arac›
olacakt›r.
• Mevzuat›n bu aç›dan güçlendirilmesine dek geçecek sürede
bu haktan yararlanacak kiflilerin gözden ç›kar›lmamas›, k›sa
dönemde, okula kay›t sürecinde her hak sahibini
bilinçlendirecek ve farkl› e¤itim düzeylerine sahip çocuklar
ve anne-babalar›n eriflebilece¤i çeflitlilikte materyaller
haz›rlanmas› önem tafl›r.

Çocuklar ve çocuktan birinci derecede sorumlu kifliler hak
sahipleri olarak güçlendirilmelidir.
Hak sahiplerinin e¤itim hakk›n› kullanabilmeleri ve ihlallerle
karfl›laflt›klar›nda haklar›n› savunabilmeleri, öncelikle
haklar›ndan yararlanma olana¤›n› azaltan ya da e¤itimde
haklar›n›n gerçekleflmesini engelleyen durumlar›n fark›nda olup,
kendi sorumluluklar› ile devletin yükümlülüklerini bilmelerini
gerektirir. Toplumun her kesiminde ve özellikle okullarda insan
haklar› e¤itiminin yayg›nlaflt›r›lmas› bu aç›dan eflsiz önemdedir.
Bu ba¤lamda mevzuat de¤ifliklilerine afla¤›dakilerin efllik
etmesinde yarar vard›r:
• Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›'n›n 2007 Türkiye ‹nsan
Haklar› Raporu'nda da önerdi¤i gibi insan haklar› konusunun
hem tüm dersler içinde hem de ayr› bir ders olarak verilmesi,
• Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n, yayg›n e¤itim çal›flmalar›nda genel
olarak insan haklar› ve özel olarak e¤itimde haklar konular›n›
ele almas› ve bu amaçla okul aile birlikleri ile il ve ilçe insan
haklar› kurullar›yla iflbirli¤i yapmas›,
• Okul yöneticilerinin ve ö¤retmenlerin insan haklar› e¤itimi
ve e¤itimde haklar konular›nda donan›mlar›n›n ivedilikle
gelifltirilmesi.

E¤itime eriflim hakk› ve e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki
haklar›n ihlali durumunda öngörülen yapt›r›mlar
a¤›rlaflt›r›lmal›d›r.
E¤itim mevzuat›ndaki düzenlemelerin önemli bir bölümü
yapt›r›ma ba¤lanmam›flt›r ya da mevcut yapt›r›mlar ihlali
önleyecek ölçüde cayd›r›c› de¤ildir.
• Örne¤in, bir ilkö¤retim okulunda müdür olarak görev yapan
ve ö¤rencilere fliddet uygulad›¤› yap›lan soruflturma ile
saptanan kifliye, idarecilik görevinden al›narak baflka bir okula
ö¤retmen olarak atanma cezas› verilmifl ve bu ceza Dan›fltay'›n
2005 tarihli karar›yla hukuka uygun bulunmufltur. Bu kararla,
ö¤rencilerine fliddet uygulad›¤› sabit olan yönetici,
ö¤retmenlik yapmaya devam edebilmifltir.
E¤itimde hak ihlallerin etkin bir biçimde önlenebilmesine dönük
yapt›r›mlar›n a¤›rlaflt›r›lmas›na iliflkin öneri örnekleri ayr›nt›l›
olarak “e¤itimde eflitlik” ve “okullarda ö¤renciye yönelik fliddeti
önleme” konulu belgelerde yer al›yor.

E¤itime eriflim hakk› ve e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki
haklar›n ihlali durumunda kullan›lacak hak arama yollar›
güçlendirilmelidir.
Baz› ihlal durumlar›nda ma¤durlar›n kullanabilece¤i herhangi
bir hukuksal hak arama yolu öngörülmemifltir ya da mevcut hak
arama yolu, hak sahipleri taraf›ndan kullan›lamayacak ölçüde
uzun, karmafl›k, zahmetli veya masrafl›d›r.
E¤itim hakk› konulu davalar›n say›ca azl›¤› ve sadece belirli
birkaç konuya yo¤unlaflmas›, hak sahiplerinin ihlalleri
saptayamad›¤› ya da hak arama süreçlerini iflletemedi¤i
anlam›na gelebilir.
Türkiye'nin, uluslararas› hak arama yollar› aç›s›ndan önemli
aç›l›mlar sa¤layan Avrupa Sosyal fiart›'n›n Toplu fiikayet Sistemi
Öngören Ek Protokolü'nü, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin
ayr›mc›l›k yasa¤›n›n kapsam›n› geniflleten 12 No'lu Protokolü'nü,
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi
kapsam›nda bireysel baflvuru hakk›n› düzenleyen Ek Protokol'ü
ve BM Engellilerin Haklar›na ‹liflkin Sözleflme kapsam›nda
bireysel baflvuru hakk›n› düzenleyen Ek Protokol’ü onaylamas›,
e¤itim hakk› ba¤lam›nda hak arama yollar›n›n güçlendirilmesi
için önemli bir ad›m olacakt›r.
Devlet, çocuklar veya temsilcileri için, güvenilir, herkesçe
bilinirli¤i sa¤lanm›fl, ma¤durlarla ilgili bilgilerin gizli tutuldu¤u
ve eriflilebilir baflvuru mekanizmalar› oluflturmal›d›r.
Bu ba¤lamda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
taraf›ndan iflletilen Alo 183'ün etkinli¤i, bilinirli¤i ve di¤er ilgili
birimlerle eflgüdümünün güçlendirilmesi gereksinimi vard›r.
Adli süreçlerin hak ihlali yaflad›¤›n› öne süren bireylerin
ma¤duriyetini art›rmayacak biçimde düzenlenmesi olmazsa
olmaz bir flartt›r.
E¤itimde haklara iliflkin ihlallerle ilgili basitlefltirilmifl ve
h›zland›r›lm›fl alternatif adli süreçler sunulmal›d›r. Baz› hak
ihlallerinde çocu¤un yüksek yarar› için adli süreç yerine
arabuluculuk temeline oturtulmufl alternatif süreçler
gelifltirilebilir. Bu ba¤lamda çocuk ombudsmanl›¤› da, çocuklar›n
e¤itimdeki haklar›n›n korunmas›na ve bu konuda hak arama
yollar›n›n güçlendirilmesine katk›da bulunabilecek bir seçenektir.

MEVZUATA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹LER‹N ÖZET‹
Ulusal mevzuat›n e¤itimde haklar›n gerçeklefltirilmesini
kolaylaflt›racak biçimde gelifltirilmesine katk›da bulunmay›
amaçlayan önerilerin bir özeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n atmas› önerilen ad›mlar ayr› ayr›
belirtilerek, afla¤›da yer al›yor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin,
• E¤itimde haklar›n ihlali durumunda baflvurulacak etkili hak
arama yollar› oluflturmas› ve hak arama süreçlerinde çocuk
ve anne-babas›na destek olacak etkili bir mekanizma kurmas›;
• Avrupa Sosyal fiart›'n›n Toplu fiikayet Sistemi Öngören Ek
Protokolü, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin ayr›mc›l›k
yasa¤›n›n kapsam›n› geniflleten 12 No'lu Protokolü, BM
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi
kapsam›nda bireysel baflvuru hakk›n› düzenleyen Ek Protokol
ve BM Engellilerin Haklar›na ‹liflkin Sözleflme kapsam›nda
bireysel baflvuru hakk›n› düzenleyen Ek Protokol’ü onaylamas›.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n,
• Mevzuat Haz›rlama Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik'te
mevzuat haz›rlama ile ilgili ilkeleri düzenleyen 4. maddeye,
e¤itimde insan haklar›n›n korunmas› ve gerçeklefltirilmesiyle
ilgili bir ifade eklemesi;
• E¤itimde haklar› düzenleyen kanun ve yönetmeliklerde
kavramlar›n tan›mland›¤› bir bölüme yer vermesi;
• E¤itimde haklar› düzenleyen mevcut mevzuat› hak sahipleri
baflta olmak üzere tüm kesimlerce kolayl›kla eriflilebilir k›lmas›;
• Toplumun her kesiminde ve özellikle okullarda insan haklar›
e¤itimini yayg›nlaflt›rmas› ve ilgili mevzuat de¤iflikliklerini
yapmas›.

2 Çocuk-Merkezli E¤itim için
Mevzuata ‹liflkin Öneriler

“Okulda disiplin yönetmeli¤i var. Ama oluflturulurken çocuklar›n fikri hiç sorulmuyor.” (E., yafl 16).
“Ailemiz bize hiç oynamayacaks›n, hep ders çal›flacaks›n diyor. Bir fleyi okuyarak de¤il, oyun oynayarak
çevremizi ö¤renmeliyiz.” (K., yafl 11).
“Düflüncelerimizi aç›¤a ç›karam›yoruz, içimizde kal›yor. Baz› olaylara kat›lam›yoruz. Bizim de düflüncelerimiz
önemli, biz de kat›lmal›y›z.” (K., yafl 11).
Bizce Haklar! 2008 Türkiye Çocuk Haklar› Raporu

Her çocu¤un sahip oldu¤u evrensel hak ve özgürlüklerin e¤itim
süreçlerinin her an›nda ve e¤itim ortamlar›n›n her köflesinde
gerçekleflmesi flartt›r. Bu, her çocu¤un farkl› ve özel oldu¤unun,
farkl› biçimde, zamanda ve h›zda geliflti¤inin ve kendisini,
kendine özgü bir flekilde ortaya koydu¤unun kabul edilmesini,
dolay›s›yla çocuklar›n bireysel özelliklerinin dikkate al›nmas›n›
gerektirir. Buna paralel olarak, çocu¤un kendini ilgilendiren
süreçlerin yap›land›r›lmas›ndan iflleyifline ve de sonlanmas›na
kadar, bütün süreçlere etkin kat›l›m› temel ilkedir.
BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme gibi Türkiye'nin de taraf›
oldu¤u, e¤itim hakk›n› ele alan bafll›ca insan haklar› sözleflmeleri,
yukar›daki ilkeler ›fl›¤›nda, e¤itimin içeri¤ine iliflkin baz› ortak
amaçlar benimsemifltir. Türkiye de onaylad›¤› uluslararas›
sözleflmeler yoluyla bu ilkeleri ve amaçlar› gerçeklefltirme
yükümlülü¤üne sahiptir.
E¤itimde Haklar çal›flmalar›nda, e¤itimle ilgili ulusal mevzuat
ve uluslararas› insan haklar› mevzuat› aras›nda yap›lan
karfl›laflt›rma sonucunda, mevzuat›n, e¤itim süreç ve ortamlar›n›,
gerek sunulan e¤itimin amac› ve yöntemi, gerek fiziksel koflullar
aç›s›ndan çocuk-merkezli k›lmak ve çocu¤un kat›l›m hakk›n›
gerçeklefltirmek için yetersiz oldu¤u saptand›.

KAPSAM VE DAYANAK
Çocuklar›n e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki haklar›na iliflkin
mevzuat de¤erlendirmesinin ele ald›¤› konulardan, “e¤itimin
amac›, yöntemi ve içeri¤i” ve “okul yap›lar›”, çocuk-merkezli
e¤itim ba¤lam›nda büyük önem tafl›r. Ulusal mevzuat›
uluslararas› insan haklar› belgeleri ›fl›¤›nda de¤erlendiren bu
çal›flman›n, bir çocu¤un e¤itim hakk›n›n tüm yönlerini (okul d›fl›
e¤itim, yaflayarak ö¤renme vb.) ele almad›¤›, çocuk-merkezli
e¤itimi tek bafl›na bir bütün olarak de¤il, farkl› konular ile
ba¤lant›l› olarak inceledi¤i göz önünde tutulmal›d›r.
Saptama ve önerilerin temel dayana¤›, Türkiye'nin ilgili
uluslararas› sözleflmeleri onaylayarak gerçeklefltirmeyi taahhüt
etti¤i, e¤itim konusunda çocuklar›n haklar›na sayg› gösterme,
koruma ve gelifltirme yükümlülükleridir. Bu kapsamda,
uluslararas› mevzuatta esas al›nan yaklafl›m, çocuk-merkezli
yaklafl›md›r. Çocuk-merkezli e¤itim konusunda, BM Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi Madde 13 ve
BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'nin geneli kilit öneme sahiptir.
Her iki sözleflme de çocuklar›n onurlu, eflit ve özgür bireyler
olmalar› konusunda gözetilmesi gereken unsurlar›n alt›n› çizer.

Bu belgede ulusal mevzuat›n güçlendirilmesi için sunulan
öneriler, e¤itim sisteminin amaçlar› ve bileflenleri kurgulan›rken
oda¤a “birey” olarak çocuklar›n al›nmas›na ve her çocu¤un
farkl›l›klar›n›n ve bunlardan do¤an gereksinimlerinin e¤itim
süreç ve ortamlar› tasarlan›rken öncelikli olarak dikkate
al›nmas›na katk›da bulunmay› amaçl›yor.

Daha somut olarak, BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'nin
e¤itimin amaçlar› konulu genel yorumu, Madde 29'un önemine
flöyle de¤inir: “Madde 29(1), Madde 28'de tan›nan çocu¤un e¤itim
hakk›na çocu¤un haklar›n› ve do¤ufltan gelen sayg›nl›¤›n›
yans›tan nitel bir boyut daha katman›n ötesinde, ayn› zamanda
e¤itimin çocuk merkezli, çocuk dostu ve güçlendirici olmas›
gerekti¤inde ›srar etmekte, e¤itim süreçlerinin burada belirtilen
ilkelerle uyumlu olmas› zorunlulu¤una iflaret etmektedir”.

Çocuk odakl› e¤itim ortam›, tüm çocuklar›n farkl›l›klar›n›,
özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alan, çocuklar›n yarat›c›
ve elefltirel düflünme becerilerini gelifltiren, “ö¤renme”yi ö¤reten,
çocuklar›n bundan keyif almalar›n› sa¤layan ve dolay›s›yla
çocuklar›n üretken ve evrensel de¤erleri benimsemifl bireyler
olmalar›n› destekleyen ortamd›r.

Sözleflmedeki çocu¤un yüksek yarar› gözetilerek hareket etme
vurgusu ile tutarl›l›k tafl›yan bu maddeye göre e¤itimin temel
amac›, birey olarak çocu¤un kiflili¤inin, yeteneklerinin ve
becerilerinin gelifltirilmesidir. Bu arada her çocu¤un kendine
özgü özelliklere, ilgi alanlar›na, becerilere ve ö¤renme
gereksinimlerine sahip oldu¤unun kabul edilmesi gerekir.
Madde 29, e¤itim yöntemlerinin de çocuklar›n farkl›laflan
gereksinimlerine göre çeflitlilik göstermesi gerekti¤ini belirterek,
çocuk-merkezli yaklafl›m›n en temel ilkesini vurgular.

Kat›l›m, kamu yaflam›n›n bir parças› olarak, bireylerin karar alma
süreçlerinde ve etkinliklerde yer almas›, bu süreçlerde etkili
olmas›, karar mekanizmalar›na, uygulama ve de¤erlendirme
süreçlerine etkin müdahalelerde bulunmas›d›r. Çocuk haklar›n›n
temel ilkelerinden olan çocuk kat›l›m›, çocuklar›n, kendilerini
ilgilendiren herhangi bir konuda görüfllerini serbestçe ifade
etme, görüfllerinin dikkate al›nmas›n› isteme ve ilgili süreçlere
kat›lma haklar›na sayg› gösterilmesi, bu haklar›n korunmas› ve
gelifltirilmesidir. Hem di¤er çocuk haklar›na efllik eden bir ilke
hem de kendi bafl›na bir hak olan çocuk kat›l›m›, çocuklar›n
e¤itimleri üzerinde fikir ve söz sahibi olabilmelerinin
önkofluludur.

Sözleflmenin devletlerce uygulanmas›n› denetleyen Çocuk
Haklar› Komitesi, hedeflenen e¤itim biçimini ve okul ortam›n›
flöyle tan›mlar: “E¤itim, çocuk dostu, esinlendirici ve motive
edici özellikler tafl›mal›d›r. Okullarda insanc›l ortamlar
oluflturulmal› ve çocuklar›n oluflum halindeki kapasitelerini
uygun biçimde gelifltirmelerine olanak tan›nmal›d›r (...)
Okul ortam› da, ÇHS 29(1)(b) ve (d) paragraflar›nda yer verilen
özgürlük ve anlay›fl, bar›fl, hoflgörü, cinsiyet eflitli¤i, bütün halklar,
etnik, ulusal ve dinsel gruplar ve kiflilerle yerli halklar aras›nda
dostluk ruhunu yans›tacak nitelikte olmal›d›r”.

Çocuk-Merkezlilik

“Çocuk haklar›, çocuklar›n daha iyi yaflamas›, f›rsat eflitli¤i, düflüncelerini özgürce ifade etmesi için var.
Herkesin ayn› flekilde yaflamas› ve yararlanmas› için var. Bir toplumda herkesin eflit flekilde yaflamas› için
var. Toplum içine girdi¤imizde 'sen küçüksün, sen sus' derler ama bizim düflünce özgürlü¤ümüz var.”
(E., yafl 14).

Çocu¤un kendisini ilgilendiren her konuda görüfllerini serbestçe
ifade etme ve görüfllerinin dikkate al›nmas›n› talep etme hakk›
ise, BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'nin 12. maddesinde hem
ayr› bir hak olarak ele al›n›r hem de di¤er tüm çocuk haklar›n›n
yaflama geçirilmesinde ve devletlere verilen görevlerin yerine
getirilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler
aras›nda yer al›r.

SAPTAMA, DE⁄ERLEND‹RME VE ÖNER‹LER
E¤itimin amaçlar›, uluslararas› sözleflmeleri yans›tacak
biçimde, çocu¤u merkeze koyarak, Anayasa'da
düzenlenmelidir.
Anayasa'n›n 42. maddesinde e¤itimin farkl› boyutlar› ele
al›nmakla birlikte, e¤itimin amaçlar›na iliflkin herhangi bir ifade
bulunmuyor. Oysa e¤itimle ilgili di¤er düzenlemelere yol
gösterici olmas› için e¤itimin amaçlar›, uluslararas›
sözleflmelerde ve birçok ülkenin anayasas›nda öncelikli olarak
yer al›yor.
Oda¤›na çocu¤u koyan ve uluslararas› sözleflmeleri temel alan
bir amaçlar listesinin Anayasa Madde 42'de yer almas›, e¤itim
sisteminin bütününde çocuk-merkezli yaklafl›m›n benimsenmesi
için önemli bir ad›m olacakt›r.
Bu ba¤lamda, Türkiye'nin Madde 29'a koydu¤u çekinceyi yeniden
de¤erlendirmesi de önemlidir. Türkiye sözleflmeyi, bu maddeyi
-madde 17 ve 30 ile birlikte- Anayasa ve Lozan Antlaflmas›
çerçevesinde yorumlama hakk›n› sakl› tutarak onaylam›flt›r.

Çocuk-merkezli yaklafl›m, e¤itimin temel ilkeleri aras›nda
yer almal›d›r.
E¤itimin temel ilkeleri, Milli E¤itim Temel Kanunu'nda ele al›n›r.
Ancak bu ilkelerde, BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'de genifl
yer bulan çocu¤un tam ve bütüncül geliflim hakk›na do¤rudan
herhangi bir gönderme yoktur. Konuya en yak›n duran “ferdin
ve toplumun ihtiyaçlar›” ilkesi, milli e¤itim hizmetinin Türk
vatandafllar›n›n istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun
ihtiyaçlar›na göre düzenlenece¤ini belirtir. ‹lkede bireysel
ihtiyaçlar kapsam›nda, bireylerin salt istek ve kabiliyetlerinin
ele al›nmas› dikkat çekicidir. Bireyin, geldi¤i aile ve çevreden
kaynaklanabilecek farkl›l›klardan do¤an veya biliflsel, dilsel,
sosyal ve motor geliflimi ile ilgili gereksinimlerine Kanun'da
de¤inilmemifltir.
Milli E¤itim Temel Kanunu'nda, baflta “Ferdin ve Toplumun
‹htiyaçlar›” bafll›kl› maddede olmak üzere, ilgili maddelerde
gerekli de¤ifliklikler yap›larak, bireyin tam ve bütüncül geliflim
hakk›na özel vurgu yap›lmas› ve bireyin gereksinimlerinin
daha kapsaml› bir yaklafl›mla ele al›nmas› önemli bir eksikli¤in
giderilmesine katk›da bulunacakt›r.
E¤itimde kullan›lacak yöntemlere iliflkin uygun düzenlemelerin
yap›lmas›, tam ve bütüncül geliflim hakk›n› tamamlay›c›
niteliktedir. Ancak e¤itim yöntemleriyle ilgili düzenlemelerde
bireysel gereksinimlerin vurgulanmas›, a¤›rl›kl› olarak özel
e¤itimde karfl›m›za ç›kar. Özel e¤itim d›fl›nda ise bu yaklafl›m
eksiktir ve farkl› dezavantaj türlerine sahip çocuklar göz ard›
edilmifltir.
Milli E¤itim Temel Kanunu'na, e¤itim yöntemlerinin, eflitlik ilkesi
ile çocu¤un tam ve bütüncül geliflim hakk› ve kat›l›m hakk›
temelinden hareket ederek belirlenmesi ve uygulanmas›
gerekti¤ine iliflkin bir madde eklenmesi, bu alandaki iyi
uygulamalar› güvence alt›na alacak, yeni iyi uygulamalar›n
yolunu her çocuk için açacakt›r.

E¤itim sürecinde çocuklar›n “edilgen” de¤il “etkin” kat›l›m›
sa¤lanmal›d›r.
Ulusal mevzuatta çocu¤un kat›l›m hakk›yla ilgili do¤rudan ve
kapsaml› bir düzenleme yer almazken, ö¤renci
meclisleri/kurullar› ve ö¤renci kulüpleri ile ilgili var olan
düzenlemeler bu hakk›n uygulamaya yans›malar› olarak
say›labilir. Çocu¤un kat›l›m hakk›n›n ö¤renme süreçlerinin
bütünü ile s›n›f içinde ve d›fl›ndaki tüm süreçlerle ilgili oldu¤u
düflünüldü¤ünde, var olan düzenlemelerin yetersiz oldu¤u
görülür.

E¤itimde çocu¤u merkeze alan bir yaklafl›m›n hareket noktas›,
çocuklar›n kendilerini ilgilendiren tüm karar alma süreçlerine
etkin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›d›r. Anlaml› ve etkin bir kat›l›m
sürecinde, çocu¤un kendisini ilgilendiren her konuda görüfllerini
serbestçe ifade etme ve görüfllerinin dikkate al›nmas›n› talep
etme hakk› önündeki engellerin kald›r›lmas› gerekir.
Çocuklar›n e¤itim sistemi içindeki kat›l›m hakk›n› düzenleyecek
çerçeve bir yönetmeli¤in oluflturulmas› ve bu yönetmeli¤in
ö¤renme süreçleri de dahil olmak üzere çocu¤un kat›l›m hakk›n›n
tüm boyutlar›n› kapsamas› önemlidir. Böyle bir yönetmeli¤in
haz›rlanma süreci de çocuklar›n kat›l›m hakk›n› gerçeklefltirecek
flekilde kurgulanmal›d›r.

Sadece e¤itim süreçleri de¤il, e¤itim yap›lar› da çocu¤u
merkeze alarak oluflturulmal›d›r.
Türkiye'de ilkö¤retim kademesinde yaklafl›k 34.000, ortaö¤retim
kademesinde ise yaklafl›k 8.700 okul bulunuyor. E¤itim
yap›lar›n›n tasar›m›, bölge veya hizmet alacak nüfusa özel
süreçlerden ba¤›ms›z olarak, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yat›r›m ve
Tesisler Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan oluflturuluyor ve tip projeler
olarak tüm ülke çap›nda kullan›l›yor.
Tip proje gelifltirme sürecinde düflük maliyetin öncelikli
ölçüt olmas›, projelerin yerel gereksinimlere göre yeterince
de¤iflkenlik gösterememesi ve çocuklar›n bireysel
gereksinimlerinin, tam ve bütüncül geliflim ve kat›l›m haklar›n›n
göz ard› edilmesi, bu projeleri çocuk-merkezli yaklafl›m aç›s›ndan
sorunlu k›l›yor.
Çocu¤u merkeze alan bir e¤itim anlay›fl› sadece e¤itim süreçleri
ile s›n›rl› de¤ildir. E¤itim yap›lar›, tasar›m özellikleriyle çocu¤un
yaflam›n› do¤rudan etkiler ve e¤itimin amaçlar›n›n
gerçekleflmesinde rol oynar. Bu nedenle, e¤itim yap›lar›n›n
tasar›m ve yap›m süreçlerinde de çocu¤un merkeze al›nmas›
gerekir. Bu amaçla, çocu¤un bireysel gereksinimlerine yan›t
verilmesi ve geliflim ile kat›l›m haklar›n›n gerçeklefltirilmesinin
öncelikli ölçütler olarak kullan›lmas› önemlidir.
Bu do¤rultuda e¤itim yap›lar›n›n, ilgili taraflar›n›n kat›l›m›yla,
e¤itimin amaçlar›na, çocu¤un bireysel gereksinimlerine ve
geliflim ile kat›l›m haklar› baflta olmak üzere tüm çocuk haklar›na
uygun bir yaklafl›mla elde edilmesi için ulusal bir stratejiye
gereksinim vard›r. Böyle bir stratejiden hareketle, e¤itim
yap›lar›yla ilgili yap›lacak yeni mevzuat düzenlemeleri çocukmerkezli e¤itime do¤ru önemli bir ad›m olacakt›r.

MEVZUATA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹LER‹N ÖZET‹
Ulusal mevzuat›n çocuk-merkezli bir e¤itimi yaflama geçirmek
üzere gelifltirilmesine katk›da bulunmay› amaçlayan önerilerin
bir özeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n atmas› önerilen ad›mlar ayr› ayr› belirtilerek,
afla¤›da yer al›yor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin,
• Anayasa Madde 42'ye e¤itimin amaçlar›yla ilgili, oda¤›na
çocu¤u koyan ve uluslararas› sözleflmeleri temel alan bir f›kra
eklemesi;
• Milli E¤itim Temel Kanunu'nda baflta “Ferdin ve Toplumun
‹htiyaçlar›” bafll›kl› madde olmak üzere ilgili maddelerde
gerekli de¤ifliklikleri yaparak, bireyin tam ve bütüncül geliflim
hakk›na özel vurgu yapmas› ve bireysel gereksinimlerin daha
kapsaml› bir yaklafl›mla ele al›nmas›n› sa¤lamas›;
• Milli E¤itim Temel Kanunu'na e¤itim yöntemlerinin, eflitlik
ilkesi ile çocu¤un tam ve bütüncül geliflim hakk› ve kat›l›m
hakk› temelinden hareket ederek belirlenmesi ve uygulanmas›
gerekti¤ine iliflkin bir madde eklemesi.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n,
• Çocuklar›n e¤itim sistemi içindeki kat›l›m hakk›n›
düzenleyecek çerçeve bir yönetmeli¤i çocuklar›n etkin
kat›l›m›yla haz›rlamas›;
• E¤itim yap›lar›n›n çocuk-merkezli olarak tasarlanmas› ve
yap›lmas› için ulusal bir strateji oluflturmas› ve bu stratejiyi
yaflama geçirecek mevzuat düzenlemelerini yapmas›.

3 E¤itimde Eflitli¤in Sa¤lanmas› için
Mevzuata ‹liflkin Öneriler
“E¤itim kurum ve programlar›, taraf devletin yarg› alan›nda, ayr›mc›l›k olmaks›z›n herkes için eriflilebilir
olmal›d›r. Eriflilebilirli¤in birbiriyle kesiflen üç boyutu bulunmaktad›r: Ayr›mc›l›k gözetmeme: E¤itim,
ayr›mc›l›k yasa¤›na uygun biçimde kanunen ve fiilen herkes için, özellikle de en savunmas›z gruplar için
eriflilebilir olmal›d›r. Fiziksel eriflilebilirlik: E¤itime fiziksel eriflim güvenli olmal›d›r. Ekonomik eriflilebilirlik:
E¤itim, herkes için maddi aç›dan karfl›lanabilir olmal›d›r."
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi Madde 13
Devletlerin, her çocu¤un e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki haklar›n›
sa¤lamakla ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken esas almas›
gereken ilke eflitliktir. Tüm çocuklar aras›nda eflitlik, ayr›mc›l›¤›n
yasaklanmas› ve f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›yla yaflama geçebilir.

Türkiye'nin uluslararas› sözleflmeleri -özellikle e¤itim hakk›na
iliflkin- kimi çekinceler ile birlikte kabul etmesi, Anayasa'n›n
90. maddesinin uluslararas› insan haklar› düzenlemelerinin
yaflama geçmesini tek bafl›na sa¤layamamas› ve e¤itim hakk›
ile e¤itimin yolunu açt›¤› di¤er insan haklar› aç›s›ndan gözle
görünür eflitsizlikler, ulusal mevzuat›n e¤itimde eflitli¤i sa¤lama
yönünde gelifltirilmesini gerektirir. E¤itimde Haklar
çal›flmalar›nda uluslararas› insan haklar› belgeleri ›fl›¤›nda
yap›lan mevzuat de¤erlendirmesi, Türkiye'deki her çocu¤un
e¤itim ile ilgili haklardan eflit biçimde yararlanmas›n› sa¤lamak
için ilgili mevzuat›n güçlendirilmesi gerekti¤ini gösterdi.
Bu belgede mevzuata iliflkin sunulan öneriler, her çocu¤un, ›rk›,
ulusal ya da toplumsal kökeni, dili, dini, cinsiyeti, cinsiyet kimli¤i,
yafl›, engel durumu, mülkiyeti, siyasal ya da di¤er görüflleri veya
benzer nitelikteki di¤er konumlar› ne olursa olsun, e¤itime
eriflim hakk› ve e¤itim süreç ve ortamlar›ndaki haklardan eflit
biçimde ve en üst düzeyde yararlanmas›na katk›da bulunmay›
amaçl›yor.
Ayr›mc›l›k, ›rk, renk, ulusal ya da toplumsal köken, dil, din,
cinsiyet, cinsel yönelim, yafl, engellilik, mülkiyet, do¤um, siyasal
ya da di¤er görüfllere dayal› olarak veya benzer bir nedenle
gerçeklefltirilen ve bütün hak ve özgürlüklerin herkes taraf›ndan
kullan›lmas›n› engelleyen veya s›n›rland›ran muameleler olarak
tan›mlan›r.
Ayr›ca, yukar›da belirtilen özellik ve konumlar› nedeniyle, bir
kifli ya da gruba yönelik daha az yarar sa¤layan ya da zarar veren
muamelelerden do¤an do¤rudan ayr›mc›l›k d›fl›nda, görünüflte
tarafs›z olmas›na karfl›n, bir koflul, ölçüt ya da uygulaman›n,
meflru nesnel bir neden olmaks›z›n, yukar›da belirtilen özellik
ve konumlar temelinde bir kifli ya da grup için dezavantaj
do¤urmas› olarak tan›mlanabilecek dolayl› ayr›mc›l›k da bu
kapsamda de¤erlendirilir.
F›rsat eflitli¤i ise, ayr›mc›l›¤›n yan›nda ya da d›fl›nda var olan
veya sonucunda oluflan ve e¤itim hakk›ndan yararlanmay›
engelleyen koflullar› ortadan kald›rmaya iflaret eder. F›rsat
eflitli¤inin sa¤lanmas›na yönelik tedbirler, ayr›mc›l›k nedeniyle
dezavantajl› konuma düflmüfl kimselerin bu dezavantajlar›n›n
ortadan kald›r›lmas›na veya baflka durumlar nedeniyle ortaya
ç›kan ve haktan yararlanmay› engelleyen veya zorlaflt›ran
dezavantajlar›n giderilmesine yöneliktir. E¤itimde f›rsat
eflitli¤inden bahsedebilmek için, e¤itim fiziksel olarak ve
ekonomik yönden eriflilebilir olmal›d›r.
Olumlu eylem olarak da adland›r›labilecek pozitif ayr›mc›l›k,
geçmiflteki ayr›mc›l›¤›n etkilerini telafi etmek, var olan do¤rudan
ve dolayl› ayr›mc›l›¤› ortadan kald›rmak ve eflitli¤i teflvik etmek
amac›yla toplumun geneline yönelen anlay›fl de¤iflikli¤i ve
yöntemleri içerir.

Anayasa ve Türkiye'nin onaylad›¤› uluslararas› sözleflmeler
ba¤lam›nda, devlet herkesin e¤itim hakk›n› kabul eder ve bu
hakk›n f›rsat eflitli¤i temelinde aflamal› olarak gerçeklefltirilmesi
için bir dizi yükümlülük üstlenir.
Bu hak ve yükümlülüklerden hareketle, her çocu¤un e¤itime
eriflim ve e¤itim süreçlerindeki haklardan eflit olarak
yararlanmas›n› destekleyecek devlet politikalar› dört grupta
incelenebilir:
• Baz› çocuklar›n e¤itim hakk›ndan yararlanmas›n› önleyen
veya zorlaflt›ran do¤rudan veya dolayl› uygulamalar›n
kald›r›lmas›;
• Baz› çocuklar›n e¤itim hakk›ndan yararlanmas›n› engelleyen
veya zorlaflt›ran üçüncü kiflilerin muamelelerine karfl› çocu¤un
etkili biçimde korunmas›, bu muamelelere yol açan ekonomik
ve toplumsal koflullarla yeterli düzeyde mücadele edilmesi;
• Tüm çocuklar›n e¤itim hakk›ndan eflit olarak yararlanmas›n›
destekleyecek hizmetlerin gelifltirilmesi ve bu hizmetlere
eriflimin sa¤lanmas›;
• E¤itim ortam›n›n, araçlar›n›n, yönteminin ve e¤itimde baflar›ya
iliflkin de¤erlendirmenin her çocu¤un farkl› gereksinimlerine
uygun hale getirilmesi için, gerekli ve uygun de¤ifliklik ve
uyarlamalar›n yap›lmas›.
E¤itime iliflkin mevzuattaki düzenlemelerin, e¤itimde eflitli¤i
art›r›c› bu politikalar› daha etkili olarak destekleyebilmesi için
öneriler bölümünde belirtilen de¤iflikliklere gereksinim vard›r.

SAPTAMA, DE⁄ERLEND‹RME VE ÖNER‹LER
Milli E¤itim Temel Kanunu'nda eflitlikle ilgili düzenlemeler
güçlendirilmelidir.
Çeflitli hizmetlerin sunumunda ayr›mc›l›¤› yasaklayan
düzenlemeler, Türkiye'nin taraf oldu¤u sözleflmelerde
yasaklanan ayr›mc›l›k zeminlerinin tümünü kapsam›yor ve ço¤u
zaman düzenlemede an›lanlarla s›n›rl› bir liste öngörüyor. Oysa
uluslararas› sözleflmeler, “ve benzeri nedenlerle” gibi ifadelerle,
yasaklanm›fl ayr›mc›l›k zeminleri bak›m›ndan aç›k uçlu bir liste
öngörüyor.
Milli E¤itim Temel Kanunu, her çocu¤un e¤itim hakk›n› tüm
yönleriyle yaflama geçirmek için etkili bir müdahale noktas›d›r.
Nitekim, kanunda belirtilen e¤itimin temel ilkelerinin bafl›nda
“genellik ve eflitlik” ile “f›rsat ve imkân eflitli¤i” ilkeleri gelir.
Afla¤›daki öneriler, bu ilkelerin e¤itimde eflitli¤i sa¤lamak üzere,
ayr›mc›l›k yasa¤› ve f›rsat eflitli¤ine daha iyi hizmet etmelerini
hedefliyor.
“Genellik ve eflitlik” ilkesine göre “E¤itim kurumlar› dil, ›rk,
cinsiyet ve din ay›r›m› gözetilmeksizin herkese aç›kt›r. E¤itimde
hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›namaz”.
‹lke, afla¤›daki öneriler ›fl›¤›nda güçlendirilmelidir:
Bahsi geçen ayr›m kategorilerinin, Anayasa'n›n 10. maddesindeki
tüm ayr›m kategorilerini kapsayacak flekilde geniflletilmesi ve
bu kategorilerin sonuna “ve di¤er herhangi bir durum” gibi bir
ibare eklenmesi;

Eflitlik

Türkiye'nin taraf› oldu¤u birçok Birleflmifl Milletler ve Avrupa
Konseyi Sözleflmesi, e¤itim hakk›n› güvence alt›na al›r.
Bu sözleflmeler, di¤er haklar yan›nda, e¤itim hakk›na eflitlik
temelinde eriflim konusunda da düzenlemeler içerir. Ulusal
hukukta da konuya iliflkin çeflitli hükümler bulunur.

KAPSAM VE DAYANAK

Ayn› maddede, e¤itimde ayr›mc›l›¤›n yasak oldu¤unun aç›k bir
ifadeyle yer almas› ve ayr›mc›l›k yasa¤›n›n yönetmelikle
düzenlenece¤inin belirtilmesi;
‹lkenin oda¤›n›n, e¤itime eriflimdeki haklar›n yan› s›ra e¤itim
süreçlerindeki haklar› da kapsayacak flekilde geniflletilmesi;
Ayn› ilkenin devam›na, “insan haklar› ve demokrasiye dayal› bir
toplumda ayr›mc›l›¤›n her türüyle mücadele edilmesi gere¤inden
hareketle, e¤itim ortamlar›nda ve toplumda ayr›mc› önyarg›lar›
ortadan kald›rmak için gereken önlemler Milli E¤itim
Bakanl›¤›'nca al›n›r” ifadesinin eklenmesi.
“F›rsat ve imkân eflitli¤i” ilkesine göre “e¤itimde kad›n, erkek
herkese f›rsat ve imkân eflitli¤i sa¤lan›r”. ‹lke, afla¤›daki öneriler
›fl›¤›nda güçlendirilmelidir:
‹lkenin, Anayasa'n›n 10. maddesinde yer alan, devletin kad›nerkek eflitli¤inin yaflama geçirilmesini sa¤lama yükümlülü¤ünü
yans›tacak biçimde de¤ifltirilmesi;
‹lkede bahsi geçen cinsiyet, yoksulluk, engellilik ve korunma
ihtiyac› kategorilerinin art›r›lmas› ve e¤itim hakk›na eriflimde
dezavantaj do¤urabilen di¤er özellik ve konumlar› da kapsamas›;
(Örnek olarak, s›¤›nmac› çocuklar, çocuk iflçiler, suça sürüklenmifl
çocuklar, göçmen çocuklar vb. say›labilir.)
E¤itimde gerçek anlamda eflitli¤i sa¤lamak amac›yla geçici özel
tedbirler al›nmas›n›n, belirli koflullar sa¤land›¤› sürece, ayr›mc›l›k
say›lmayaca¤›n›n ilke kapsam›nda ifade edilmesi. (Bu koflullar
aras›nda, söz konusu tedbirlerin farkl› gruplar için kal›c› olarak
eflitli¤e ayk›r› standartlar oluflturmamas› ve amaçlanan
hedeflere ulafl›ld›ktan sonra b›rak›lmas› say›labilir.)

Mevzuat, e¤itimin tüm çocuklar için ekonomik olarak
eriflilebilir olmas›n› sa¤layacak biçimde güçlendirilmelidir.
• Anayasa'da ilkö¤retimin k›z ve erkek tüm vatandafllar için
zorunlu ve devlet okullar›nda paras›z oldu¤u belirtilir.
Ancak 2006 y›l›nda ülke çap›nda yap›lan hanehalk› anketinin
sonuçlar›na göre, ülkemizde ilkö¤retim ça¤›nda olup okula
devam etmeyen her befl çocuktan biri okula gitmeme
nedeninin “okul masraflar›n› karfl›layamama” oldu¤unu
belirtmifltir.
Yoksul ve yoksun bir ortamda yetiflmenin bir çocu¤un e¤itim
hakk›ndan yararlanmas›n›n önünde engel oluflturmamas› için
gerekli önlemleri almak devletin yükümlülü¤üdür. E¤itim
hakk›ndan yararlanmay› önleyen veya zorlaflt›ran do¤rudan
veya dolayl› ücret uygulamalar›, bu ba¤lamda de¤erlendirilmelidir.
E¤itim hakk›ndan yararlanma sürecinde ortaya ç›kan ve k›rtasiye,
okul k›yafetleri gibi dolayl› masraflar da baz› çocuklar›n e¤itim
hakk›ndan yararlanmas›n›n önünde engel oluflturmalar›
nedeniyle yine bu ba¤lamda ele al›nabilir.
A. E¤itimin finansman›yla ilgili düzenlemeler
• 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu'na göre devlet
gelirlerinin en az %2'si ilkö¤retime aktar›lmal›d›r. Kanunda,
ilkö¤retime aktar›lan miktar›n %30'unun, okullardaki küçük
onar›mlar, okullar›n genel giderleri, yoksul ö¤rencilerin kitap,
k›rtasiye, yiyecek ve giyecek masraflar› ile tamamlay›c›
s›n›flar›n masraflar›n›n karfl›lanmas› için harcanmas›
öngörülür. ‹lkö¤retime devam eden 11 milyona yak›n çocu¤un
%98'inin devlet okullar›nda okudu¤u düflünülürse, bu oranlar
günümüz gereksinimlerini karfl›lamaktan uzakt›r.
• Nitekim 2009 y›l› için öngörülen Milli E¤itim Bakanl›¤›
harcamalar›na bak›ld›¤›nda, merkezi yönetim bütçesinin
%5,7'sine denk gelen bir miktar›n ilkö¤retim okullar›na
harcanmas› öngörülmüfltür. Ancak bu kayna¤›n sadece
%5,6's›n›n mal ve hizmet al›m› için ve sadece %2,5’inin yat›r›m
amaçl› kullan›laca¤› görülür. Buna ba¤l› olarak, birçok
ilkö¤retim okulu, bir yandan genel giderlerini karfl›lamak için
velilerden al›nan “ba¤›fl”lara ba¤›ml› hale geliyor, öbür yandan
yoksul ö¤rencilerin e¤itimle ilgili dolayl› masraflar›n›n
karfl›lanmas› konusunda ise etkisiz kalabiliyor.

• Hanehalk› anketlerinden gelen verilere göre, ilkö¤retim
ça¤›ndaki her üç çocuktan biri yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda bir
hanede yafl›yor. ‹lkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar aras›nda
yoksullu¤un bu derece yayg›n oluflu nedeniyle, velilerden
herhangi bir maddi katk› istenmedi¤i durumlarda bile,
e¤itimle ilgili k›rtasiye, okul k›yafetleri gibi dolayl› masraflar
çocu¤un e¤itim hakk›ndan yararlanmas›n›n önünde bir engel
oluflturabiliyor.
Devlet okullar›na yeterli kaynak aktar›lmamas›n›n önemli
bir sonucu, ilkö¤retim okullar›nda velilerden ba¤›fl talebi
uygulamas›n›n giderek yayg›nlaflmas› ve konuyla mücadele
etmek için Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan
genelgelerin çözüm için yetersiz kalmas› olmufltur.
Anayasa'n›n ilkö¤retimin devlet okullar›nda paras›z olmas›
hükmünü ihlal eden ve aileleri yoksul olan çocuklar›n e¤itim
hakk›ndan eflit olarak yararlanmas›n› zorlaflt›ran uygulamalar›n
önlenmesi için afla¤›daki öneriler de¤erlendirilmelidir:
Aileleri yoksul olan çocuklar›n e¤itim hakk›n›n korunmas› için
222 say›l› kanunun, ilkö¤retim okullar›na genel giderler ve yoksul
ö¤rencilerin masraflar›n›n karfl›lanmas› için aktar›lan kayna¤›n
art›r›lmas›n› sa¤layacak biçimde de¤ifltirilmesi;
Kanun yoluyla, okul yöneticileri taraf›ndan velilerden zorunlu
ba¤›fl al›nmas›n› cezaland›racak idari yapt›r›mlar belirlenmesi
ve bu konuyla ilgili flikayet mekanizmalar›n›n güçlendirilmesi;
5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu'nun, özellikle yoksul ve yoksun
ailelerin yo¤un olarak bulundu¤u yerleflim merkezlerindeki
okullara aktar›lan kayna¤›n art›r›lmas›n› destekleyecek biçimde
gözden geçirilmesi.
B. Burslarla ilgili düzenlemeler
Mevzuat, burs ve yat›l› okuma gibi, çocuklar›n e¤itim hakk›ndan
yararlanmalar› için sunulan olanaklar, ço¤unlukla sadece baflar›l›
ö¤rencilere tan›yor. Oysa, maddi durumu iyi olmayan bir
çocu¤un okulda baflar›l› olmas› son derece zordur. Ailesinin
maddi durumu nedeniyle baflar›s›z olan bir çocu¤un, burs ve
yat›l› okuma olanaklar›ndan yararland›r›lmamas›, çocu¤un
e¤itim hakk›n› kullanamamas›na neden olabilir. Okulu terk,
bu gibi durumlarda yüksek bir olas›l›kt›r. Bu nedenle, çocu¤un
bu olanaklardan yararlanmas›n› baflar›l› olmas› kofluluna
ba¤layan hükmün, uluslararas› hukuktan kaynaklanan
yükümlülükler ile örtüfltü¤ü söylenemez.
Devlet uzun dönemde, toplumsal konum bak›m›ndan
dezavantajl› çocuklar›n e¤itim hakk›ndan yararlanmas›n›
engelleyen veya zorlaflt›ran ekonomik koflullar›n düzeltilmesi
için etkili politikalar üretirken, k›sa dönemde bu çocuklar›n
e¤itimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi deste¤i
sa¤lamaya yönelik tedbirler de almal›d›r.
• Anayasa ve Milli E¤itim Temel Kanunu'nda devletin maddi
olanaklardan yoksun ö¤rencilerin ö¤renimlerini
sürdürülebilmeleri amac› ile burslar ve baflka yollarla gerekli
yard›mlar› yapaca¤› belirtilir. Ancak, ö¤rencilere baflar›l› olma
koflulu getirilir. Konuyla ilgili düzenlemeler, Anayasa ve Milli
E¤itim Temel Kanunu'ndaki hükümlere dayanarak, 2684 say›l›
kanunda yap›lm›flt›r. Uygulamadaki sonuca bak›ld›¤›nda, 20072008 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ilkö¤retim düzeyinde ilgili
s›navlarda baflar› gösteren 46.514 ö¤renciye ayl›k 65 YTL burs
verilmifl, 159.655 ö¤renci ise paras›z yat›l›l›k hizmetinden
yararlanm›flt›r. Ayr›ca ilgili mevzuata göre,
bu olanaklar ancak ilkö¤retim 6. s›n›ftan itibaren sunuluyor.
Yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflayan yaklafl›k 3,5 milyon ilkö¤retim
ça¤›nda çocuk oldu¤u düflünülürse, bu rakamlar›n yetersiz
oldu¤u görülür.
Yoksul ailelerde yetiflen çocuklar›n e¤itim hakk›ndan eflit olarak
yararlanabilmeleri için bu konuda yap›lmas› önerilen bafll›ca
mevzuat de¤ifliklikleri flunlard›r:
Burs ve paras›z yat›l›l›k olanaklar›n›n, baflar›ya ve ihtiyaca dayal›
olmak üzere iki tür olarak yap›land›r›lmas› ve daha genifl bir yafl
grubuna yayg›nlaflt›r›lmas›;

Uygulamas› süren ve ilk ve ortaö¤retim ça¤›ndaki yaklafl›k 1,8
milyon çocu¤un flartl› nakit transferi kapsam›nda yararland›klar›
e¤itim yard›mlar›n›n geçici bir devlet yard›m› olmaktan
ç›kar›larak mevzuatla süreklili¤i sa¤lanan bir devlet politikas›
haline getirilmesi.

T.C. vatandafllar› birçok farkl› anadile sahiptir. Türkçe ise Türkiye
Cumhuriyeti'nin resmi dilidir. Tüm T.C. vatandafllar›n›n anadilinin
Türkçe oldu¤unu öngören baflta Anayasa olmak üzere di¤er
mevzuat düzenlemeleri dil temelinde bir ayr›mc›l›¤a zemin
oluflturma riski tafl›r.

Eflitli¤i engelleyici ve ayr›mc› tüm düzenlemeler
e¤itim mevzuat›ndan ay›klanmal›d›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n e¤itim mevzuat›n›, sivil toplum
temsilcileri ve akademisyenler ile birlikte tarayarak, eflitsizli¤i
derinlefltiren ya da ayr›mc› tüm düzenlemeleri mevzuattan
ay›klamas›, ivedilikle at›lmas› gereken bir ad›md›r.

E¤itimde Haklar çal›flmalar›nda gerçeklefltirilen mevzuat
taramas›n›n as›l amac› do¤rudan eflitli¤i engelleyici ve ayr›mc›
düzenlemeleri saptamak olmamakla birlikte, tarama s›ras›nda
karfl›lafl›lan sorunlu düzenlemeler endifle vericidir.
Özellikle alt› çizilmesi gereken düzenlemeler:
• Baflvuru ve kabul koflullar›nda Türk ›rk› ve soyuna gönderme
yapan düzenlemeler:
Ç›rakl›k E¤itimi Merkezlerinde Paras›z Yat›l› Ç›rak Ö¤renci
Okutma Yönetmeli¤i'nin 38. maddesi
Özel Ö¤retim Kurumlar›nda Ücretsiz Okuyacak Ö¤renciler
Hakk›nda Yönetmelik'in 9. maddesi
‹lkö¤retim ve Orta Ö¤retim Kurumlar›nda Burs, Paras›z Yat›l›l›k
ve Sosyal Yard›mlar Yönetmeli¤i'nin 5. maddesi
Baz› e¤itim kurumlar›na veya Bakanl›k taraf›ndan sa¤lanan
olanaklara baflvuru ve kabul koflullar›nda T.C. vatandafllar›n›n
yan› s›ra “Türk Cumhuriyetlerinden birinin vatandafl›,” KKTC
vatandafllar› veya “Türkiye'de yaflayan soydafllar›m›z”›n dahil
edilmesi, Türk ›rk› ve soyuna dayal› ayr›m yap›lmas› anlam›na
gelir. Bu düzenlemeler, hak ve özgürlüklerden yararlanma
bak›m›ndan ›rka dayal› farkl› muamele yasa¤›na ayk›r› olmalar›
nedeniyle hem uluslararas› hem ulusal hukuk aç›s›ndan
sorunludur.
• Lise ve Ortaokullar Yönetmeli¤i'nin evli ö¤renciler ile ilgili 153.
maddesi
Lise ve Ortaokullar Yönetmeli¤i'nin 153. maddesine göre evli
olanlar okula ö¤renci olarak al›nmazlar ve ö¤renciyken
evlenenlerin okulla iliflikleri kesilir. Bu düzenleme, evli kiflilerin
ortaö¤retim hakk›ndan eflit olarak yararlanmalar›n› engeller.
Ayr›ca, bu uygulama ülkemizde kad›nlar›n evlilik yafl›n›n
erkeklerden daha düflük olmas› nedeniyle e¤itim hakk›ndan
yararlanmakta cinsiyet temelli bir eflitsizli¤e de yol açma riski
tafl›r. TÜ‹K istatistiklerine göre ülkemizde ilk kez evlenen çiftler
aras›nda, kad›nlar ortalama olarak erkeklerden 3,3 yafl daha
gençtir. Yaklafl›k olarak her üç kad›ndan biri ilk evlili¤ini 18
yafl›ndan gençken yaparken erkekler için bu oran ondörtte
birdir.*
• Az›nl›k okullar›yla ilgili olarak mütekabiliyetin esas al›naca¤›n›
ifade eden, Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu'nun 5. maddesi
Mütekabiliyet, bir ülke topraklar›ndaki yabanc›lara yap›lacak
muameleye ve tan›nacak hak ve özgürlüklere iliflkindir. Özel
Ö¤retim Kurumlar› Kanunu'nun 5. maddesine göre
mütekabiliyetin az›nl›klara uygulanmas›, az›nl›k gruplar›na
mensup kiflilerin yabanc› olarak görüldüklerini ifade eder ki bu
yaklafl›m ayr›mc›l›k teflkil eder.
• Tüm T.C. vatandafllar›n›n anadilinin Türkçe oldu¤unu ifade
eden Anayasa'n›n e¤itim hakk›yla ilgili 42. maddesindeki
hüküm

E¤itime eriflimle ilgili veri toplama sistemlerine iliflkin
mevzuat düzenlemeleri e¤itimde eflitsizli¤i tüm
boyutlar›yla ortaya ç›karacak biçimde de¤ifltirilmelidir.
E¤itim ile ilgili haklardan tüm çocuklar›n eflit olarak
yararlanmas›n› sa¤layacak etkili politikalar gelifltirmek için
öncelikle e¤itimdeki eflitsizli¤in tüm boyutlar›yla ortaya
ç›kar›lmas› gerekir. Bu ba¤lamda, bir ilkö¤retim okuluna hiç
kay›t olmayan, kay›t olup da düzenli devam etmeyen ve mezun
olamayan çocuklar›n en az›ndan cinsiyet, engel durumu,
yaflad›¤› ilçe, aile yap›s› gibi temel özelliklerine iliflkin bilgi
toplanmas› ve ortaya ç›kan resmin (özel hayat›n gizlili¤ine sayg›
ile kiflisel verilerin korunmas›yla ilgili uluslararas› standartlara
uygun bir biçimde) paylafl›lmas›, do¤ru müdahaleleri
gerçeklefltirebilmek için büyük önem tafl›r.
MEB'in e¤itim istatistikleriyle ilgili mevzuat düzenlemelerini
bu do¤rultuda de¤ifltirmesi, önlemlerin daha bütüncül bir resme
dayanarak gelifltirilmesini sa¤layacakt›r.

MEVZUATA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹LER‹N ÖZET‹
Ulusal mevzuat›n e¤itimde eflitli¤i art›racak biçimde
gelifltirilmesine katk›da bulunmay› amaçlayan önerilerin bir
özeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n
atmas› önerilen ad›mlar ayr› ayr› belirtilerek, afla¤›da yer al›yor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin,
• 222 say›l› kanunu, ilkö¤retim okullar›na genel giderler ve
yoksul ö¤rencilerin masraflar›n›n karfl›lanmas› için aktar›lan
kayna¤› art›racak biçimde de¤ifltirmesi;
• Burs ve paras›z yat›l›l›k olanaklar›n›, baflar›ya ve ihtiyaca
dayal› olmak üzere iki tür olarak yap›land›rmak ve daha genifl
bir yafl grubuna yayg›nlaflt›rmak üzere, baflta Anayasa olmak
üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerini de¤ifltirmesi;
• Milli E¤itim Temel Kanunu'ndaki “genellik ve eflitlik” ile “f›rsat
ve imkân eflitli¤i” ilkelerini, e¤itim süreçlerinde ve sonuçlarda
eflitli¤i de destekleyecek biçimde, yukar›da belirtilen biçimde
güçlendirmesi.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n,
• Yasal bir düzenlemeyle, okul yöneticileri taraf›ndan velilerden
zorunlu ba¤›fl al›nmas›n› cezaland›racak idari yapt›r›mlar
belirlemesi ve bu konuyla ilgili flikayet mekanizmalar›n›
güçlendirmesi;
• E¤itim mevzuat›n›, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler
ile birlikte tarayarak, eflitsizli¤i derinlefltiren ya da ayr›mc›
tüm düzenlemeleri mevzuattan ay›klamas›;
• E¤itime kay›t ve devam ile mezuniyete iliflkin verilerin,
çocuklar›n farkl› özelliklerine göre ayr›flt›r›larak toplanmas›n›
sa¤layacak bir düzenleme yapmas›.

* ÇYDD, söz konusu hükmün kald›r›lmas›n›n erken evlilikleri teflvik etmesinden kayg› duydu¤u için bu öneriye kat›lmamaktad›r.

4 Okullarda Sa¤l›k Hakk› Konusunda
Mevzuata ‹liflkin Öneriler
“E¤itim, (...) hiçbir çocu¤un yaflam›n karfl›s›na ç›karabilece¤i durumlarla bafl edebilece¤i donan›m›
kazanmadan okuldan ayr›lmamas›n› hedeflemelidir. Temel beceriler aras›nda (...) sa¤l›kl› yaflam tarzlar›
[da] yer almaktad›r...”
Komite, Taraf Devletlere flunlar› gerçeklefltirme ça¤r›s›nda bulunur: “...(b) su ve sanitasyon imkanlar›yla
birlikte okula güvenli ulafl›m dahil çocuklar aç›s›ndan sa¤l›k riski içermeyecek iyi iflleyen okul ve dinlenme
e¤lenme imkanlar›; (c) (...) her tür fliddet ve istismar›n önlenmesi için gerekli önlemlerin al›nmas›; (d) okul
müfredat›na ilgili konular›n dahil edilmesiyle sa¤l›kl› davran›fllar› yerlefltirecek önlem, tutum ve etkinliklerin
yayg›nlaflt›r›lmas›.”
BM Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yorum 1

E¤itim ve sa¤l›k aras›nda çok boyutlu bir ba¤ vard›r. Bir yandan
sa¤l›k durumu, çocu¤un e¤itime devam›n› ve ö¤renme
süreçlerine kat›l›m›n› do¤rudan etkiler. Di¤er yandan çocu¤un
sa¤l›¤›, okulun biyolojik, fiziksel ve sosyal çevresinden önemli
ölçüde etkilenir. Okulda sunulan e¤itimin içeri¤i ve yöntemi,
çocu¤un sa¤l›kl› bir yaflam için gerekli bilgiyi kazanmas› ve
uygun davran›fllar› benimsemesinde benzersiz bir rol oynar.

Bu belgede ulusal mevzuat›n güçlendirilmesi için sunulan
öneriler, e¤itim süreç ve ortamlar›nda çocuklar›n sa¤l›k hakk›n›n
gerçekleflmesine katk›da bulunmay› amaçl›yor.
Bu belgede sa¤l›k, sadece hastal›k ve sakatl›¤›n yoklu¤unu de¤il,
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halini ifade eder.
Toplumsal, kültürel ve ekonomik yap›, yaflanan yerin co¤rafi
yap›s›, topluma sunulan hizmetler ve bu hizmetlere ulaflabilme,
sa¤l›k üzerinde etkili olan etmenler aras›ndad›r.
Okul sa¤l›¤› ise, ö¤rencilerin ve okul personelinin sa¤l›¤›n›n
de¤erlendirilmesi, gelifltirilmesi, sa¤l›kl› okul yaflam›n›n
sa¤lanmas› ve sürdürülmesi, ö¤renciye ve dolay›s›yla topluma
sa¤l›k e¤itimi verilmesi için yap›lan çal›flmalar›n tümü olarak
tan›mlan›r.

KAPSAM VE DAYANAK
Bu belgedeki öneriler, özellikle Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sa¤l›k
Bakanl›¤› mevzuatlar›n›n uluslararas› insan haklar› belgeleri
›fl›¤›nda de¤erlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgulara
dayan›yor. Bu bulgular do¤rultusunda gelifltirilen önerilerden
baz›lar› belirli bir düzenlemeye iflaret etmek yerine, gelifltirilmesi
önerilen “Okul Sa¤l›¤› Politikas›” ve ilgili mevzuat kapsam›nda
dikkat edilmesi ve öncelikli olarak ele al›nmas› gereken temel
unsurlar›n alt›n› çiziyor.
Uluslararas› mevzuatta Türkiye'nin de taraf› oldu¤u çeflitli
düzenlemeler aras›nda BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'nin
24. maddesi öne ç›kar. Madde, devletlerin, her çocu¤un olabilecek
en iyi sa¤l›k düzeyine kavuflma ve t›bbi bak›m ve rehabilitasyon
hizmeti veren kurulufllardan yararlanma haklar›n› tan›mas›
gerekti¤ini belirtir.
Ayr›ca, sözleflmenin taraf devletlerce uygulanmas›n› denetleyen
Çocuk Haklar› Komitesi, e¤itimin amaçlar›na iliflkin haz›rlad›¤›
genel yorumda, özellikle yaflam becerilerinin gelifltirilmesi ve
çocu¤un sosyal ve ruh sa¤l›¤›na yönelik yat›r›mlar›n›n yap›lmas›
gerekti¤ini belirtir. Ayn› genel yorum, yaflam becerileri aras›nda,
dengeli karar verebilme, uyuflmazl›klar› fliddete baflvurmadan
çözme, sa¤l›kl› bir yaflam tarz› benimsemeyi de sayar.

Bu belgenin dayand›¤› okul sa¤l›¤› yaklafl›m›, hem sa¤l›kl› bir
yaflam için gerekli beceri ve davran›fllar›n edinilmesi hem de
sa¤l›¤› gelifltirici davran›fllar›n uygulanabilmesi için olumlu bir
çevrenin oluflturulmas›n› hedefler. Bu belgede ele al›nan ö¤renci
sa¤l›¤›, okul çevresi ve sa¤l›k e¤itimi konular›n›n her biri bu
yaklafl›m›n bir bileflenidir.

SAPTAMA, DE⁄ERLEND‹RME VE ÖNER‹LER
Kapsaml› bir okul sa¤l›¤› politikas›na gereksinim vard›r. Bu
politika ve gerektirdi¤i mevzuat düzenlemeleri Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ortakl›¤›nda belirlenmelidir.
‹ncelemeler s›ras›nda karfl›lafl›lan en büyük eksiklik, okul
ça¤›ndaki çocuklara yönelik bütüncül bir sa¤l›k politikas›n›n
olmamas›d›r. Hem çocu¤un biyolojik özelliklerinden hem de
okul ve yak›n›ndaki çevresel risklerden kaynaklanan sorunlar›
önlemeye dönük bütüncül bir okul sa¤l›¤› politikas›na
gereksinim vard›r.
Bu politika çerçevesindeki hizmetler, toplumda okul ça¤›ndaki
bütün çocuklar›n mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal
sa¤l›¤a kavuflmalar›n› sa¤lamay› ve sürdürmeyi, okul
çocuklar›n›n sa¤l›kl› bir çevrede geliflimini güvence alt›na almay›
ve çocuklar›n, ailelerinin ve toplumun sa¤l›k düzeyini
yükseltmeyi amaçlamal›d›r. Okul sa¤l›¤› politikas›, ö¤rencilerin
sa¤l›¤›n› koruma ve gelifltirmeyi hedeflemeli; sa¤l›k sorunlar›
ile karfl›lafl›ld›¤›nda çözebilecek flekilde düzenlenmeli; kronik
sa¤l›k sorunu olan çocuklara yönelik tedavi ve rehabilitasyonu
destekleyen bir yap›ya sahip olmal›; yaralanmalar›n önlenmesine
dönük bir yaklafl›m içermeli; g›da hijyeni, sa¤l›kl› okul çevresi
ve trafik güvenli¤i aç›s›ndan geliflmifl olmal›d›r.
Mevzuat incelemesinde, okul ça¤›ndaki çocuklar›n sa¤l›¤›
konusunda Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n
sorumluluk alanlar›n›n çak›flt›¤› görüldü. Umumi H›fz›ss›hha
Kanunu'na göre çocuk sa¤l›¤› ile ilgili sorumluluk Sa¤l›k
Bakanl›¤›'na aitken, okullarda çocu¤un sa¤l›¤›n› izlemek Milli
E¤itim Bakanl›¤›'n›n sorumluluk alan›ndad›r. Ancak Milli E¤itim
Bakanl›¤› mevzuat›nda Bakanl›k'a ba¤l› kurumlar›n ve birimlerin,
ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› korumak ve gelifltirmek, sa¤l›k hizmeti
sunmak ve gerekli sa¤l›k taramalar›n› gerçeklefltirmek gibi
sorumluluklar› tan›mlanm›flt›r. Mevzuattaki bu çak›flmaya ek
olarak, genel olarak sorun ç›kt›kça müdahale etme anlay›fl›,
hizmet sunumunun bütüncül ve güçlü bir yaklafl›mla
gerçeklefltirilmesini engelleyici niteliktedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ortaklafla bir okul
sa¤l›¤› politikas› gelifltirmelidir. ‹ki kurum da okul ça¤›ndaki
çocuklar›n sa¤l›k haklar›n›n gerçeklefltirilmesiyle do¤rudan ilgili
olmal› ancak yetki ve sorumluluk paylafl›m› netlefltirilmeli,
eflgüdüm güçlendirilmelidir. Ö¤rencilerin sa¤l›¤›n›n izlenmesi

Sa¤l›k

E¤itimde Haklar çal›flmalar›nda, çocu¤un hem kiflisel
özelliklerinden hem de okul ve yak›n çevresinin özelliklerinden
kaynaklanan sa¤l›k sorunlar›n› bütüncül bir biçimde ele alan
bir okul sa¤l›¤› politikas›na gereksinim oldu¤u saptand›. Bu
politika çerçevesinde, koruyucu ve gelifltirici sa¤l›k hakk›na
vurgu, üreme ve cinsel sa¤l›k, zararl› maddelerden korunma ve
sa¤l›kl› yaflam becerileri konular›nda e¤itimin içeri¤inin
zenginlefltirilmesi ve okulun çevre sa¤l›¤› öne ç›kan konulard›.

Ek olarak, olumlu bir okul ortam›na sahip olmayan bir çocu¤un,
ruh sa¤l›¤› ve sosyal sa¤l›k durumunun bozulabilece¤i ifade
edilir. Olumlu okul ortam› ile anlay›fl, hoflgörü, eflitlik ve dostluk
temelinde yap›land›r›lm›fl ve fliddet ya da d›fllay›c› uygulamalar›n
olmad›¤› bir okul kastedilir.

ile ilgili çal›flmalar Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n, sa¤l›¤› koruma ve
gelifltirme için gerekli bilgi ve becerilerin gelifltirilmesine iliflkin
çal›flmalar Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n sorumlulu¤unda olmal›d›r.

Çocuk sa¤l›¤›n›n sürekli olarak izlenmesi için gerekli yasal
düzenlemeler yap›lmal›, sa¤l›k hakk›na eriflime süreklilik
kazand›r›lmal›d›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› mevzuatlar›nda
benimsenen okul sa¤l›¤› yaklafl›m›nda, çocu¤un yüksek yarar›n›n
önceliklendirildi¤i görülür; ancak, koruyucu ve gelifltirici sa¤l›k
hakk›na yap›lan vurgu yetersizdir.
Çocuklar›n okullarda düzenli aral›klarla sa¤l›k muayenelerinden
geçmeleri ve büyüme ve geliflimlerinin izlenmesine iliflkin yeni
bir yasal düzenleme yap›lmas›, hem çocu¤un sa¤l›¤›n›n
korunmas›na ve gelifltirilmesine yönelik müdahalelerin
zaman›nda yap›lmas›na, hem de sa¤l›k sorunlar›na erken
dönemde tan› koyulmas›na yard›mc› olacakt›r.
Ö¤rencilerin gerekti¤inde bir üst sa¤l›k kuruma sevklerinin bir
düzenleme yoluyla kolaylaflt›r›lmas› büyük önem tafl›r.
Mevcut sistem, aile hekimli¤i sistemi ya da hazırlanacak yeni
bir sistem içinde sunulan sa¤lık hizmetleri ile okul sa¤lı¤ı
hizmetlerinin entegre edilmesinde yarar vardır. Bu, sürekli
izlemenin belirli bir hekim tarafından yapılması ve okulda ortaya
çıkan akut sa¤lık sorunlarında, çocu¤un bu sistem içinde ondan
sorumlu kılınmıfl bu hekime sevki ile mümkün olabilir. Yasal
düzenlemenin bu biçimde yapılması uygulamalardaki
karıflıklı¤ın azalmasını ve çocu¤un sürekli olarak aynı hekim
tarafından izlenebilmesini sa¤layacaktır.

Okullarda çevre sa¤l›¤›yla ilgili düzenlemeler bir an önce
ele al›nmal›d›r.
Okul çevresi, okulun yeri ve binas›na ek olarak, sosyal çevresi,
alt yap› tesisleri, oyun alanlar›, okulda su temini ve çöplerin yok
edilmesi, tuvaletler, ›s›tma ve havaland›rma, ayd›nlatma, s›ralar,
s›n›flar›n büyüklü¤ü gibi konular› içerir. Bu çevre ö¤rencileri
hem do¤rudan etkiler hem de çal›flanlar›n sa¤l›¤› üzerindeki
etkisiyle dolayl› olarak ö¤renci baflar›s›n› etkileyebilir.
Sa¤l›¤› gelifltirici davran›fllar›n uygulanabilmesi için olumlu bir
çevre ortam›n›n oluflturulmas› yönünde, Türk Standartlar›
Enstitüsü taraf›ndan belirlenen standartlar okul ve çevresine
iliflkin bir yaklafl›m sunsa da konuyla ilgili mevzuat yeterince
ayr›nt›l› de¤ildir. Mevzuatta daha çok fiziksel okul çevresi ve
uyulmas› gereken standartlar ele al›nm›flt›r.
Çevre sa¤l›¤› alan›nda ayr›nt›l› ve elektromanyetik alan ve
gürültü gibi yeni geliflen riskleri de kapsayan düzenlemeler
yap›lmas› önemlidir.
Okullar›n spor ve dinlenme ortamlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenli
olmas›n›n sa¤lanmas›na iliflkin mevzuat düzenlemeleri yap›lmas›
büyük bir eksikli¤i giderecektir.

Çocuklar›n okul ortam›nda sa¤l›kl› beslenmesine iliflkin
düzenlemeler güçlendirilmelidir.
Okullarda obeziteyle mücadele ve genel olarak sa¤l›kl› beslenme
konular›nda, genelge düzeyinde öneriler ile kontrol alt›na alma
yaklafl›m› benimsenir. Ancak mevzuat, bu konuda sorumluluk
ve yükümlülüklere aç›k olarak yer vermez. Özellikle okul
kantinlerine iliflkin yaklafl›m yetersizdir.
Okullarda kantinlere iliflkin kurallar› da belirleyen, sa¤l›kl›
beslenme konusundaki tüm sorumluluk, yetki ve yapt›r›mlar›
aç›kça belirten bir yönetmelik, ilgili mevzuat› güçlendirecektir.

Sa¤l›k e¤itimleri, çocuklara sa¤l›¤›n gelifltirilmesi ve
korunmas›na iliflkin davran›fllar›n kazand›r›lmas› üzerine
beceri e¤itimleriyle desteklenmelidir.
Okullardaki sa¤l›k e¤itimi içinde sa¤l›¤›n gelifltirilmesine ve
korunmas›na iliflkin bilgi verilmesi gerekir. Ayr›ca, çocuklara
sa¤l›kl› yaflam için gerekli davran›fl al›flkanl›klar›n› kazand›racak
beceri e¤itimi de verilmelidir. Kazand›r›lmas› hedeflenen sa¤l›kl›
yaflam davran›fllar› içinde baflta, sa¤l›kl› beslenme, düzenli fizik
egzersiz yapma, dinlenme ve uykuya dikkat etme, sigara, alkol
ve madde kullanmama, güvenli cinsellik, kendini
yaralanmalardan koruma ve fliddet içeren davran›fllarda
bulunmama gelir. Okul sa¤l›k e¤itimi içinde sa¤l›¤›n
gelifltirilmesinin yan› s›ra, stres ile bafla ç›kabilme, karar

verebilme, sorun çözebilme gibi pek çok yaflam becerisini
gelifltirmeye yönelik beceri e¤itimine de yer verilmesi gerekir.

Çocuklar›n bedenlerini tan›ma, üreme ve cinsel sa¤l›k
bilgilerine ulaflma haklar›n› yaflama geçirebilmesi
sa¤lanmal›d›r.
Toplumda, üreme ve cinsel sa¤l›k ile ilgili var olan birçok sorun,
bilgi eksikli¤i ya da yanl›fl bilgilendirme kaynakl›d›r. Buna karfl›n,
mevzuatta konuyla ilgili düzenlemeler oldukça s›n›rl›d›r.
Gençlerin üreme ve cinsel sa¤l›k haklar›n› gerçeklefltirebilmeleri
ve sa¤l›kl› davran›fllar benimsemeleri için, üreme ve cinsel sa¤l›k
konular›, müfredat ve sa¤l›k e¤itimi program›na bir an önce
entegre edilmelidir. Aras›nda akran e¤itiminin de oldu¤u çeflitli
yöntemler de¤erlendirilmeli, bu e¤itimler için en do¤ru
yöntemler seçilmelidir.

Sigara, alkol ve madde ba¤›ml›l›¤›ndan korunmaya iliflkin
ek müdahaleler gelifltirilmelidir.
Gerek Sa¤l›k Bakanl›¤› gerek Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›mlanan genelgelerde özellikle sigara kullan›m›n›n
kontrolüne iliflkin önlemler tekrarlanm›flt›r. Mevzuattaki
yaklafl›m daha bütüncül k›l›nmal› ve eflgüdüm bak›m›ndan
güçlendirilmelidir.
Bu alanda, sa¤l›k ile ilgili hizmetlerden Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n
sorumlu olmas›, bilgilendirme hizmetinde Milli E¤itim Bakanl›¤›
ile ortak çal›flmalar yürütülmesi ve sorunu olan çocuklar›n Sa¤l›k
Bakanl›¤› kurulufllar›na sevk edilmesi düflünülebilir.
Sigara, alkol ve madde kullan›m› ve bunlar›n sa¤l›k üzerinde
etkilerine iliflkin yap›lan e¤itimlerin standardize edilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas›na iliflkin düzenlemeye gereksinim vard›r.
Mevzuatta, daha çok zararl› al›flkanl›klardan kaç›nma ve
cezaland›rma üzerinden ele al›nan bu konunun, yaflam becerileri
e¤itimi ile ba¤daflt›r›lmas› önemlidir.

MEVZUATA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹LER‹N ÖZET‹
Ulusal mevzuat›n e¤itim süreç ve ortamlar›nda çocuklar›n sa¤l›k
hakk›n›n gerçekleflmesini sa¤layacak biçimde gelifltirilmesine
katk›da bulunmay› amaçlayan önerilerin bir özeti, Milli E¤itim
Bakanl›¤› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n birlikte ve ayr› ancak eflgüdüm
içinde atmas› önerilen ad›mlar belirtilerek, afla¤›da yer al›yor.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n,
• Birlikte hareket ederek bir “Okul Sa¤l›¤› Politikas›” ve hizmet
kapsam› belirlemesi;
• Ortak bir çal›flmayla haz›rlanacak yönetmelik ve genelgelerle
okul sa¤l›¤› hizmetlerinin nas›l sunulaca¤›n› düzenlemesi;
Bu kapsamda,
• Ö¤rencilerin gerekti¤inde bir üst sa¤l›k kuruma sevklerini bir
düzenleme ile kolaylaflt›rmas›;
• Okul çevre sa¤l›¤› alan›nda, yeni riskleri de içeren ayr›nt›l› bir
düzenleme yapmas›;
• Okullarda kantinlere iliflkin kurallar› da belirleyen, sa¤l›kl›
beslenme konusundaki tüm sorumluluk, yetki ve yapt›r›mlar›
aç›kça belirten bir yönetmelik haz›rlamas›;
• Sigara, alkol ve madde kullan›m› ve sa¤l›k üzerine olan etkileri
üzerine yap›lan e¤itimlerin standardize edilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas›na iliflkin bir düzenleme yapmas›.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n,
• Okul sa¤l›¤› e¤itimi içinde sa¤l›¤›n gelifltirilmesi ve korunmas›na
iliflkin bilgileri ve yaflam becerilerini kapsayan, üreme ve cinsel
sa¤l›k konular›n› da içeren bir müfredat›n yasal altyap›s›n›
haz›rlamas›;
• Okullar›n spor ve dinlenme ortamlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenli
olmas›n›n sa¤lanmas›na iliflkin mevzuat düzenlemesi yapmas›.
Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n,
• Çocuklar›n okullarda düzenli aral›klarla sa¤l›k muayenelerinden
geçmeleri ve büyüme ve geliflimlerinin izlenmesine iliflkin yeni
bir yasal düzenleme yapmas›.
• Çocu¤un sa¤lı¤ının tutarlı bir biçimde izlenebilmesi amacıyla,
mevcut ya da uygulanması planlanan sa¤lık hizmetleri sistemi
ile okul sa¤lı¤ı hizmetlerinin entegre edilmesine dönük bir
düzenleme yapması.

5 Okullarda Ö¤renciye Yönelik Her Türlü fiiddetin
Önlenmesi için Mevzuata ‹liflkin Öneriler
“[Ö]¤rencilerin geneli incelendi¤inde, %49,4'ü ‘okul ve çevresinde’ fiziksel fliddete u¤rad›klar›n› belirtmifllerdir.
(…) Sözel fliddet ile karfl›lafl›lan yerler aras›nda tüm ö¤renciler için ilk (…) s›rada okul ve çevresi (%60,3) (…)
yer almaktad›r. (…) Ö¤rencilerin %59,8'i son üç ay içinde okul ve çevresinde duygusal fliddet uyguland›¤›n›
belirtmifltir.”
“Toplumda fliddet içeren olaylar›n çocuk ve gençleri de içine alacak tarzda yayg›nlaflmas› bu konuda özel
çaba harcanmas› gere¤ini do¤urmufltur.”
TBMM Meclis Araflt›rmas› Komisyonu

Çocuklar›n her türlü ihmal, istismar ve fliddetten korunma
hakk›n›n ihlal edilmesi, e¤itim hakk›n›n da do¤rudan ihlali
anlam›na gelir. Okullarda fliddetin yayg›nl›¤›, baz› fliddet
türlerinin e¤itimin meflru bir parças› olarak kabul edilmesi ve
bu eylemlerin kifliler üzerindeki uzun dönemli ve a¤›r etkileri,
konunun aciliyetinin alt›n› çiziyor.
Türkiye, baflta BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Madde 19
olmak üzere, onaylad›¤› uluslararas› sözleflmelerde tan›nan
haklar do¤rultusunda, çocu¤u okulda herhangi bir kiflinin
uygulayaca¤› her türlü ihmal, istismar ve fliddete karfl› korumak
üzere gerekli tüm yasal, idari, toplumsal ve e¤itsel tedbirleri
almakla yükümlüdür.
E¤itimde Haklar çal›flmalar›nda, okullarda çocuklar›n ihmal,
istismar ve fliddetten etkili bir biçimde korunmas› için mevzuat
düzeyinde at›labilecek çeflitli ad›mlar saptand›. Bunlardan
bafll›calar›, tan›mlar›n ve görevlere iliflkin düzenlemelerin
gelifltirilmesi, kay›t ve izleme sistemlerinin güçlendirilmesi ve
yapt›r›mlar›n daha etkili k›l›nmas›d›r.

Bu belgede, çocuk istismar›, çocuklara karfl› aktif olarak giriflilen
ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal geliflimlerini zedeleyen
her türlü eylemi ifade ederken, ihmal ile çocu¤un beslenme,
bar›nma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal
gereksinimlerinin devlet, ilgili kurumlar ya da aile taraf›ndan
karfl›lanmamas› kastedilir.
fiiddet ise ihmal ve baflta fiziksel, cinsel ve psikolojik olmak
üzere her tür istismar› içerecek biçimde, bir kiflinin kendisine,
di¤er bir kifliye veya bir gruba ya da toplulu¤a karfl›, yaralanma,
ölüm, psikolojik zarar, geliflim bozuklu¤u veya malullük ile
sonuçlanan veya sonuçlanma riski do¤uracak biçimde kasten
fiziksel güç kullanmas›, zorlama ya da tehdit yollar›na
baflvurmas› anlam›na gelir.
Bedensel ceza ile, çocu¤un davran›fllar›nda belirli bir yönde
de¤ifliklik sa¤lamak için, çocu¤a yetki sahibi bir kiflinin fiziksel
fliddet uygulamas› ifade edilir.

KAPSAM VE DAYANAK
E¤itimde Haklar çal›flmalar›nda yap›lan mevzuat
de¤erlendirmesi, örgün ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda
ö¤retmen ya da yönetici taraf›ndan çocu¤a yöneltilen fliddeti
ve öncelikle konunun yasal boyutunu ele al›yor. Okul ortam›nda
fliddet, sadece ö¤retmenden ö¤renciye do¤ru gerçekleflmez ve
fliddetin önlenmesinin psikolojik ve toplumsal birçok farkl›
boyutu bulunur.

Çal›flma ayr›ca, fliddet ve istismar davran›fllar› üzerinden
gerçekleflen hak ihlallerinin önlenmesi, meydana geldikten
sonra saptanmas› ve durumun ilgili kurumlara bildirilmesi ile
s›n›rland›r›ld›. Bu ba¤lamda, ihlallerin meydana gelmesinin
ard›ndan çocuklara devlet taraf›ndan sunulmas› gereken
rehabilitasyon ve benzer hizmetlerle ilgili düzenlemelere burada
de¤inilmiyor.
Konuya iliflkin yol gösteren bafll›ca düzenlemeler aras›nda,
Türkiye'nin de taraf› oldu¤u BM Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme'nin çocu¤un her türlü fliddetten korunma hakk›n› ele
alan 19. maddesi, okul disiplininin, çocu¤un insanl›k onuruyla
ba¤dafl›r biçimde ve sözleflmeye uygun olarak yürütülmesini
sa¤lamak için taraf devletlerin gerekli tüm önlemleri alaca¤›n›
belirten 28. maddesi ile iflkenceyi, kötü muameleyi ve di¤er
afla¤›lay›c› muamele veya cezalar› yasaklayan 37. maddesi
say›labilir. ‹stismar›n farkl› biçimleri ba¤lam›nda, sözleflmenin
32.-36. maddelerinde, çocuk iflçili¤i, çocuklar›n uyuflturucu
kullanmas›, çocuklar›n cinsel sömürüye maruz kalmas› ile
çocuklar›n kaç›r›lmas›n›n, sat›lmas›n›n ve fuhufla zorlanmas›n›n
önlenmesi ve çocuklar›n sömürünün di¤er biçimlerine karfl›
korunmas›na iliflkin haklar düzenlenmifltir. fiiddet ve istismardan
korunmada e¤itimin içeri¤ine de dikkat çekilir. Ayr›ca, Çocuk
Haklar› Komitesi'nin e¤itimin amaçlar›, ergen sa¤l›¤› ve geliflimi
ile çocu¤un bedensel cezadan ve onur k›r›c› ceza biçimlerinden
korunma hakk›na iliflkin yay›mlad›¤› genel yorumlar da bu
ba¤lamda yol göstericidir.
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi
ile BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararas› Sözleflmesi'nde de
her çocu¤un fliddetten uzak bir ortamda e¤itim görme hakk›
vurgulan›r. Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi, çocuklara karfl›
fliddeti, iflkence ve kötü muamele yasa¤›n› düzenleyen 3.
maddesinde ele al›rken, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, zaman
içerisinde önce ceza hukukunda, sonra okullarda ve en sonunda
aile içinde bedensel cezan›n yasaklanmas› gerekti¤ini
içtihatlar›nda ortaya koyar. Avrupa Sosyal fiart›, çocuklara karfl›
bedensel cezay› koflulsuz olarak tamamen yasaklarken, Gözden
Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart›'n›n 7. maddesinde düzenlenen
“çocuklar›n ve gençlerin korunma hakk›”, bedensel cezan›n
yasaklanmas›na ek olarak, çocuklar›n cinsel istismardan
korunmas›na yönelik yükümlülükler de getirir.
Bu çal›flmada, kötü muamelenin önlenmesine, çocu¤un
korunmas›na ve e¤itim ve flikayet mekanizmalar›na iliflkinAnayasa'dan genelgelere- düzenlemeler ve ilgili yarg› kararlar›
taranarak, ulusal mevzuat yukar›da baz›lar› say›lan uluslararas›
düzenlemeler çerçevesinde incelendi.

fiiddeti Önleme

Bu belgede ulusal mevzuat› güçlendirmek için sunulan öneriler,
çocuklar›n beden, duygu ve ruh sa¤l›¤›n›n okullarda her türlü
ihmal, istismar ve fliddetten korunmas›na katk›da bulunmay›
amaçl›yor.

Ancak, ö¤retmen ya da yönetici ve ö¤rencinin aras›nda belirgin
bir güç eflitsizli¤i olmas›, bu yetiflkinlerin ö¤rencinin bak›m›ndan
ve e¤itiminden sorumlu olmas› ve ö¤rencilere rol model teflkil
etmesi bu tür fliddetin ayr› bir önemle ele al›nmas›n› gerektirir.

SAPTAMA, DE⁄ERLEND‹RME VE ÖNER‹LER
Okullarda ihmal, istismar ve fliddeti önlemek için bu
kavramlar net olarak tan›mlanmal›, bu olgular›n önlenmesi
temel amaçlar olmal›, ilgili kifli ve kurumlar›n görevleri aç›k
olarak düzenlenmelidir.
Genel olarak de¤erlendirildi¤inde, okullarda çocu¤un ihmal,
istismar ve fliddetten korunmas› bak›m›ndan mevzuat›n
kapsay›c›l›ktan uzak ve da¤›n›k oldu¤u, kamu makamlar›n›n
hangi ba¤lamlarda sorumluluk üstlendi¤i konusunda aç›kl›k
olmad›¤› saptand›.
Türk hukukunda e¤itimde bedensel cezay› do¤rudan yasaklayan
bir düzenlemenin bulunmad›¤› ve bu anlamda çocu¤a yönelik
fliddetin çeflitli biçimlerinin hukuka ayk›r›l›k oluflturmayabilece¤i
söylenebilir. Söz konusu yasalar çerçevesinde mevzuata ayk›r›
olan, disiplin yetkisinin kötüye kullan›lmas› ve afl›r›ya kaçm›fl
dayakt›r.
‹nceleme ayr›ca, yüksek yarg› organlar›n›n kararlar›n›n bedensel
cezan›n yasaklanmas› konusunda aç›k ve net bir yaklafl›m
sergilemekten uzak oldu¤unu ortaya koymufltur.
Yarg›tay Ceza Genel Kurulu'nun 2000 tarihli önemli bir karar›nda,
bir ö¤rencisinin eline cetvelle vurarak “üç gün ifl göremez” raporu
almas›na yol açacak flekilde yaralanmas›na neden olan
ö¤retmenin bu fiili, “(…) özel bir kast göstermeden tüm
ö¤rencileri disiplin ve tedip hakk›n› kullanmak üzere uyarmak
amac›yla elindeki naylon cetvelin yatay taraf› ile her ö¤renciye
birer defa vurdu¤u, bu vuruflta etkili eylem kast›n›n bulunmad›¤›
gibi, tedip hakk›n›n kullan›lmas›n›n da afl›lmad›¤› (…)”
gerekçesiyle yerel mahkemede beraat karar›yla sonuçlanm›flt›r.
Yarg›tay, ö¤retmenlerin ö¤renciler üzerinde e¤itim içi disiplinin
sa¤lanmas› yönünden terbiye ve itaat ettirme haklar›
bulundu¤unu kabul etmifltir. Ancak, bu hakk›n disiplin cezas›
vermek ile bedensel zarara yol açmayacak biçimde, örne¤in
kulak tutma, tek aya¤› üzerinde durdurma gibi davran›fl
biçimleriyle s›n›rl› oldu¤unu, hiçbir zaman etkili eylemde
bulunma, baflka bir deyiflle ö¤renciyi dövme hakk› vermedi¤ini
belirtmifltir. Yarg›tay karar›nda, etkili eylem düzeyine varmayan
kulak çekme, tek ayak üzerinde bekletme gibi cezalar bizzat ad›
verilerek hukuka uygun bulunmufl, hatta e¤itimcilere bu
anlamda yol gösterilmifltir.

Okullarda her türlü fliddeti önlemenin ilk ad›m›, mevzuatta ihmal,
istismar ve fliddet ile ilgili aç›k tan›mlara yer vererek farkl›
uygulamalar›n önüne geçmek, ne tür koflullar›n bu eylemleri
do¤urdu¤unun s›n›rlar›n› daha net çizerek yoruma yer
b›rakmamak olacakt›r.
Bu amaçla, uluslararas› standartlardan hareketle ihmal, istismar
ve fliddetin Türk Ceza Kanunu veya Çocuk Koruma Kanunu'nda
tan›mlanmas› önemlidir. Böyle bir tan›m, Milli E¤itim Bakanl›¤›
mevzuat› ve okullardaki uygulamalar için yol gösterici olacakt›r.
Okullardaki uygulamalar için yol gösterici olabilecek bir di¤er
düzenleme, Milli E¤itim Temel Kanunu'nda yer alacak ve
okullarda onur k›r›c› her türlü bedensel, duygusal veya psikolojik
ceza veya muamelenin yasak oldu¤unu aç›kça telaffuz edecek
ek bir maddedir.
Buna paralel olarak, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ve okul
personelini de kapsayan kötü muameleyle ilgili 232. maddede
terbiye hakk›ndan do¤an disiplin yetkisinin s›n›rlar›
tan›mlan›rken, sa¤l›¤›n bozulmas› veya tehlikeye maruz kalma
sonucu gibi flartlar aramak yerine fliddetin her türü aç›kça
yasaklanmal›d›r.
Bu tan›m ve düzenlemelerin uygulamaya yans›mas›n›n ikinci
ad›m›, okullarda fliddeti önleyici uygun mekanizmalar›n
kurulmas› için ilgili görev ve sorumluluklar›n düzenlenmesidir.
Bu amaçla, Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n Teflkilat ve Görevleri
Hakk›nda Kanun'da görevlere “okullarda ihmal, istismar ve
fliddeti önlemeye yönelik gerekli tüm yasal, idari, e¤itsel ve di¤er
önlemleri alma”n›n eklenmesi önemli bir ad›m olacakt›r. Kanuna
eklenecek madde yasal dayanak olarak al›narak, Milli E¤itim

Bakanl›¤›'na ba¤l› okul öncesi, ilk ve ortaö¤retim kurumlar›na
iliflkin yönetmeliklerde özellikle müdür ve müdür yard›mc›lar›n›n
görevlerine okullardaki ihmal, istismar ve fliddet ile ilgili
durumun araflt›r›lmas›, nedenlerinin saptanmas›, vakalar›n kay›t
edilerek bildirilmesi ve gerekli önlemlerin al›nmas› eklenebilir.
Yönetmelik düzeyinde yap›lacak bir düzenleme de 2006/26
numaral› genelgeyle düzenlenen ilgili görev ve sorumluluklar›n
güçlendirilmesine katk›da bulunabilir.

Okullarda çocu¤a yönelik istismar ve fliddet sorunu daha
görünür hale gelmeli ve bu amaçla, fliddet ve istismar›n her
türü ile ilgili olarak bildirim yapma ve kay›t tutma zorunlu
hale getirilmelidir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n okullarda fliddeti azaltmak için son
dönemde bafllatt›¤› çal›flmalara ra¤men okullarda yaflanan
istismar ve fliddet vakalar›n›n çok az bir oran› kay›t edilip
bildiriliyor.
• TBMM'nin konuyla ilgili raporunda, 2006 ve 2007 y›l› verilerine
göre ilkö¤retim okullar›n›n %3,6's›nda, ortaö¤retim okullar›n›n
%28,5'inde fliddet olaylar›na iliflkin kay›t bulundu¤u
belirtilmifltir. Bu kay›tlara göre bir y›ll›k bir dönemde fliddete
kar›flan ö¤renci oran› %0,06'd›r. Oysa TBMM'nin ayn› raporunda,
ö¤rencilerle yap›lan anket bulgular› üç ayl›k bir dönemde her
befl ö¤renciden birinin fiziksel fliddetle, her alt› ö¤renciden
birinin ise cinsel fliddetle karfl›laflt›¤›n› gösteriyor. Rehber
ö¤retmenler taraf›ndan kullan›lan okul vaka analiz formu bu
yönde at›lan olumlu ancak yetersiz bir ad›md›r.
Rakamlar aras›ndaki bu tutars›zl›k, istismar ve fliddete iliflkin
kay›t ve bildirimin zorunlu hale getirilmesinin önemine iflaret
eder.

Okullarda çocuklara karfl› fliddet uygulayan, çocuklar› ihmal
veya istismar eden ö¤retmen ve yöneticilere yönelik
yapt›r›mlar daha etkili k›l›nmal›d›r.
Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda
Kanun, ö¤retmen, okul yöneticileri ve di¤er okul personelinin
çocuklara karfl› iflledikleri suçlar›n üstlerinin izni olmadan
soruflturulmas›n› engeller. Bu düzenleme, çocuklara karfl›
ö¤retmen, yönetici ya da di¤er okul personeli taraf›ndan
uygulanan fliddet ve istismar›n görünür hale gelmesinin ve cezai
yapt›r›mla karfl›lanmas›n›n önünde önemli bir engeldir.
‹lgili kanunda, çocuklara karfl› ifllenen suçlar›n soruflturma iznine
tabi olmayacak flekilde düzenlenmesi ve izne gerek kalmaks›z›n
cumhuriyet savc›l›klar›nca soruflturma yürütülebilece¤inin
belirtilmesi gereklidir.
• Dan›fltay'›n 2004 tarihli bir karar›nda, ö¤rencilerine fliddet
uygulad›¤› sabit olan bir ö¤retmen yaln›zca idarecilik
görevinden al›nm›fl, ö¤retmenlik yapmaya devam edebilmifltir.
Bu kararda, bedensel cezaya karfl› öngörülen idari cezalar›n
cayd›r›c›l›ktan uzak oldu¤u görülür.
Yürürlükte olan ve konuyla en do¤rudan ilgili olan 1930 tarihli
ve 1702 say›l› kanun ve 1943 tarihli ve 4357 say›l› kanunun
içerikleri hem fliddetin tan›mlar› hem de öngörülen yapt›r›mlar
aç›s›ndan güncelliklerini büyük ölçüde yitirmifltir. Bu nedenle
e¤itimciler ve di¤er okul personeli ile ilgili disiplin soruflturmalar›
bak›m›ndan bu kanunlar›n yenilenmesi veya yeni bir disiplin
yönetmeli¤inin oluflturulmas›nda yarar vard›r.
Yap›lacak de¤iflikliklerde veya haz›rlanacak yönetmelikte,
disiplin cezas› öngörülecek fiiller aras›nda fliddet, ihmal ve
istismar mutlaka ayr›nt›l› bir flekilde tan›mlanarak yer almal›d›r.
‹hmal, istismar ve fliddet nedeniyle disiplin cezas› alan kiflilere
yönelik yapt›r›m görev yerlerinin de¤ifltirilmesinin ötesine
geçmelidir. Bu kiflilerin, fliddet ve istismar konusunda gerekli
e¤itim ve gerekirse rehabilitasyondan geçmelerini sa¤layacak
düzenlemeler yap›lmas›, ileride meydana gelebilecek benzer
durumlar› önleme aç›s›ndan büyük önem tafl›r.
Okullarda ö¤retmenler, yöneticiler ve okul personeline yönelik
cezai yapt›r›mlar›n daha etkili k›l›nmas› amac›yla Türk Ceza
Kanunu'nun ilgili maddelerinde flu de¤iflikliklerin yap›lmas›
düflünülmelidir:

103. maddede, 15 yafl›n› tamamlam›fl çocuklara karfl› sadece
cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baflka bir nedene dayal›
olarak gerçeklefltirilen cinsel davran›fllar›n istismar olarak kabul
edilece¤i düzenlenir.
E¤itim kurumlar›nda e¤itimcilerin ve di¤er personelin çocuklar
üzerindeki yetkilerinin iradeyi etkileyen bir etmen oldu¤u göz
önüne al›narak bu ifadelerin metinden ç›kar›lmas›nda yarar
vard›r. Ayr›ca, bu tür vakalarda hastal›k bulaflt›rma, gebe b›rakma
veya intihara yol açma gibi durumlarda a¤›rlaflt›r›lm›fl cezalar
düflünülmelidir.
105. maddede yer alan cinsel taciz suçunun, çocuklar bak›m›ndan
flikayete tabi suç kategorisinden ç›kar›lmas›na yönelik bir
de¤iflikli¤e gereksinim vard›r.
110. maddede yap›lan düzenlemeye göre, 109. maddedeki kifliyi
özgürlü¤ünden yoksun b›rakma suçunu iflleyen kiflinin cezas›,
bu suç nedeniyle soruflturmaya bafllanmadan önce ma¤durun
flahs›na zarar› dokunmaks›z›n, onu kendili¤inden güvenli bir
yerde serbest b›rakmas› halinde üçte iki oran›nda indiriliyor.
• Bu durumda, örne¤in okullarda meydana gelecek, çocu¤u bir
yere kapatma vb. özgürlükten yoksun k›l›c› muamelelerde,
fail bu muameleye, suç savc›l›¤a intikal etmeden önce son
verir ise cezas›nda önemli bir indirim söz konusu olur.
Cayd›r›c›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›n› önlenmek için 110.
maddenin de¤ifltirilmesi önemlidir.
Suçu bildirmemeyle ilgili 278. maddede, 15 yafl›ndan küçük
çocuklar›n söz konusu olmas›, a¤›rlaflt›r›c› neden say›l›r.
Bu yaklafl›m›n, kamu görevlilerinin suçu bildirmemesiyle ilgili
279. ve sa¤l›k mesle¤i mensuplar›n›n suçu bildirmemesi ile ilgili
280. maddelere de getirilmesi, e¤itim kurumlar›nda görevli
-baflta e¤itimciler olmak üzere- personelin, çocuklar›n
karfl›laflt›klar› ihmal, istismar ve fliddet olaylar›n› veya bu
konudaki kuflkular›n› ilgili mercilere bildirmesini sa¤lamak için
önemli bir ad›md›r.

MEVZUATA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹LER‹N ÖZET‹
Ulusal mevzuat›, çocuklar›n beden, duygu ve ruh sa¤l›¤›n›n
okullarda her türlü ihmal, istismar ve fliddetten korunmas›na
katk›da bulunacak biçimde güçlendirmeyi amaçlayan önerilerin
bir özeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n atmas› önerilen ad›mlar ayr› ayr› belirtilerek,
afla¤›da yer al›yor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin,
• Çocuk Koruma Kanunu veya Türk Ceza Kanunu'na fliddet,
ihmal, istismar ve fliddeti tan›mlayan bir madde eklemesi;
• Milli E¤itim Temel Kanunu'na her türlü bedensel, duygusal ve
psikolojik ceza veya muameleyi yasaklayan bir madde
eklemesi;
• Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ve okul personelini de
kapsayan kötü muameleyle ilgili 232. maddede “terbiye
hakk›ndan do¤an disiplin yetkisi”nin s›n›rlar› tan›mlan›rken
fliddetin her türünü aç›kça yasaklamas›;
• Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda
Kanun'da Bakanl›k’›n görevlerine okullarda ihmal, istismar
ve fliddeti önlemeye yönelik gerekli tüm yasal, idari, e¤itsel
ve di¤er önlemleri almay› eklemesi;
• Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda
Kanun'da, çocuklara karfl› ifllenen suçlar›n soruflturulmas›n›
izne tabi olmayacak flekilde düzenlemesi ve izne gerek
kalmaks›z›n cumhuriyet savc›l›klar›nca soruflturma
yürütülebilece¤ini belirtmesi;
• Türk Ceza Kanunu'nun 103, 105, 110, 279 ve 280. maddelerini
yukar›da belirtilen biçimde de¤ifltirmesi.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n,
• ‹lk ve ortaö¤retim kurumlar›yla ilgili yönetmeliklerde müdür
ve müdür yard›mc›lar›n›n görevlerine okullardaki ihmal,
istismar ve fliddet ile ilgili durumun araflt›r›lmas›, nedenlerinin
saptanmas›, vakalar›n kay›t edilerek bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin al›nmas›n› eklemesi;
• ‹hmal, istismar ve fliddet vakalar›n›n kay›t ve bildirimiyle ilgili
görevlerin tüm okullarda ayn› tutarl›l›kta gerçeklefltirilmesini
sa¤layacak bir düzenleme yapmas›;
• 1702 ve 4357 say›l› kanunlar› yenilemesi veya yeni bir disiplin
yönetmeli¤i oluflturmas›; yap›lacak de¤iflikliklerde veya
haz›rlanacak yönetmelikte, disiplin cezas› öngörülecek fiiller
aras›nda ihmal, istismar ve fliddete ayr›nt›l› tan›mlarla yer
vermesi; bu tür eylemler nedeniyle disiplin cezas› alan kiflilere
yönelik yapt›r›mlar› a¤›rlaflt›rmas› ve bu kiflilerin ileride bu
tür eylemleri gerçeklefltirmesini engellemek üzere e¤itim,
rehabilitasyon vb. almas›n› öngören düzenlemeler yapmas›.

