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HUKUK 



EĞİTİM HUKUKU 
Bir ülkede, eğitim söz konusu olduğunda devletin ve bireylerin 
uyması, uygulaması gereken kurallara denir 
 
Eğitim ve hukuk arasındaki ilişkileri eğitim hukuku düzenler.  
 
Eğitim hukuku, aileden başlayarak,  
 okul öncesi eğitim,  
  ilköğretim,  
   ortaöğretim,  
    yükseköğretim ve  
     yaygın eğitim  
kurumlarında yapılan eğitim ve öğretimi düzenleyen kurallardan oluşur.   



EĞİTİM HAKKI 
  

 Bireylerin doğuştan ve salt insan olmalarından dolayı sahip 

oldukları ve diledikleri eğitimi alabileceklerini  ifade eden 

insan hakkı olarak tanımlanabilir. 

  



TOPLUMSAL DÜZEN 
KURALLARI 



TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI 

  

 Toplum halinde yaşayan insanların yükümlülüklerini, 

kullanacakları yetkileri ve haklarını belirleyen kurallara 

sosyal düzen kuralları denir. 



TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI 

 Sosyal düzen kuralları 4’e ayrılır 

1. Din kuralları 

2. Ahlak kuralları 

3. Görgü kuralları 

4. Hukuk kuralları 

  



SOSYAL KURALLAR 
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1. DİN KURALLARI 

 İlâhî irade tarafından konulduğuna inanılan ve insan 
davranışlarını düzenleyen emir ve yasaklardır. 

  

 1. Özü itibarıyla hukuk kuralları gibi emir ve yasak içermektedir.  

 2. Din kuralları da hukuk kuralları gibi insan davranışlarını düzenlemeye 
yöneliktir.  

 3. Din kurallarının koyucusu genel olarak “ilâhî irade”dir. 

 4. Din kurallarının müeyyidesi, ölünce öbür dünyada cehennem azabı 
çekme korkusudur.  

  



2. AHLAK KURALLARI 
Bir kişinin kendi kendine ve başkalarına karşı davranış ve 
eylemlerini yöneten kurallarıdır. 

 

1. Ahlâk kuralları da özü itibarıyla hukuk ve din kuralları gibi emir ve 
yasak içermektedir.  

2. Ahlâk kuralları da hukuk kuralları gibi insan davranışlarını düzenlemeye 
yöneliktir.  

3. Ahlâk kurallarının koyucusu, insanın kendi vicdanıdır.  

4. Ahlâk kurallarının müeyyidesi, vicdan azabıdır.  

 



3. GÖRGÜ KURALLARI 

Aynı çevrede yaşayan insanların uyduğu ve nasıl davranmaları gerektiğini 
belirten kurallardır. 

 

Görgü kurallarının yaptırımı, ayıplanma, kınanma, dışlanma gibi manevi 
nitelikte olabileceği gibi, kişinin fizik bütünlüğü üzerinde sonuçlar 
doğuran maddî yaptırımlar şeklinde de olabilecektir.  

Pijama ile sokağa çıkmanın ayıplanması. 

Kan davası gütmeyi emreden örf ve adet kuralı, kişilerin 
yaralanmasına veya ölmesine neden olduğundan maddî 
yaptırımlara örnektir. 

 



4. HUKUK KURALLARI 

Bireyler arasında ya da birey ile toplum arasında ilişkileri 
düzenleyen ve yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür 

 

1. Hukuk kuralları, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını 
ilgilendirir.  

2. Kurallara aykırı hareketler, topluma ve bireye zarar verebilir. Böyle 
durumlarda devlet harekete geçer.  

3. Devlet tarafından güvenceye alınmıştır ve zorlanmış yaptırımlara 
sahiptir. 

Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzükler, 
Yönetmelikler, Kararnameler, Yönergeler, Genelgeler 
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Normatiflik (kuralsallık) 
Hukukun insanilik, toplumsallık yanında üçüncü bir niteliği de, normatiflik (kuralsallık) dır. Somut olarak 
her hukuk düzeni bir normlar sistemi olarak karşımıza çıkar . 

NORM, bir toplumda gelenek, görenek sonucunda benimsenmiş olan kurallar demektir. 



HUKUK VE EĞİTİM İLİŞKİSİ 



HUKUK VE EĞİTİM İLİŞKİSİ 
• Toplumun gelişimi ve sürekliliği için nitelikli bireyler yetiştirmek 
eğitimin toplumsal işlevidir.  

• Formal olarak yapılandırılmış olan eğitim sistemimizde okul ve 
diğer kurumlarda eğitim gören bireylerin toplumsallaştırılması 
bu kurumların formal amaçları arasında yer alır. 

• Bu formal amaçların gerçekleştirilmesi ve eğitim hakkı yazılı 
hukuk kuralları yoluyla güvence altına alınmaya çalışılmıştır. 

• Eğitim hizmetleri devlet denetimi ve gözetimi altındadır. 

 



HUKUK VE EĞİTİM İLİŞKİSİ 
 

• Eğitim alanı ile ilgili konuları içeren ve kamu gücü ile 
desteklenen hukuk kuralların tümüne eğitim hukuku denir.  

•  Eğitim hukuku, eğitimde yapılacak eylemlerin, işlevlerin 
genel çerçevesini verir. Eğitime ilişkin görevler bu çerçevede 
yapılır. 



HUKUKUN BİÇİMSEL 
KAYNAKLARI 



HUKUKUN BİÇİMSEL KAYNAKLARI 



MİLLİ EĞİTİME YÖN VEREN 
HUKUKSAL NİTELİKLER 



MİLLİ EĞİTİME YÖN VEREN 
HUKUKSAL NİTELİKLER 

Anayasada belirtilen nitelikler, eğitim sisteminin çerçevesini 
çizmekle birlikte, aynı zamanda niteliklerini, yapı ve işleyişini 
de önemli ölçüde belirler. Buna göre anayasamızın etkilendiği 
anlayışlar; 

1. Hukuk devleti anlayışı 

2. Laik devlet anlayışı 

3. Sosyal devlet anlayışı 

4. Demokratik devlet anlayışıdır. 

 



MİLLİ EĞİTİME YÖN VEREN 
HUKUKSAL NİTELİKLER 

 1) Hukuk Devleti: Devletin tüm işlem ve eylemlerinin hukuk 
kurallarına bağlı olduğu, vatandaşların hukuki güvenlik 
içinde bulunduğu devlettir.  

  
 Unsurları: 

 - Yürütmenin işlemlerinin yargı denetimine tabii olması 

 - Yasama işlemlerinin yargısal denetimi 

 - Kanuni hakim güvencesi 

 - Cezai sorumluluk 

 - Hukukun genel ilkelerine bağlılık  



MİLLİ EĞİTİME YÖN VEREN 
HUKUKSAL NİTELİKLER 

 2) Laik Devlet: Din işleri ile devlet işlerinin birbirinden 
ayrıldığı, devletin bütün dinlere eşit mesafede olduğu devlet 
şeklidir.  

  
 Unsurları: 
 - Resmi bir devlet dininin bulunmaması 
- Devletin, bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması 
- Din kurumları ile devlet kurumlarının ayrılmış olması 
- Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi 
- Vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşaması  



MİLLİ EĞİTİME YÖN VEREN 
HUKUKSAL NİTELİKLER 

 3) Sosyal Devlet: Ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan, vatandaşın 
insanca yaşayabilmesi için gerekli olan tedbirleri alan, sosyal barış ve 
sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata 
müdahaleyi gerekli gören devlet anlayışıdır. 

•Sosyal devlet ilkesi, devlet açısından çok ağır bir ilke olduğu için, bu 
ilkeye anayasamızın 65. maddesiyle sınırlama getirilmiştir. Bu 
sınırlamaya göre devlet, sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini, 
mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

 
 Unsurları: 

 - Herkese insana yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamaya yönelik tedbir alma 
- Vergide adaleti sağlama 



MİLLİ EĞİTİME YÖN VEREN 
HUKUKSAL NİTELİKLER 

 4) Demokratik Devlet: Abraham Lincoln, demokrasiyi “halkın, 
halk tarafından halk için yönetilmesi” şeklinde tanımlamıştır.  

 Demokratik devlet, ülkedeki farklı görüşlerin serbestçe temsil 
edildiği, halkın yönetimde söz sahibi olduğu devlet biçimidir. 

  

 Unsurları: 

 - Yönetenlerin genel oya dayanan serbest seçimlerle oluşması  
- Siyasal partiler arasında eşit şartlarla yürütülen iktidar yarışması 
- Vatandaşların temel haklarının tanınması ve güvence altına alınması 



EĞİTİMİN ULUSAL NİTELİKLİ 
HUKUKSAL DAYANAKLARI 



Anayasa     

Yasa (Kanun)     

Kanun Hükmünde 
Kararname     

Tüzük     

Yönetmelik     

Kararname    

Yönerge     

Genelge  

• Eğitim sistemine yön veren yasal 
düzenlemeler, başta ülkemizin taraf 
olduğu uluslararası anlaşma ve 
belgelere uygun olmak üzere 
aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşik 
bir şekilde yapılır.  

EĞİTİMİN ULUSAL NİTELİKLİ  
HUKUKSAL DAYANAKLARI 

• Yasal düzenlemelerde etki gücü ve 
öncelik aşağıdan yukarıya gidildikçe 
artar, ancak açıklayıcı hükümler 
azalır. Örneğin yasa yönetmelikten 
güçlü ancak yönetmelik yasadan 
daha açıklayıcıdır. 



ANAYASA NEDİR? 



ANAYASA 



TÜRKİYE’DE ANAYASALAR 



KANUNLAR 



KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 



TÜZÜKLER 



YÖNETMELİKLER 



KARARNAMELER 



YÖNERGELER 



GENELGELER 



ANAYASALARIMIZDA EĞİTİM 



ANAYASADA EĞİTİM 



ANAYASADA EĞİTİM 



ANAYASADA EĞİTİM 



ANAYASADA EĞİTİM 
• 1982 Anayasası’nda eğitimle ilgili hususlar genel olarak ‘Eğitim ve 

Öğrenim Hakkı ve Ödevi’ başlığı altında 42.maddede yer almakla 
birlikte, anayasanın diğer maddelerinde açıklanan ‘Din ve Ahlak 
Eğitimi’(madde 24), ‘Düşünce ve Kanaatleri Açıklama ve Yayma  
Hürriyeti’(madde 26) 

• ‘Bilim ve Sanat Hürriyeti’(madde 27), ‘Ananın ve Çocuğun 
Korunması ve Aile Planlaması Öğretimi’(madde 41), ‘Gençliğin 
Korunması’(madde 58), ‘Yabancı Ülkelerde Çalışan Vatandaşların 
Çocuklarının Eğitimi’(madde 62) gibi konularda eğitim hakkıyla 
yakından ilgilidir. 



ANAYASADA EĞİTİM 

• 1982 anayasasının 130. ve 131. maddeleri de yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Bunlardan 
birincisinde üniversiteler, ikincisinde de yüksek öğretim üst 
kuruluşu olarak Yüksek Öğretim Kurulu ile ilgili düzenlemeler yer 
almaktadır. 



Yasalar ve Eğitim 

Bu bölümde Türkiye eğitim sistemine yön veren hukuksal belgeler 
olarak kabul edilen  

a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu,  

b) Milli Eğitim Temel Kanunu, 

c) İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 

d) Milli Eğitim Başkanının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

e) Özel Eğitim Kurumları Kanunu, 

f) Yüksek Öğretim Kanunu, 

g) Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgiler verilmektedir. 



a)Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin 
Birleştirilmesi) Kanunu 

• Türkiye milli eğitim sistemine temel oluşturan yasal 
dayanaklardan biri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur. Kanun 6 
maddeden oluşmaktadır. Bu kanunla 1924’e kadar bir taraftan 
Maarif Vekaleti’ne ve özel vakıflara bağlı olarak faaliyet 
gösteren eğitim-öğretim kurumlarının tamamı, devletin 
gözetim ve denetimi altına alınarak  Maarif Vekaleti’ne 
bağlanmıştır.  

• Ayrıca bu kanunla din uzmanları yetiştirmek üzere 
Darülfünun’da bir ilahiyat fakültesi kurulması bu hükme 
bağlanmıştır. 



b) Milli Eğitim Temel Kanunu 
  

 Bu kanun 1973’te hazırlanmış olup mevcut Türkiye milli 
eğitim sisteminin düzenlenmesinde esas olan amaçlar, 
ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, 
okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, Devletin 
eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili 
temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsamaktadır.  

  

  



c) İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
  

 Anayasada ilköğretime ilişkin yer alan hükümleri açıklayan 
temel yasadır. 

  



d) Milli Eğitim Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun 

• 1973’te hazırlanmıştır. 

• Bu kanunla birlikte Milli Eğitimin Amaç ve Görevleri belirlenmiştir. 

Öğretmenlik mesleğiyle ilgili düzenleme 43. maddede yer alır.  



d) Milli Eğitim Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun-
Öğretmenlik  



d) Milli Eğitim Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun 



e) Özel Öğretim Kurumları Kanunu  

• Bu kurumlar ,Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi 
altındadır. Bu kurumlar faaliyetlerini kazanç sağlamak için 
düzenleyemezler. Ancak Türk Milli Eğitimin amaçları 
doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat 
ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere  gelir 
sağlayabilirler. 

 



f) Yüksek Öğretim Kanunu 
Bu kanunun amacı ,yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri 
belirlemek, bütün yüksek öğretim kurumlarının  ve üst 
kuruluşlarının örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 
eğitim, öğretim, araştırma yayım, öğretim elemanı, öğrenci ve diğer 
personel ile ilgili esasları bütünlük içinde düzenlemektir.(madde 1) 

 



• Resmi okul ve eğitim kurumlarında kadrolu olarak çalışan bütün 
eğitim çalışanları birer devlet memurudur. Bu eğitim 
çalışanlarının gerek birbirleri ve gerek devletle olan resmi 
ilişkilerinin düzenlenmesinde önce kendi özel yasaları dikkate 
alınır.  

• Özel yasalarında düzenleyici hükümler yok ise eğitim çalışanları 
ile ilgili düzenlemeler Devlet Memurları Kanuna göre yapılır. 
Memurluğa alınacaklarda genel ve özel şartlar aranır. 

 

 
g) Devlet Memurları Kanunu 





BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
BELGELERİNDE EĞİTİM 



BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
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BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
BELGELERİNDE EĞİTİM 



BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
BELGELERİNDE EĞİTİM 



BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
BELGELERİNDE EĞİTİM 



BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
BELGELERİNDE EĞİTİM 



BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
BELGELERİNDE EĞİTİM 



BAZI ULUSLARARASI HUKUK 
BELGELERİNDE EĞİTİM 



HUKUK VE EĞİTİM 
ÇALIŞANLARI 



HUKUK VE EĞİTİM ÇALIŞANLARI 
 1)Memur Hizmet Sınıfları İçinde Eğitim Çalışanlarının Yeri 

    Eğitim sisteminin çeşitli tür ve kademelerinde görev alan 
eğitim çalışanlarının çeşitli özlük hakları, görevlerinin 
önem, sorumluluk ve niteliği bağlı oldukları hizmet sınıfına 
göre belirler. 



 -Uygulamayı İsteme Hakkı 

  -Güvenlik Hakkı  

  -Emeklilik Hakkı  

  -Çekilme Hakkı 

  -Sendika Kurma Hakkı 

  -Kovuşturma ve Yargılama Hakkı  

  -İftiralara Karşı Koruma Hakkı  

  -İzin Hakkı 

2)Devlet Memurların Genel Hak ve Ödevleri 
     a)Devlet memurların genel hakları  



Devlet memurlarının ödevleri ve sorumlulukları 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı yasayla değişik 6. 
ve devamı maddelerinde belirtilmiştir. 
  -Sadakat 
  -Tarafsızlık ve devlete bağlılık  
  -Davranış ve İşbirliği 
  -Yurtdışında davranış 
  -Kişi sorumluluk ve zarar  
  -Mal bildirimi  
  -Basına bilgi veya demeç verme  
  -Resmi belge,araç ve gereçlerin yetki verilen mahalleler 

dışına çıkartılmaz 

b)Devlet memurlarını genel ödevleri: 



 Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve bazı 
kanunlarda değişiklik yapması hakkında kanun 3. ve 
7. maddelerinde dayanarak hazırlanan bu 
yönetmeliğin amacı; kanunda etik kültürünü 
yerleştirmek, kamu görevlilerinin yürütürken 
uymaları gereken etik davranışlar belirlemektir. 

c)Kamu görevleri etik davranış ilkeleri ve 
etik sözleşmesi: 


