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1. GİRİŞ 

Her toplum kendi varlığını devam ettirme, kendi geleceğini 

planlama, gelecek kuşaklara bilgi birikimlerini ve kültürlerini 

aktarma, kısacası kendini yeniden inşa etme ihtiyacı içerisindedir. 

Toplum, bu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli sosyal 

kurumlar oluşturmuştur. Oluşturulan bu sosyal kurumların birisi 

de toplumun toplum olma bilincini yansıtan, toplumun 

değerlerini bir sonraki kuşaklara aktaran okuldur.  

“Eğitimin kurumsallaşmış hali” olarak tanımlanan okul, 

MÖ 4000’lerde Eski Mezopotamya uygarlık ve toplumlarında 

yazının icadıyla birlikte ortaya çıkmış; insanı eğitme ve insanı 

geleceğe hazırlama görevini üstlenmiştir (İnal, 2014: 400). Okul 

kurumunun ortaya çıkması, okulun varoluş nedeninin ne olduğu 

sorusunu beraberinde getirmiştir. Başlangıçta pratiğe dayalı, 

hayatın sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerin öğretilmesi 

amacıyla kullanılan okulların amacı zaman içerisinde değişikliğe 

uğramıştır. Farklı toplumlarda “ Nasıl bir birey? Nasıl bir 

vatandaş? Nasıl bir toplum?” sorularına verilen cevaplar 

doğrultusunda hem eğitimin içeriğine hem de eğitimin 

kurumsallığına yönelik cevaplar verilmiş ve okulların varoluş 

amaçları bu cevaplar doğrultusunda şekillenmiştir (Ergün, 2014; 

Erden, 2001).  

Bireyin içinde yaşadığı topluma göre şekillenmesi, 

sosyalleşmesi, kültürlenmesi, toplumu ve toplumun değerlerini 
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benimseyip katılımda bulunması ve toplumun kültürel gelişimine 

katkıda bulunması, okul kurumunun ortaya çıktığı Eski 

Mezopotamya’dan günümüze değin okulun temel amaçları 

içerisinde yer almıştır. Okul,  insanın dünya görüşünü 

şekillendirme işlevini yerine getirip bilgi ve kültürün sonraki 

kuşaklara planlı ve düzenli bir şekilde aktarılması görevini 

üstlenmiştir. Devletlerin eğitim politikaları da okulların bu 

görevini sürekli hale getirmeyi başarmıştır (Tunçer, 2015; Akın,  

2016 ).  

Devletin daha önceden belirlediği eğitim politikalarına 

uygun olarak eğitim veren okul, eğitime dâhil olan bireylere yeni 

davranışlar kazandıracak, bireylerin istenmeyen davranışlarını 

azaltacak ya da kaldıracak yaşantılar hazırlayıp sunan toplumsal 

bir kurumdur. Kolektif bir mekân olarak okul, çocuğun 

sosyalleşerek toplumsal bir görev, ahlaki bir vicdan, etik bir duruş 

ve insancıl bir kimlik oluşturma yeridir. Okulun toplumsal bir 

kurum olarak ortaya çıkıp yapılanması, toplumun okuldan 

beklentilerinin yüksek olmasına neden olmuş ve 

mükemmelleşmesi amacıyla okullarda eğitilen bireylerin ideal bir 

vatandaş olarak okullardan ayrılıp toplumun yeniden inşası 

sürecinde katılımda bulunmaları, okulların temel başarısı olarak 

kendini göstermiştir (Yüksel, 2005: 1).  

Eğitim felsefesinin temel taşını oluşturan “Nasıl bir 

eğitim?” sorusuna, okul ile yaşam arasındaki zorunlu bir ilişkiden 

dolayı, bireyin yaşadığı topluma ve toplumun değerlerine göre 
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verilen cevaplar okuldaki eğitimi şekillendirmiştir. Eğitim 

kurumlarının, bireylerin ve toplumların ihtiyaç duydukları 

bilgiler ile birlikte devletlerin temel eğitim felsefesi 

doğrultusunda eğitim vermesi, eğitim faaliyetlerinin belirli 

kurallar dâhilinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.   

Eğitimin, öğrenmeyi kolaylaştıran koşulların bir seçimi olduğu 

iddiasına koşut olarak ortaya çıkan sosyal gerçeğin kendisinin 

okullaşmış olduğu iddiasından dolayı okullarda çalışanların okul 

içi davranışlarının önemi gittikçe önemli hale gelmiştir (Ergün, 

2014: 49). 

Seçili ülkelerin anayasalarında eğitim ile ilgili 

düzenlemelerin incelendiği bu bölümde, ABD dışındaki ülkelerin 

tümünde eğitim ile ilgili bir anayasal düzenleme bulunduğu 

görülmektedir. Eğitim konusu eyaletlerin uhdesinde olduğundan 

ABD Anayasasında bu konuda bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ülkelerin anayasalarında eğitim ile ilgili hangi konulara yer 

verildiği her ülkenin tarihine, anayasal yaklaşımına ve 

ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Avusturya 

Anayasasında temel eğitimin zorunlu ve parasız olduğuna ilişkin 

hüküm bulunmamakla birlikte eğitimin amaçları ve eğitime 

ilişkin değerler oldukça ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Danimarka ve Güney Kore gibi kimi ülkeler sadece temel 

hususlara ilişkin düzenleme yaparken, Portekiz ve Brezilya gibi 

kimi ülkeler oldukça ayrıntılı anayasal düzenlemeye sahiptir. 
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2.HAK 

2.1.HUKUKSAL İLİŞKİ 

İnsanlar sosyal bir varlık olarak toplum içinde yaşamlarını 

devam ettirir.  Toplum yaşamının insanlar için kaçınılmaz olması 

gerçeğinin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan ‘‘İnsan ilişkileri’’ 

neticesinde toplum düzeni oluşur. Bundandır ki toplumsal yaşam 

aynı zamanda zorunlu olan bir düzeni beraberinde getirir. Düzen 

ise hangi toplulukta olursa olsun birtakım davranış kurallarının 

varlığını ve sürekliliğini gerekli kılar. Bu toplumsal davranış 

kuralları görgü kuralları, örf ve adet kuralları, din kuralları, ahlak 

kuralları ve hukuk kuralları olmak üzere değişik şekillerde tasnif 

edilir (Anayurt, 2005: 28). 

Bir hakkın varlığı, ortaya çıkması veya sosyal bir kural, 

kişiler arasındaki sosyal ilişkiden türer. Bu durumda kişiler 

arasındaki sosyal ilişkinin içeriği ekonomik, hukuksal, dinsel 

veya daha başka içerikte olabilir. Kişiler arasında hukuksal sonuç 

doğuran ilişkilere ‘‘hukuksal ilişki’’ denir. Bu ilişkiler bir hak 

sahibi ile toplumdaki diğer kişiler arasında doğrudan doğruya 

veya değişik vasıtalar ile kurulur. Kurulan bu hukuksal ilişki 

analiz edilince beş öğe ortaya çıkar.  Bunlar; hak, hak sahibi, borç 

(ödev, yüküm), borçlu(yükümlü), hakkın veya ödevin konusu. 

Bundan dolayı hak, hukuksal ilişkinin birinci öğesini, hukuksal 

ilişkinin ana öznesini bir başka deyişle çekirdeğini oluşturur 

(Bilge, 2002; Korkusuz, 1998). 
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2.1.1.Hak Kavramı 

Hak kavramı farklı Türkçe sözlüklerde; Tanrı, batıl 

olmayan, doğruluk, adalet, insaf, pay, gerçek, doğru, layık, 

yerinde, hukuka uygunluk,  imtiyaz anlamları yanında; bir 

kimseye ait olan şey, emek karşılığı kazanılan ücret, hukukun 

veya geleneğin bir kimseye tanıdığı şey, geçmiş emek; davada, 

savda gerçeklik anlamlarında da kullanılmıştır (Ağakay, 1959; 

Demiray, 1982; Purtaş, 2010; Püsküllüoğlu, 1995). 

Hak kavramı hukuk literatüründe de değişik şekillerde 

tanımlanmıştır. Ataay(1980:363)’a göre; ‘‘Hak, hukuk tarafından 

tanınan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı 

menfaattir.’’ Gözler (2007: 85)’e göre ise; ‘‘Hak, kişilere irade 

kudreti tanımak suretiyle hukuk düzeni tarafından korunan 

menfaattir.’’ Öte yandan Windscheid, hakkın niteliğinin iradeye 

dayandığını; hakkın kişinin söz konusu iradesini kullanarak 

başkasını etkilemesi olarak ortaya çıktığını savunmuştur. Bu 

kapsamda Windscheid’a göre hak ,“Hukuk düzeni tarafından 

bahşedilmiş irade yetkisidir.” (Saltık, 2015: 1). Windscheid’in 

irade kuramı olarak doktrinde inceleme bulan bu kuram, hakkın 

kişinin iradesi olduğunu, kişinin iradesinin temsil kurumları veya 

kurulları (delegasyon, temsiliyet) ile devlete geçtiğini ve bunun 

sonucunda devlet iradesine dönüştüğünü savunmuştur. Bu kuram, 

kişinin esasında devlet iradesinin temsiliyet yoluyla kendisine 

geçen iradeyi kullandığını belirtmiştir (Emini, 2004: 206). İrade 
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teorisinin bir başka temsilcisi Savigny ise hakkı “kişiye ait irade 

kudreti” olarak tanımlamıştır (Adıgüzel,2016: 3). 

Hak bir şeyin doğru, uygun, yerinde, layık, olduğuna vurgu 

yapar ki bu, doğruluk, akla uygunluk olarak tanımlanır (Kutad, 

2014: 89). Bu durumda hak, belli bir gücün taleplerine olan 

isimlerdir ve hak sahibi olmak meşru bir temele dayanan 

taleplerde ısrar etmeye yetkili olmaktır 

(disiplinhukuku.com,2017). 

“Hak aynı zamanda meşruluk iddiasıdır. Hak hukukun 

kişilere tanıdığı yetkidir.” (Binatlı, 1967: 2).Hak, hukuksal 

ilişkinin en önemli öğesini oluşturmakta ve bir kişiye izafe edilen 

davranış olanağını, bir yetkiyi ifade etmekte olup hak- yetki 

biçiminde kendisini göstermektedir (Korkusuz, 1998; Aydın, 

2009). 

“Hak, sözleşmenin, ahlakilik öğesinin(talebin ahlaki 

meşruluğuna),hukuka dayanan bir tutum ya da davranışın doğru 

olup olmadığının ve başkaları tarafından saygı gösterilmesi 

gerektiğinin işaretidir.” (Uygun, 2011: 4). 

Esener (2015; 153)’e göre hak, “İnsanın doğasında mevcut 

bir şekilde yer alan ve aynı zamanda amaç olunandır.” Hak, bu 

iki özelliği sayesinde kendisini ilke ve yetki olarak gösterir. 

Ancak bu, devlet yönetiminde hâkim olan temel ilke olarak değil, 

hayatın kendisinin getirdiği ve aynı zamanda toplumsallaşmanın 

getirdiği bir ilkedir. Esener’in bu tanımı esasen belli veya 

belirlenebilir olan hak unsurunun içeriği, konusu, etkili olacağı 
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alan hakkında bilgi vermeyip, çok genel ve soyut bir hak tanımı 

olduğu eleştirilerini beraberinde getirmiştir. İtalyan Yargıtay’ı da 

: 

‘‘[…..]Hakkın sübjektif bir hak olması gerektiğini başka 

bir deyimle vatandaşın sahip olduğu, tek başına 

kullanıldığı, hukuk tarafından doğrudan ve münferiden 

korunmuş menfaat olduğunu böylece kendisi ile çatışmaya 

giren bütün diğer menfaatlerin yenildiğini, feda 

edildiğini[…..] ’’belirtmiştir (Uruşak, 2010: 6). 

Hak, Arapçadaki ‘hukuk’ ve ‘hikak’ kelimelerinin 

çoğuludur (Ayan, 1997; Kutad, 2014). Ancak bazı yabancı hukuk 

dillerinde hak ve hukuk aynı terimlerle ifade edilir. (Almancada; 

Recht/ Fransızcada; Droit/ İtalyancada; Diritto)  Bu dillerde bu 

iki kavramın karışmalarını engellemek için haktan söz edilmek 

istendiği zaman sübjektif ( Subjektives recht, droit subjektif), 

hukuktan söz edilmek istendiği zaman ise objektif (Objektives 

recht, droit objektif) sıfatlarına başvururlar ( Binatlı, 1967; Ayan, 

1997; Uruşak, 2010). Türkçede böyle bir zorunluluk yoktur.  Hak 

kelimesi kişinin bizzat kendisini ilgilendirdiğinden dolayı esasen 

sübjektif bir nitelik taşır (Ayan, 1997: 75). İngilizcede ise hak 

kelimesinin ahlaki ve siyasi kapsamı olan, doğruluk ve yetki 

olmak üzere iki temel anlamı vardır. Hakkın doğruluk tanımında 

bir şeyin doğru (haklı) olduğu eyleminden; hakkın yetki 

tanımında ise herhangi bir kimsenin bir hakka sahip olmasından 

bahsedilir (aktaran Karagöz, 2002: 274). 
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Hak kavramı ile ilgili olarak ortaya birtakım kavramlar 

çıkmıştır. Bunlar; insan hakları, kamu hürriyetleri, temel hak ve 

hürriyetler, anayasal haklar, kişi hak ve hürriyetleridir. 

İnsan Hakları: Soyut olanı yansıtan bir kavram olarak dil, 

din, ırk, ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği 

hakları işaret ederek ‘ ideal olanı’ içerir. Kısacası insanın sırf 

insan olmasından dolayı sahip oldukları hakları belirtir. 

Dolayısıyla insan hakları olanı değil, olması gerekeni belirtir 

(Bozkurt, 2003: 5). 

Kamu Hürriyetleri: Gözler (2012:138)’e göre  insan 

haklarının devlet tarafından tanınmış ve yürürlükteki (mevzu 

hukuk) hukuka girmiş bölümünü ifade eder.  Kanunlar tarafından 

tanınan ve düzenlenen hürriyetlerdir. 

Temel Hak ve Hürriyetler: Anayasal haklar ile aynı 

anlamı ifade edip, liberal düşüncenin temelinde yatan Tabi Haklar 

Kuramı’nın ürünü olan haklardır. Anayasa tarafından tanınan ve 

korunan hak ve hürriyetleri ifade eder. Bu haklar anayasada 

doğrudan doğruya tanınmış, düzenlenmiş olmalıdır. Kanunlar, 

yönetmelikler ile tanınan haklar anayasal hak değil, kamu 

hürriyetleri kapsamına girmektedir (Uygun, 1992: 18). 

Kişi Hak ve Hürriyetleri: “Kişi dokunulmazlığı, zorla 

çalıştırılma yasağı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı 

gibi hakları ifade etmek için kullanılan ve 18’inci yüzyılın 

ferdiyetçi doktrin ürünü olan’ klasik hakları’ anlatmak için 

kullanılır.” (Gözler, 2012: 139). 
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2.1.2.Hakkın Unsurları 

Bir hakkın varlığından söz edebilmek için bazı unsurların 

bulunması gerekmektedir. Bunlar; yetki, menfaat (talep) ve saygı 

gösterilme-tanınma zorunluluğudur (Turhan, 2013: 362). Yetki 

ise hakkın sübjektif unsuru olarak bilinir. Hakların hak sahibine 

belirli bir kudret ve yetki vermesi, hakkın özü olan bir şeyi yapma 

veya yapmama olarak kendisini gösterir (Purtaş, 2010: 6).Hak 

sahibi hakkın verdiği imkânlardan yaralanabilir, kullanabilir ve 

başkalarından buna uygun davranmasını isteyebilir. Hakkı 

kullanma yetkisi, bu hakkı kullanan veya kullanacak kişide 

olduğu için hak sahibi hakkını kullanıp kullanmamada özgürdür. 

Ayrıca kişi hakkını kullanmaya zorlanamaz. Ancak hakkın 

kullanılması, hakkın belirlenmiş veya belirlenebilir sınırları 

içerisinde olmalıdır (İmre, 1980: 240). 

Hakkın objektif unsuru olarak kabul gören ‘‘ Hak sahibinin 

bir menfaatinin olması’’ hakkın varlık amacını korumaktadır ki 

hakkın varlık amacı, menfaati ve bu menfaati talepte bulunma 

yetkisini korur. Bozkurt(2003: 8)’a göre her hak sahibine olumlu 

ya da olumsuz bir talepte bulunma yetkisi verir ve talepte 

bulunma yetkisinin bizzat kendisi menfaattir. Bundan dolayıdır ki 

talep, hak sahibi için bir menfaatten öte değildir.  

Haklar, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan 

menfaatler olup bunların varlığı ve kullanılması kişinin iradesine 

bağlı olduğu gibi aynı zamanda sosyal menfaat ile sınırlı 

olduğundan dolayı kamu gücünün kontrolü altındadır (İmre, 
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1980: 241 vd). “Bir hak iddiası hakkın konusundan yararlanma 

yetkisinin genel ve özel olarak tanınmasını, ona saygı 

gösterilmesini içermek zorundadır.” (politikaakademisi.org, 

2017). Hakkın sosyal fonksiyonu olarak hak sahibi, hakkını 

kullanması durumunda bu hakkın kullanılmasına saygı 

gösterilmesini, bu hakkın tanınmasını meşru olarak beklemeyi ve 

toplumda ‘uyma inancı’ ortaya çıkarıp insanlardan bu hakkın 

kullanılmasının kabul edilmesini bekler (Emini, 2004; 

Purtaş,2010; Saltık, 2015). 

“Hakkın konusundan yararlanma yetkisinin genel olarak 

veya bir ilişkiye bağlı olarak tanınmasını istemek, ona saygı 

gösterilmesini meşru olarak beklemek demektir.” (Turhan, 2013:  

362). Hak sahibi veya hak sahipleri, hakkı tanımayan ve hakkı 

ihlal edenlere karşı, hakkına saygı gösterilmesini hukuki yaptırım 

yoluyla sağlatabilirler ve hakkının hukuk kuralları bağlamında 

korunmasını isteyebilirler (Emini, 2004: 206).  Bu durumda 

tanıma ve saygı gösterilme talebi hukuki haklar söz konusu 

olduğunda siyasi otorite tarafından zorla yerine getirme ile (cebri 

icra) takviye edilir.  

Hakkın ihlalinde, hakka saygı gösterilmediğinde veya hak 

tanınmadığında bu ihlal ve aykırılıklar kamu otoritesinin yardımı 

ile telafi ya da tazmin ettirilir (Bulut, 2009: 9). Hakka uygun 

davranılmasını isteme yetkisi sonucu hakkı kullanan diğer 

kişilerin bu hakkı tanımaması karşısında, hak sahibinin hakkını 

korumak için devletin gücünün harekete geçirilmesi yani dava 



13 | SEÇİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKE ANAYASALARINDA EĞİTİM 
HAKKI 

 

açması gerekir. Kısacası hak sahibi, hakkın tanınmaması 

durumunda talep hakkına ve dava hakkına sahiptir.  

Özel hukuk alanında öne çıkan ve başkasından veya 

devletten bir şey yapması veya yapmaması isteme olarak 

tanımlanan talep, hak sahibi tarafından borçluya karşı, dava ise 

hak sahibi tarafından devlete karşı ileri sürülür (Oğuzman ve 

Barlas, 2003; Önen, 1991). 

2.1.3.Hakkın Konusu 

Hakkın özü, maddi içerik olarak bir menfaatten ibarettir. 

Hukuk düzeni tarafından tanınan ve korunan hak sahibinin 

iradesinin yöneldiği bu menfaatin alanı, başka bir ifade ile hakkın 

sahibine sağladığı gücün ilişkili oluğu alan, hakkın konusunu 

oluşturmaktadır ( acikogretimadalet.com, 2017). 

Hakkın konusu hakkın niteliğine göre değişir. Göreli 

hakların konusu insan eylem ve davranışlarıdır. Kişinin kendisi 

ve kendisi dışındakilerin yaşam ve davranış alanları hakkın 

konusu olabilmektedir. Örneğin, kişilik hakkının konusu hak 

sahibinin kendi kişilik alanı içerisinde yer alan hayat, sağlık, 

şeref, haysiyet, onur, beden bütünlüğü, isim, vs. unsurlardır 

(Ayan, 1997: 76). 

Ayni hakların konusu ise kural olarak eşyadır (Emini, 

2004:213). Medeni Hukuk anlamında eşya ile fiziki anlamda eşya 

kavramı her zaman bir birine uymaz ( Ayan,1997; Oğuzman, 

Seliçi ve Özdemir, 2015). “Üzerinde bireysel hâkimiyet 
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sağlayabilecek, ekonomik değer taşıyan, kişi ve hayvanlar 

dışındaki cismani varlıklar” hukuki anlamda eşya kategorisi 

içerisinde yer alır (Oğuzman vd., 2015:8).Bunlar taşınır (menkul) 

veya taşınmaz (gayrimenkul) olabilirler. Eşya dışında gayri 

maddi mal olarak adlandırılan değerler de hakkın konusu 

olabilmektedir. Ticaret unvanı, fikri eserler, sanat eserleri, marka 

hakkı gibi (Bilge, 2002: 143). 

2.1.4.Hakkın Niteliği 

Hakkın “ne olduğu” ile ilgili olarak ortaya atılan ve hakkın 

niteliğini farklı şekillerde açıklayan kuramsal görüşler vardır. 

Hakkı bir irade ürünü veya bir çıkar bağlamında açıklayan bu 

kuramsal görüşler menfaat kuramı, irade kuramı ve karma 

kuramdır. 

2.1.4.1.İrade Kuramı 

Alman hukukçu Windscheid’in öncülüğünü yaptığı irade 

teorisi, Klasik Tabii Hukuk doktrini taraflarınca benimsenmiş ve 

desteklenmiştir. İrade teorisine göre hak, insanın doğasında, 

insanın iradesinde mevcuttur. Hukuk düzeninin üstünde yer alan 

irade gücü ve irade üstünlüğü yine hukuk düzeni tarafından 

korunur. Bu korunan irade hak olarak kendisini gösterir. Buna 

göre hak, sahibinin iradesine bağlıdır ve objektif hukuk tarafından 

hak sahibine tanınan davranış, talep yetkisi hakkın kapsamı 

içerisindedir. Kısacası hak, bireyin iradesinden doğmakta ve 

hukuk düzeni tarafından tanınmaktadır (Esener, 2015: 154). 
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“Birey, birine kendi iradesini kabul ettirebildiği, onu bu 

maddeye zorlayabildiği takdirde hak sahibidir.” (Saltık, 2015:1). 

Dolayısıyla hak, bir iradenin başka bir irade üzerindeki etkinliği 

olarak kendisini gösterir. İrade ise ancak gerçek kişilerde 

bulunabileceğine göre hak da sadece gerçek kişilerde bulunur 

(Emini, 2004: 206). Bir hakkın sahibi olan kişi, iradesini 

kullanarak hukuk düzeninin kendisine sağladığı gücü ve 

üstünlüğü ortaya koyar ve kendi iradesine karşı olan öteki 

iradelerin direnişini ortadan kaldırır. Bundandır ki hakkı mevzu 

hukuk normları tarafından koruma altına alınan hak sahibinin 

sahip olduğu hakka yönelik kudret ve hâkimiyeti, bu hakkın 

karşısında yer alan bireylerin iradelerinden üstün tutulmuştur 

(Köprülü, 1984; Binatlı, 1967). Hak sahibi, hakkını kullanmak 

amacıyla buna karşı olan bireylerin rıza göstermelerini sağlamak, 

bu hakka yönelik yeni bir hukuksal durum yaratmak, hukuksal 

durumu değiştirmek veya bu hakkın varlığını sona erdirmek 

yetkisi ile donatılmıştır (Ayan, 1997; Akıntürk ve Karaman, 

2012). Hukuk sınırları içerisinde kaldığı sürece bireyin bu iradesi 

hukuk düzeni tarafından korunur (Akı, 2010: 138). 

İrade Kuramı taraflarına göre hukukun amacı iradeyi, 

bireyin özgürlüğünü korumak ve kişinin özgür iradesinin 

sonuçlarına etki ve değer kazandırmaktır. Bu iradenin korunması 

ise öteki bireylerin irade serbestliğinin veya özgürlüklerinin 

tahdit (sınırladırılması) edilmesi ve sınırlarının tayin olması ile 

gerçekleşebilir. Birey hukuk düzenince tayin edilmiş olan bu 

sınırlar içerisinde hareket ettiği sürece bu iradesi devlet tarafından 
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korunacak ve irade hak niteliği olarak kendisini gösterecektir 

(Bilge, 2002: 210).Savigny, Gierke, ve Windscheid tarafından 

savunulmuş olan bu İrade Kuramı, temyiz kudreti bulunmayan 

kişilerin de hak sahibi oldukları gerekçesiyle eleştirilmiştir. 

İradenin kendisi kişiye hak tanıyorsa, irade gücünden yoksun olan 

çocukların, delilerin ve tüzel kişilerin hak sahibi olmamaları 

gerekirdi (Aydın, 2009:143). 

Hakkın niteliğinin iradeye dayandığını iddia eden irade 

kurama özellikle Tarihi Okul yanlıları itiraz etmiş ve bu teorinin 

hakkı sadece tek bir yönü ile ele aldığını ve içeriğini ihmal ettiğini 

iddia etmişlerdir. Deterministik bir bakış açısıyla getirilen 

eleştirilerin önemli bir kısmı “kişi iradesi” üzerinde toplanmıştır. 

Bunlara göre hakkın cevheri irade olamaz. Zira irade tinsel bir 

kavramdır. İradenin kendisi bir cisim gibi aynı şekilde harekete 

geçer, dolayısıyla irade dışsal bir neden olmadıkça harekete 

geçemez. İrade, iradeyi harekete geçirecek bir etkileme, 

kendisine yönelen bir maddeye ihtiyaç duyar. Hiçbir nedene bağlı 

olmayan soyut bir irade söz konusu değildir (Köprülü, 1984: 15). 

Ayrıca, “Her irade serbestisi hak olarak mı kendisini gösterir? 

İrade özgürlüğü ve bunun kapsamından kesin olarak ne 

anlaşılmalıdır? İradenin amacını dikkate almadan onun serbest 

olabileceği alanı belirlemek mümkün mü?” gibi sorular ile 

iradenin hakkın temeli olduğu düşüncesine karşı çıkmışlardır. 

Bunlara göre hakkın özü irade değildir. İradeyi eyleme geçiren 

nedendir hak. İnsan menfaatleri sonsuzdur ve buna koşut olarak 

insanın istekleri sonsuzdur. Bunları tahdidi (sayılı) olarak 
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belirlemek imkânsızdır.  Her istek bir şey elde etmeye yöneliktir 

ve bir şey elde etmeye yönelik her düşünce hakkı genişletir 

(Emini, 2004; Karagöz, 2002; Kutad, 2014; Turhan, 2013). 

2.1.4.2. Menfaat Teorisi 

İrade Teorisinin eksikliklerine ve yetersizliklerine karşı 

Alman hukukçularından Jhering, iradenin başlı başına hakkın özü 

olamayacağını belirtmiştir. Ona göre İrade Kuramı objektif 

hukuk kurallarının izahı için yeterli olmasına rağmen hak 

kuramını açıklamak için yeterli değildir (Emini, 2004: 204). 

Jhering’e göre önemli olan irade değil, iradeyi eyleme 

geçiren dışsal nedenlerin ne olduğudur. İradeyi eyleme geçiren 

dışsal neden ise menfaattir. Buna göre insan, bir amaca ulaşma 

gayreti içerisinde iken iradesini kullanır ve harekete geçer. Kişiyi, 

özneyi harekete geçiren amaç ise menfaatten (çıkar, yarar) 

ibarettir. Hakkın özünü oluşturan bu menfaat maddi ve manevi 

menfaatler olabileceği gibi bireysel veya toplumsal menfaatler de 

olabilir (Esener, 2015: 154). 

Menfaat kuramı, maddi ve manevi nitelikteki bütün hakları 

ifade eder. Buna gore sadece para ile ölçülebilen menfaatler değil; 

özgürlükler, kişi hakları, dokunulmazlıklar gibi manevi nitelikte 

olan menfaatler de mevcuttur (aktaran Emini, 2004: 207). Bu 

kuram irade gücü olsun veya olmasın bütün bireyler ve insandan 

başka varlıkların da (tüzel kişiliklerin) hak sahibi olabilmelerini 

kabul eder. Dolayısıyla hakkın özünü oluşturan bir menfaat 

toplumsal menfaat olarak kendisini gösteriyorsa hem insan hem 
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de topluluklar hak sahibi olabilecektir.  Ancak her menfaat hak 

olarak kabul edilemez. Menfaatin hak olarak kabul görmesi için 

bunun hukuk düzeni tarafından korunuyor olması gerekmektedir. 

Hangi menfaatin hukuk düzeni tarafından korunacağını ise pozitif 

hukuk düzeni belli eder. Kısacası hukuki değer taşıyan menfaat 

hakkın yaratıcısıdır ve menfaatin hukuken korunması hukukun 

temel gayesidir (Bilgili, Demirkapı ve Demir, 2009: 87). 

Doğal hukuk taraflarına göre insanın doğasında mevcut 

olan hak, pozitivistlere göre hukuk düzeni tarafından korunan 

menfaattir. Buna göre hukuk düzeni çıkarı esas alır ve hakkın 

nitelik kazanmasında iradeye önem atfedilmez. Ayrıca menfaatin 

iradeden bağımsız hukuk tarafından düzenlenmesi durumunda 

yine iradeden bağımsız olarak sınırlandırılması gerekmektedir 

(Güriz, 2005: 48). 

Hakkın niteliğinin menfaat olarak kabul edildiği menfaat 

teorisi, hukuken korunan bütün çıkarları hak olarak kabul 

etmesinden dolayı eleştiri almıştır. Buna göre her menfaat hak 

değildir. Menfaatlerin konusu ancak hukuki değerler ve /veya 

hukuki varlıklar olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki hukuk 

düzeni tarafından tanınan menfaat, her türlü menfaat değil, sadece 

konusu hukuki değer taşıyan menfaatlerdir. Ayrıca hak, doğrudan 

doğruya çıkar olmaktan çok, bir çıkara ulaşmak veya onu 

gerçekleştirmek için verilmiş bir araçtır. Bir araç olan hakkın, 

amaç olan çıkarla bir tutulmaması gerekir. Hak menfaatin bizzat 

kendisi değil, menfaate ulaşmada araçtır (Esener, 2015: 154). 
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Sonuç olarak menfaat teorisi sadece menfaati dikkate alır, 

hak sahibinin iradesine önem vermez. Bu teoride hukuk 

düzeninin bir çıkarı hak olarak kabul etmesi yeterli 

görülmektedir. Ayrıca kişinin iradesine, birtakım yabancı 

çıkarların bir hak niteliğinde olmak üzere çeşitli müdahalelerde 

bulunabilme imkânın da tanınması göz ardı edilmiştir. Ancak 

hukuksal bir ilişki sonucu ortaya çıkan hukuki sonuç hak 

sahibinin iradesini kullanabilmesi ile gerçekleşir. Ve hukuk 

düzeni ilgili kişinin menfaatini, onun iradesi dışında 

korumamaktadır (Bilge, 2002: 210). 

2.1.4.3.Karma Kuram 

Hem menfaat teorisi hem de irade teorisinin eleştirilmesi, 

bu iki teorinin ortak noktalarını bir araya getirip sentezleyen 

karma teorinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Muhtelit teori 

olarak da bilinen bu teoriye göre hakkın niteliğini açıklamaya 

yalnızca irade veya çıkar tek başına yeterli olamaz. Jellinek ve 

Michould tarafından savunulan bu teoriye göre hak, hukuk düzeni 

tarafından tanınan, korunan ve bu hakkı kullanma özgürlüğü olan 

hak sahibinin iradesine bırakılmış çıkardır (Ayan,1997: 76). 

Hakkın nitelik olarak belirli bir niteliğinin olmadığını, 

hakkın özü itibari ile birden fazla niteliğinin olduğunu iddia eden 

karma kurama göre bir menfaatin hak niteliğini kazanabilmesi 

için, onun hukuk düzenince korunmasının yanında, bu menfaatin 

gerçekleştirilmesi ve sahibinin iradesine bağlı olması gerekir. 
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Hakkın maddi yönü çıkar, manevi yönü ise irade olup iki unsur 

barındırır (Aydın, 2009: 144). 

Hak, bireysel ve toplumsal çıkarlara aykırı olarak 

kullanılamaz. Zira bu durum hukuk tarafından tanınmaz. 

Menfaatin varlığı ve kullanılması kişinin iradesine bırakılmış 

ancak bu menfaat kullanımı toplumsal çıkar, genel iyilik ve kamu 

gücü otoritesi altındadır (Akı, 2010: Bilge, 210). 

Hakkın niteliğinin irade ve menfaat toplamı olduğunu 

savunan karma kurama göre irade “Korunmasını isteme 

hususunda kişinin yetkili sayıldığı menfaat.” olarak ifade 

edilmiştir (Ataay, 1980: 364). Buna göre iradeye sahip 

bulunmayan şahıslar da hak sahibi olabilmekte ve bunun sonucu 

olarak akıl hastalığı, yaş küçüklüğü nedeniyle iradeleri sakat 

olanların menfaatleri, onları yasal olarak temsil eden kişilerin 

iradeleri ile korunur (Emini, 2004: 208).  

2.1.4.4. Hakkı Reddeden Teori 

Doğal hukuk teorisine göre, başlangıçta herkes özgürdür ve 

hiç kimse bir başkasının egemenliği altında değildir. Ancak 

toplum sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte toplumu oluşturan 

bireyler doğal olarak sahip oldukları özgürlüklerinden feragat 

etmiş ve egemen gücün emirlerine uymanın ahlaken bir 

yükümlülük olduğunu kabul etmişlerdir. Buna göre, ahlaki 

yükümlülüklerin ortaya çıkması için toplumu oluşturan bireylerin 

iradelerinin uyuşması gerekir (Uruşak, 2010: 47). 
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Hakkı reddeden teori ise bilimsel anlamda hukuk 

kurallarından ayrı bir hak kavramının olamayacağını kabul 

etmektedir. Hakkı reddeden hukukçuların başında Jeremy 

Bentham,  Leon Duguit ve Hans Kelsen gelmektedir. Duguit’e 

göre hak yoktur, ancak hukuk ve hukuki durumlar vardır. Hukuk 

ve hukuk kuralları toplumsal yaşam içinde insanlar arasında 

dayanışmayı gerçekleştirir. İnsan sosyal bir varlık olarak 

toplumsal makinenin bir çarkıdır. İnsanın varlığının ve ona haklar 

tanınmasının sebebi sosyal güçle gördüğü iştir. Hak, topluma 

faydalı ölçüde vardır ve hak insana verilmiş bir görevdir. Hukuk 

hayatında gerçekliği olanın sadece hukuk kuralları olduğunu 

belirten Duguit, fizik ötesi kavramların hukuk hayatında etkisini 

sürdürdüğünü ve hakkın hukukta rol oynayan fizikötesi 

kavramlardan biri olduğunu belirtmiştir (İmre, 1980: 242). 

Avusturyalı hukukçu Kelsen’e göre ise; hukuk kurallarının 

temel özelliği hukuki yükümlülüğü belirtmesidir. Hak ancak 

mevcut hukuk kurallarına dayanabilir. Buna göre hak, objektif 

hukukun ferdileşmesi ve somutlaşmasıdır (Emini, 2004; Güriz, 

2005). Kelsen’e göre temelde hakkın kendisi değil, hukuktan 

doğan hukuki ödev vardır. Ödev ise kişiye belli durumlarda nasıl 

davranması gerektiğini gösterir (Güriz, 2005: 48). 

Jeremy Bentham ise hakkın ne olduğunun belirlenmesinde 

gerçeklik kavramını merkeze almıştır. Jeremy Bentham’a göre 

hukuk kurallarının (egemen gücün) emirleri ile, bu emirlere 

muhatap olan gerçek kişilerin eylemleri gerçekliğe sahiptir. 
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Bentham’a göre hukuk düzeni içerisinde ortaya çıkan 

sorumluluklar, haklar ve ödevler tamamen varsayımsaldırlar. 

Gerek haklar gerekse hukuki ödevler hukuk düzeni tarafından 

yaratılırlar. Hak, hukuksal düzen tarafından yaratılan hukuki 

ödevden doğan varsayımsal bir durumdur (Emini, 2004: 212 ). 

Jeremy Bentham,  Loen Duguit ve Hans Kelsen dışında, 

Amerikan Realizmi ve İskandinav Realizmi akımları da hak 

kavramını kabul etmeyen akımlar arasında yer almıştır. Amerikan 

Realizmi ve İskandinav Realizmi, hak kavramının gerçeklikten 

kopuk bir kavram olduğunu, bilimsel bir alan olarak hukukun 

ortaya çıkması için hak gibi metafizik kavramlardan arındırılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir (aktaran Emini, 2004; 212).  

2.1.5. Hak Sahipleri 

Hukuksal düzenlemeye tabi her hakkın bir sahibi veya 

sahipleri vardır. Hak sahibi yok ise hukuk tarafından korunma 

altına alınan,  maddi anlamda düzenlenmiş bulunan “hak konusu”  

kalmamaktadır. İrade sahibi olsun veya olmasın hukuk düzeni 

içerisinde hakkı korunma altına alınan ve bu korunmadan 

yararlanan, kısacası hakkı tanınan kişiler hak sahipleridir. Hukuk 

düzeni içerisinde ise hak sahibi olup bu haktan ve bu hakkın 

korunmasından yararlanmak kişi olmak ile aynı şeyi ifade eder. 

(Emin, 2004; Purtaş, 2010). 

“Kişi ise, gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere ikiye ayrılan 

ve hukuk düzeni tarafından hak sahibi olabileceği kabul edilen 
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kendisine hak sahibi olma yeteneği tanınmış olan kişidir” 

(İmre,1980: 224). 

İnsanın ahlaki doğasının insan haklarına kaynaklık ettiğini 

ifade eden Jack Donelly ise hakka sahip olma durumunun özünde 

belirsizliğin yattığını ifade etmiştir. Donelly’e göre bir hak, ancak 

tehlikeye düştüğünde veya inkâr edildiği süreçte kişiye haklarını 

ve taleplerini ileri sürme yetkisini verir. Bu durum  “hak 

sahibinin” belirsizliğinin temel nedenidir. Buna ilişkin olarak 

Jack Donelly şöyle der: 

“(X)’e dönük (ilişkin) bir hakka sahip olmak, (x)’e 

özel olarak yetkili olmaktır. Hukuki haklar hukuktan 

(kanundan), akdi haklar özel anlaşmadan, ahlaki 

haklar ise doğruluk (haklılık) ilkelerinden doğar. 

Fakat kanunun ihlal edilip edilmediği, sözde durulup 

durulmadığı ve ahlaklılığın gereklerine başkalarının 

uyup uymadığı açılarından kişinin hakkı bir 

belirsizlik içindedir. Hak-sahibi, hakkını kullanma 

ihtiyacı olmaksızın, ödevlinin yükümlülüklerini 

yerine getirmesini tercih edecektir; kişinin haklarını 

kullanmak, ...zorunda kalmaması her zaman tercihe 

şayandır. Ayrıca kişi gerektiğinde haklarını bilfiil 

uygulayabilmeyi tercih eder. Fakat haklara sahip 

olmayı sırf bir faydadan veya başka birinin 

yükümlülüğünden (haklar olmaksızın) 

yararlanmadan ayıran nokta, gerektiğinde hakkı ileri 

sürebilme (talep edilmesi) yeteneğidir; hakkın 

buiddiaya (talebe) kazandırdığı özel güç onun ortaya 

çıkardığı özel toplumsalpratiklerdir.”(aktaran 

Karagöz, 2002: 275). 
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Hak sahibi öncelikle insanlardır. Ancak insan 

topluluklarının da özel bir kişilik kazanarak hak sahibi sıfatını 

almalarına olanak tanınmıştır (dernek, şirket vb.). Türk 

hukukunda, insanlar haklardan faydalanamaya ehil olmak 

açısından eşittirler. Buna göre hak sahipliği kişiliğin kazanılması 

ile birlikte kendiliğinden elde edilir. Kişiliğin kazanılması ise 

MK. madde 28’de düzenlenmiştir (Ünal,1997; Oğuzman ve 

Barlas, 2013; Köprülü, 1984). 

“Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda 

başlar ve ölümle sona erer.” hükmüne yer veren Medeni Kanun 

uyarınca her insan tamamıyla doğmak ve ve sağ olmak koşulu ile 

doğduğu anda kişilik kazanır. Hatta aynı madde uyarında 

sonradan sağ doğmak şartı ile çocuk ana rahmine düştüğü andan 

itibaren hak sahibi olabilir. Bunun yanında bazı durumlarda irade 

sahibi olmayanlara da hak sahibi olabilme imkânı tanımaktadır 

(MK, md. 28). 

Gerçek kişilerde kişiliğin sona ermesi kural olarak ölümle 

gerçekleşir, ancak belirli şartlar altında gaiplik kararı verilir ve 

karar kesinleşirse yine ölüm gibi sonuçlar doğurur (Ayan, 1997: 

78). 

İkinci grup hak sahipleri ise tüzel kişilerdir. Bunlar kişinin 

varlığından ayrı ve müstakil bir varlığı bulunan kuruluşlardır. 

Özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu hukuku tüzel kişilikleri 

olmak üzere ikiye ayrılan tüzel kişiler, şahıs topluluğu ve mal 

topluluğu şeklinde ortaya çıkarlar (Köprülü, 1984: İmre, 1980). 
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Hem gerçek kişi hak sahipleri hem de tüzel kişi hak 

sahipleri haklarını kanuni sınırlamalar içerisinde serbestçe 

kullanabilir ve bu hak üzerinde tasarruf edebilirler. Ayrıca hak 

sahibi olan kimse hakkını her zaman bizzat kullanmak zorunda 

değildir. Yaş, hastalık gibi değişik nedenlerle hak sahibi, hakkını 

kanuni temsilci ve iradi temsilci aracılığı ile kullanabilir (Esener, 

2015: 157). 

2.1.6.Hak Türleri 

Toplumsal yaşam içerisinde ekonomik, dinsel, hukuksal, 

vb. içerikte ortaya çıkan hukuksal ilişki toplumsal ihtiyaçlara göre 

hukuk kurallarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Toplumsal ilişkiler farklılaştıkça, çeşitlendikçe, çoğaldıkça, 

hukuk kuralları da buna koşut olarak artmakta ve 

çeşitlenmektedir. Bu nedenle ‘hukuk tarafından tanınan ve 

korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaat’ 

olarak belirtilen haklar da özleri itibari ile birbirinden farklı ve 

çeşitlidir (Bozkurt, 2000; Aydın, 2009).  

Hukuk kuralları düzenlendikleri ilişkiler bakımından Kamu 

Hukuku ve Özel Hukuk şeklinde ayrıldığı gibi, haklar da 

doğdukları hukuk kurallarının niteliğine göre ‘kamu hakları’ ve 

‘özel haklar’ olmak üzere ikiye ayrılmıştır (Ataay, 1980; Ayan, 

1997; Gürpınar, 2008). 
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2.1.6.1. Kamu Hakları 

“Kamu hukuku kurallarından kaynaklanan, bireylerin 

devlet karşısında devletle veya toplumdaki diğer kişiler ile ve 

toplumla olan ilişkileri düzenleyen haklara kamu hakları denir.”  

(Bozkurt, 2000: 174). 

Toplumla birlikte, toplum içinde yaşayanların her birine bir 

bütün olarak ait olan ve aynı zamanda bireysel olmayan 

menfaatleri sağlamak için kamu hakları(yetkiler), demokratik 

hukuk devletlerinin zorunlu bir öğesi konumundadır. Kişilere ve 

topluma tanınmış olan bu yetkiler, devletin koruması altındadır 

ve bunlar itiraz edilemez yetkilerdir. Bu yetkilerin anayasa ile 

güvence altına alınması, bunlara gerçek hak statüsü 

kazandırmaktadır  (Uruşak, 2010: 11). 

Kamu hakları bir yönü ile devletin bireylere ve topluma 

karşı yerine getirmesi gereken edimleri kapsar niteliktedir. Bu 

haklar karşısında Devlet, aktif veya pasif olarak yer almaktadır. 

Devletin, bireyin bu karşısında aktif veya pasif hareket etme 

yükümlülüğü hukuk doktrini tarafından kabul edilmesine rağmen 

bu yükümlülüğün kapsamı ve niteliği de ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Ayrıca doktrinin bu kabulüne rağmen kamu 

hakları tümüyle her ülkede tanınmış değildir. Hakların varlığını 

kabul etmeyenler, kişilerin devlet karşısında hak değil yüküm 

sahibi olabileceklerini ileri sürmektedirler (Akı, 201: 49). 

Kamu haklarının kişilerin toplumla olan ilişkilerini 

düzenleyen kurallar bütünü olması karşısında bazı hakların hem 
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kamu hukukunu hem de özel hukuku ilgilendirmesinden dolayı 

(mülkiyet hakkı, miras hakkı, sağlık hakkı, )kamu hakları ile özel 

hakları kesin olarak ayırmayı olanaksız kılmaktadır (Gözler, 

2007: 86). Ayrıca değişik yapılarda bulunan devletler (monarşi, 

cumhuriyet, birleşik, üniter) kendi anayasalarında devlet 

sistemine göre farklılık gösteren çeşitli kamu hakları 

düzenlemektedir (Bozkurt, 2000; Gözler, 2013). 

İktidar gücünü elinde bulunduranların, toplumun ve 

toplumun üyesi olan bireyin temel haklarına zarar vermelerini 

önlemek gerekmektedir. Gürpınar(2008: 85), toplumun ve 

bireylerin haklarının anayasal güvence altına alınması 

düşüncesinin ürünü olan kamusal hakların bütün dünyada gelişme 

göstermesinin nedeni olarak anayasanın tanımında geçen ‘Devlet 

iktidarı karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerini belirleyen 

belge.’ ifadesine bakılması gerektiğini belirtip şöyle 

söylemektedir: 

‘‘Devlet iktidarı özellikle yürütme erki, gücü temsil 

eder. Güç ise doğası gereği sınırlandırılmaktan 

hoşlanmaz. Siyasi iktidarın maddi unsuru ‘cebir 

tekeli’ manevi unsuru ise ‘meşruluktur’. Cebir tekeli, 

ülkede güç kullanma ve zorlamaya başvurma 

yetkisinin sadece siyasi iktidara sahip olması 

demektir. Bu yüzden devlet iktidarını elinde 

bulunduranlar, zaman zaman bu gücü kötüye 

kullanabilirler. Esasen insan haklarının bütün 

dünyada gelişme göstermesi ve anayasalarda koruma 

altına alınması bu nedenledir .’’ (Gürpınar, 2008: 

85). 
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Kamu haklarının farklı devlet sistemleri içerisinde farklı 

şekillerde düzenlendiği görülmüştür. Bu hakların çeşitlerini 

sınıflama konusunda hukuk doktrininde de görüş birliği yoktur. 

Kimi yazarlar kamu haklarını ‘‘kişilerin topluma karşı hakları’’ 

ve “devletin kişilere kaşı hakları” olarak sınıflandırdığı gibi hak 

ve hürriyet kavramlarının nitelik olarak birbirinden ayrı olduğunu 

düşünen yazarlar da kamu haklarını kişi hakları ve kişi 

hürriyetleri olmak üzere ikiye ayırmıştır (Bilge,2002: 213). Diğer 

bir kısım yazarlar da kamu haklarını, kişilerin topluma karşı 

hakları ve devletin kişilere karşı hakları olmak üzere ikiye 

ayırmaktadır. Kişilerin topluma karşı hakları içinde “ Kişisel 

kamu hakları”, “Toplumsal ve ekonomik haklar”, “Yurt yönetimi 

ile ilgili kamu hakları” bulunmaktadır (Akı, 2010: 149). 

Aydın (2009; 145) ise kamu haklarını ikiye ayırmaktadır. 

“Belli kişilerin kamu kuruluşları ile olan hukuksal ilişkileri 

sonucu olarak ortaya çıkan kamu hakları” olarak tanımladığı özel 

nitelikli kamu hakları ve “Kamu kurum ve kuruluşları ile 

hukuksal bir ilişki içinde bulunmadan kişilere sağlanan yetkiler” 

olarak tanımladığı genel nitelikteki kamu hakları. 

Demokratik toplumlarda kişilere tanınan hak ve özgürlükler 

olarak tanımlanmış bulunankamu hakları, Georg Jellinek’in 

klasikleşen ve genellikle benimsenen  sınıflandırması ile sırayla; 

negatif statü hakları, pozitif statü hakları, aktif statü hakları olmak 

üzere üçe ayrılır (Gözler, 2012: Gürpınar, 2008). 1982 Anayasası 
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ise kamu haklarını üç kategoriye ayırmaktadır: Kişisel haklar, 

Sosyal ve Ekonomik Haklar, Siyasal Haklar. 

2.1.6.2.Özel Haklar 

Özel hukuk tarafından hak süjesine tanınan hukuksal bir 

yetki olarak tanımlanan ve medeni haklar olarak nitelendirilen 

kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinden doğan haklardır. Bu 

hakların en önemli özelliği herkese genel ve eşit olarak tanınmış 

olmalarından dolayı çok geniş bir alan üzerinde yer almalarıdır 

(Bilge, 2004; 216). 

“Özel hakların en önemli özelliği, her hakkın 

karşısında kural olarak bir hukuksal yükümlülüğün 

yer almasıdır. Bu yükümlülük genel bir yükümlülük 

olabileceği gibi, bir kişinin bir şeyi yapmak ya da 

yapmamak konusundaki yükümlülük de olabilir.” 

(Öztan, 2002;  Özsunay, 1986; Uruşak, 2010). 

Özel haklardan yararlanmada genellik ilkesi geçerli olup, 

bütün şahıslar kural olarak bu haklardan yararlanmada eşit 

şekilde yararlanır. Vatandaşlar ile yabancılar arasında önemli bir 

fark yoktur (Çelikel ve Gelgel, 2015; Çiçekli, 2014). 

Özel haklar konularına, niteliklerine, devredilebilmelerine 

ve hukuki etkilerine göre değişik şekillerde sınıflandırmalara tabi 

olup en yaygın şekliyle, sahiplerinin talep etmiş oldukları 

yetkinin kapsamı göz önüne alınarak yapılan ve mutlak haklar ile 

nisbi haklar olarak ikiye ayrılan hakları anlatan, hakların 

niteliklerine göre yapılan sınıflandırmadır (Gürpınar, 2008: 

Ayan, 1997). 



Abdullah ELMAS, Ömer SEVEN| 30 

 

2.1.6.3.Özel Hak-Kamu Hakkı Farkları 

“Kamu hakları ile özel haklar arasında çeşitli farklar 

bulunmaktadır. Ancak bunlar arasındaki en önemli fark bu 

haklardan yararlanmada ortaya çıkmaktadır.” 

(acikogretimadalet.com, 2017). 

Kamu haklarından yararlanabilmek için, o ülke vatandaşı 

olmak gerekir. Vatandaş olmayanlar birtakım haklardan 

yararlanamazlar(Gürpınar, 2008: 87). Örneğin Türkiye’de 

yaşayan yabancılar seçme ve seçilme hakkından yararlanamadığı 

gibi Yabancılar Hukukunun vermiş olduğu hak ve özgürlükler 

ayrık kalmak üzere kamu hizmetlerinde çalışma hakkından da 

yararlanamazlar. Ancak, yabancılar özel bir hak olan mülkiyet 

hakkına sahip olup kanunun vermiş olduğu sınırlamalara uymak 

üzere Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler 

(Çelikel ve Gelgel, 2015: Gürpınar, 2008). 

Özel haklardan yararlanma konusunda yaş, cinsiyet, 

öğrenim vs. farklıklara yer vermeksizin bütün vatandaşlar eşit 

şekilde yararlanır. Kural olarak vatandaş ve yabancı ayrımı 

yapılamaz. Kamu haklarından yararlanmada ise vatandaşlar 

arasında bir eşitlik bulunmamaktadır (Akıntürk ve Karaman, 

2012: Kalabalık, 2013). 

Özel haklar tarihsel gelişim içerisinde tamamlanmış ve 

teknolojinin gelişimine koşut olarak değişime uğramıştır. Kamu 

hakları ise halen gelişme içerisindedir (Aydın, 2009: 145). 
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Kamu haklarında bireyin karşısında devlet yer alırken, özel 

haklarda bireyin karşısında başka bir birey yer alır. Özel haklarda 

her hakkın karşısında kural olarak bir hukuki yükümlülük yer 

almaktadır. Kamu haklarında ise böyle bir zorunluluk yoktur 

(Bilgili vd., 2009: 88). 

2.1.7. Hak ve Ödev İlişkisi 

Ödev, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “Yapılması, yerine 

getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli 

olan iş veya davranış, vazife, vecibe." olarak tanımlanmaktadır 

(tdk.gov.tr, 2017). Hukuki anlamda ise,  hakka dayanılmak 

suretiyle istenilen bir hareketi yapmak veya bir hareketten 

kaçınmak yükümlülüğü, borç olarak tanımlanır. Bundan dolayıdır 

ki kazanılan her hak bir yükümlüğü de beraberinde getirir. Bu 

yükümlülükler, bir hak karşısında bir hareketi yapmakla yükümlü 

ise kişi, pozitif yükümlülük; bir hareketten kaçma, kaçınma 

yükümlülüğü altına girmişse kişi negatif yükümlülük olarak 

kendisini gösterir (Akı,2010: 146).  

Hukukun bir kimse için bir hak tanıması, başka kişinin veya 

kişilerin hukuki ödev yüklenmeleri demektir. Hakkın asıl önemi 

hukuki ödev doğurmasıyla ortaya çıkmaktadır. Hukuki ödev 

hakkın karşılığıdır. Örneğin 1982 Anayasa’sının ‘ Kişinin Hakları 

ve Ödevleri’ başlıklı 2. kısmında kişilere haklar verilmiş devlete 

de negatif statü niteliğinde olan kişinin alanına müdahalede 

bulunmama, bir şey yapmama ödevi yüklenmiştir (Bilgili vd., 

2009; Gözler, 2007). 
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Hak atılgan olmak, aktif, dinamik olmak; ödev ise çoğu kez 

davranmamak, kaçmak, çekingen kalmak gibi pasif bir nitelik 

taşır. Ancak gerek hak gerekse hukuki ödevin eşit ağırlıkta olması 

hak-ödev dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Aksi 

durumda hak ve hukuki ödevden hangisinin daha önemli olduğu 

sorunu(sorusu) ortaya çıkmaktadır (Bozkurt, 2003: 11). 

Doğal hukukçu yaklaşımı, hak kavramına hukuk hayatı 

bakımından daha önemli bir yer verdiği halde, hukuki pozitivizm, 

ödev kavramının daha önemli olduğu görüşünü benimser. Ancak 

hukuk düzeninin işlemesi hak ve ödev kavramlarının 

birlikteliğine ve dengeli olmasına vurgu yapar (Güriz, 2005: 50). 

1982 Anayasasında hak ve ödevler, Anayasa’nın ikinci 

kısmında birlikte düzenlemiştir. Buna göre; ikinci kısım birinci 

bölümde  ‘ Temel Hak ve Ödevler’ ikinci bölümde “Kişinin 

Hakları ve Ödevler”, üçüncü bölümde ‘Sosyal ve Ekonomik 

Haklar ve Ödevler’ dördüncü bölümde ‘Siyasi Haklar ve 

Ödevler’ düzenlenmiştir. Ayrıca bazı haklar aynı zamanda 

ödevdir, bazıları sadece haktır. Örneğin vergi vermek sadece 

ödevdir. Anayasanın 12. maddesinde ‘Temel hak ve hürriyetler, 

kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 

sorumluluklarını da ihtiva eder.’ hükmü geçmektedir. Kişi kendi 

haklarını kullanırken başkalarının haklarına da saygı göstermek 

zorundadır. Bu hüküm başlı başına bir hak sahibi kişilere bir ödev 

yüklemektedir. 
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2.1.8. Hakkın Kullanılması 

Hakkın kullanılması, 12/10/2004 tarihli 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun “Genel Hükümler” başlıklı birinci kitabının 

“Ceza Sorumluluğunun Esasları”  başlıklı ikinci kısmının “Ceza 

Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı 26. 

maddenin birinci fıkrasında “Hakkını kullanan kimseye ceza 

verilmez.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddede Hakkın 

Kullanılması ve İlgilinin Rızası aynı başlık altında 

düzenlenmekle beraber birinci fıkra hem özel hukukta hem de 

kamu hukukunda önemli bir yer teşkil eden ve kamu hukukunda 

daha çok görevin ifası ile amirin emrinin yerine getirilmesi ile iç 

içe olan “Hakkın Kullanılması” kurumu düzenlenmiştir. 

Hak, gücünü hukuktan alan bir “yapabilme” yetkisi olarak 

yapısında özel menfaatleri ve kamusal menfaatleri taşır. TCK’nın 

26. maddesinde kullanılan hak kavramı, dolaylı veya doğrudan 

tanınan ve herhangi bir hukuk dalından doğan, kamusal hak ve 

özel hak kapsamında yer alan bütün hakların dâhil olduğu bir 

kavram olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda, Hakkın 

Kullanılması: “Hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerin 

tatmini amacıyla, hukuk düzeni tarafından verilen yetki ile kişinin 

gerçekleştirdiği iş, işlem, fiil, davranış ve tutumların tamamı.” 

olarak kendisini gösterir (Uruşak, 2010: 12,13). 

Kişiye tanınan bu sübjektif hakkın kaynağı; kamu hukuku, 

özel hukuk, uluslararası sözleşmeler, anayasa, tüzük, yönetmelik, 

genelge, idari bir işlem, yargı kararı, içtihatlar ve  örf adet hukuku 
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olabilir. Sahibi tarafından kullanılan ve yasalarca tanınan bu hak, 

kötüye kullanılmamalı, tanınan sınırlar içerisinde kullanılmalıdır. 

Çünkü bir hak, yasalar tarafından tanınmışsa hukuk düzeni 

tarafından da kabul edilmiştir (Bakıcı, 2008: 578). 

Devlet tarafından tanımlanmış ve düzenleme altına alınmış 

her meslek grubu için,o mesleklere sahip kişilerce, o mesleğin 

kendisinin tanıdığı hakların tanımlanmış şekilde kullanılması, 

“hakkın icrası” olarak hukuka uygunluk nedenini oluşturur. 

Türkiye’de sayıları bir milyona ulaşan öğretmenler başta olmak 

üzere, avukatlık, savcılık, eczacılık gibi meslek gruplarına dâhil 

olup mesleğinin gerektirdiği ve getirdiği hakları kullananlar aynı 

zamanda bir kanun hükmünü de yerine getirmek ile haklarını 

kullanırlar (Zafer, 2011:201). 

TCK’nın genel hükümlerinde pozitif bir norm olarak 

düzenlenen hakkın kullanılması durumunda, kullanılan hak 

başkalarının yararına ters düşse dahi, hukuk, hakkını kullanan 

kişinin eylemine üstünlük tanıyıp onu korur. Örneğin, şikayet 

hakkı, savunma hakkı, bir sanat veya mesleğin icrasına ilişkin 

haklar, yargı kararları ile elde edilen haklar “hakkın kullanılması” 

kapsamında kullanıldığında bunlara, hukuk düzeni tarafından 

üstünlük tanınır (İçel, 2013: 145). 

Tüm hukuk dallarının birbiri ile uyumlu olması ve genel 

hukuk düzeni içerisinde çelişki bulunmaması zorunluluğundan 

dolayı TCK’da düzenlenen “Hakkın Kullanılması” durumunda 

kişinin, hakkın kullanılmasının suçun kanuni veya manevi 
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unsurlarını etkilediği ölçüde suçluluğu ortadan kalkar. Bu 

durumda hakkın kullanılmasında, hukuka aykırılık ile hukuka 

uygunluk aynı anda bulunmaktadır. Pratikte bu iki halin aynı anda 

bulunması mümkün değildir.  

Hak veya yetkisini kullananların kanunlarda genel bir 

hükümle düzenlenememesinden dolayı “Hakkın kullanılmasının” 

her olayda ayrı ayrı değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Hakkın 

kullanılması sırasında herhangi bir suçun maddi unsuru olarak 

tanımlanan fiil, bu hakkın kullanılması sırasında işlendiğinde suç 

oluşmaz. Çünkü hukuk tarafından verilen hakkın kullanılması, 

işlenen ve suçun maddi unsuru olarak tanımlanan fiilin suç 

sayılmasını ortadan kaldıran neden haline gelir.  Bu durumda 

hakkın usulüne uygun şekilde kullanılması suç 

oluşturmayacaktır.  Hukuka aykırı olarak tanımlanan bir fiili, 

hakkın icrası nedeniyle hukuka uygun hale getirebilmek için 

suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşup oluşmadığının ayrıca 

incelenmesi ve hakkın kanuna, fenne, meslek kurallarına uygun 

olarak icra edilip edilmediğini araştırmak gerekir(Tan, 2011; 

Demirbaş,2002). 

“Hukukun tanıdığı menfaat” olan hak, bazı durumlarda 

yetki ile iç içe olmasının yanında yetkiden farklıdır. Yetki, 

“Yasama, yargı, yürütme, gücünün kamu görevinin ifası 

amacıyla, görevi sebebiyle, bir kamu görevlisi tarafından 

hukukun öngördüğü tarzda kullanılmasıdır.” Örneğin, TCK’nın 

24. maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden kanun 
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hükmünü yerine getirme, yetkinin icrası şeklinde ortaya çıkar 

(Artuk, Gökçen ve Yenidünya, 2012: 427).  

Hak, görevden de farklılık gösterir. Hak ve görevin iç içe 

olduğu durumların dışında; sahibinin onu kullanma veya 

kullanmama özgürlüğü açısından “hakkın kullanılması” bu 

hakkın kullanılmasının zorunlu olması ve belirli koşulların 

gerçekleşmesine bağlı olmasıyla birlikte  göreve dönüşür 

(Uruşak, 2010: 201). 

TCK’nın 26. maddesinin somut bir olayda uygulanılabilir 

olması için, birtakım koşulların bir arada bulunması gerekir. (Tan, 

2011; Demirbaş, 2005; Zafer, 2011; Uruşak, 2010) 

1-Bir hakkın bulunması. 

2-Süjenin hakkı kullanan olması. 

3-Hakkın süje tarafından doğrudan doğruya 

kullanılmasının olanaklı olması. 

4-Süjenin hakkının hakkın sınırları içinde kullanması. 

5-Hak kullanılması sırasında işlenen fiilin suçun maddi 

unsuru olarak tanımlanmış olması. 

6-Hakkın kullanılması ile işlenen ve suçun maddi unsuru 

olarak tanımlanan fiil arasında bağlantı olması. 

7-Koşulların suçun işlenmesinden önce veya suçun işleniş 

anında bulunması. 

Demirbaş (2014; 303), hakkın kullanılmasının koşullarının 

yanında ayrıca hakkın kullanılmasının birtakım özelliklere 

sahip olduğunu belirmiştir. Buna göre ; 
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1.Hak sahibi hakkını kullanma özgürlüğüne sahiptir. 

2.Hakkın kullanılması, doğrudan doğruya veya üçüncü 

kişiler aracılığı ile gerçekleşebilir. 

3.Hakkın kullanılması belirli bir yükümlülüğün yerine 

getirilmesi koşuluna bağlanabilir. 

4.Hakkın kullanılmasının unsurları vardır. Toplum ve kişi 

çıkarlarının uyumlu şekilde düzenlenmesi gerekir. 

2.1.9. Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Hakkın 

Kullanılması 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi, 1982 Anayasası(md.38) ve 5237 sayılı TCK’nın 

ikinci maddesinde yer almış bulunan “Suç ve cezada kanunilik 

ilkesi” gereği bir fiilin kanunda suç olarak düzenlenmemesi 

durumunda o fiil suç değildir. Fiilin açıkça kanunda 

düzenlenmesi durumunda ise bu fiil için yasa koyucunun tayin 

etmiş olduğu cezanın da kanunda yazılı olması gerekir. Hâkim, 

kanunda yazılı olan cezadan başka ve daha ağır bir ceza 

hükmedemez. Bu durumda kanunda belirlenmiş bulunan fiilin 

yerine getirilmesi hukuka aykırılığın karinesi olarak kendisini 

gösterir (Hakeri,2008: 36). 

“Hukuka aykırılık, fiilin, suçu oluşturan kanuni tanıma ve 

hukuki varlık veya menfaatleri korunan diğer normlarla 

karşılaştırılmasını ve bir değerlendirme yapılmasını gerektiren 

bir husustur.” Başka bir ifade ile hukuka aykırılık, TCK. 26. 

maddesinin olumsuz bir unsuru olarak, Ceza Kanununa uygun bir 
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fiili meşru kılan başka bir hukuk kuralının olmamasıdır. “Ceza 

normunun yasakladığı bir fiilin işlenmesi halinde onu hukuka 

uygun ve meşru kılan diğer bütün kurallara ‘Hukuka Uygunluk 

Nedeni’ denilmektedir.”  Genel hukuka uygunluk nedenleri ve 

özel hukuka uygunluk nedenleri olarak ikiye ayrılan hukuka 

uygunluk nedenlerinin varlığı işlenen fiilin, suçun kapsamından 

soyutlanıp kendisine özgü özel bir alana yerleştirilmesine olanak 

sağlar ( Zafer,2011: 255). 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan Hukuka 

Uygunluk Nedenleri ise aşağıda Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 1. TCK’da Sayılan Hukuka Uygunluk Nedenleri 

Hukuka 

uygunluk 

nedenleri 

Çatışma 

Durumu/Saldırı, 

Tehlike 

Savunma 
Yetkinin 

Sınırlandırılması 

Meşru 

Savunma 

TCK. 25/1 

Haksız, halen 

mevcut, bir hakka 

yönelik saldırı. 

Savunma, 
saldıranın 

hukuki 

yararlarının 
ihlali. 

1.Zorunlu, orantılı. 

2. Hakkın kötüye 

kullanılması. 

Kanun 
Hükmünü 

İcra 

Bir kanun hükmünün 
varlığı. 

Bir suçun 
işlenmesi. 

Usulüne uygun 
olarak icra. 

Bir meslek, 

sanat veya 

sporun icrası 

TCK. 26/1 

Ebeveynin ve 

öğretmenin 

terbiye yetkisi 

TCK.232/2 

Kanunlarla verilmiş 

bir yetki ya da sanat 

veya sporun icrası. 

Terbiye/eğitim 

durumu 

Bir suçun 

işlenmesi. 

 

Vücut 

bütünlüğüne 

veya hürriyete 

yönelik hareket. 

Hakkın kötüye 

kullanılması. 

 

1.Zorunlu olmalı. 

2.Makul, alçaltıcı 

olmayan. 

İlgilinin rızası 

TCK. 26/2 
Bir rıza durumu 

Bir suçun 

işlenmesi. 

1.Rızaya ehliyet. 

2.Rıza konusu 
olabilecek hak. 

Kaynak: (Hakeri, 2008: 237). 
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Tablo 5’ten de görüldüğü üzere öğretmenin sahip olduğu 

terbiye hakkı hukuka uygunluk nedeni olarak kendisini 

göstermektedir. Bu kapsamda olmak üzere, öğretmenin disiplin 

hakkı hukuk düzeni tarafından öğretmene tanınan ve eğitim 

hakkının ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununda yer alan ve Tablo 5’te sayılan hukuka uygunluk 

nedenleri ile diğer hukuka uygunluk nedenlerinin hukuk 

doktrininde kabul görmüş birtakım özellikleri aşağıda verilmiştir 

(Zafer, 2011; Hakeri,2008; Sakin,2015; Soyaslan, 2012). 

1-Hukuka uygunluk sebeplerinde fiil tipik olmasına 

rağmen, hukuka uygun olması itibariyle failin 

cezalandırılmasını engeller. 

2- Hukuka uygunluk sebepleri cezalandırılma şartlarından 

farklıdır. 

3- Hukuka uygunluk sebepleri ceza muhakemesi 

şartlarından farklıdır. 

4- Bir olayda birden fazla hukuka uygunluk sebepleri varsa 

bunların hepsi göz önüne alınmalıdır. 

5- Hukuka uygunluk sebepleri arasında bir sıralama, 

derecelendirme yapılmaz. 

6- Kişinin hukuka uygunluk sebeplerinden 

yararlanabilmesi için failin bu bilinç ile hareket etmesi 

gerekmektedir. (Ancak hukuka uygunluk sebeplerinin 
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objektif bir nitelik taşıdığını düşünen yazarlar, failin 

bilinçli hareketini zorunlu görmez.) 

7- Hukuka uygunluk sebepleri sınırlı sayıda değildir. 

8- Failin hukuka uygunluk sebeplerini kasten oluşturmak ve 

durumdan istifade etmeyi istemesi halinde, hukuka 

uygunluk sebeplerinden yararlanması söz konusu değildir. 

9- Failin hukuka uygunluk sebeplerinden yararlanabileceği 

fiiller, failin hukuka uygun hareketi ile doğal bağlantısı 

olan fiillerdir. 

10-Hukuka uygunluk sebepleri içerisinde hareket eden bir 

kişinin bu davranışına karşı, hukuka uygunluk sebebi 

içerisinde bulunulamaz. 

11- Fiil hukuka uygun ise iştirak hükümleri 

uygulanamaz.(Asli failin hareketi hukuka uygunsa, iştirake 

bağlılık kuralı gereği, iştirak edenler hukuka uygun hareket 

etmiş sayılır.) 

12- Hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı durumunda faile 

ceza verilmeyeceği gibi fail hakkında güvenlik tedbirlerinin 

uygulanması da mümkün değildir. 

13- Hukuka uygunluk sebeplerinde kıyas yasağı 

uygulanmaz. 

14- Hukuka uygunluk sebepleri örf ve adet hukuku ile 

ortaya çıkabilirler. 

15- Hukuka uygunluk sebepleri kusurluluğu ortadan 

kaldıran hallerden farklıdır. 
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16- Hukuka uygunluk sebepleri kişisel cezasızlık 

nedenlerinden farklıdır. 

2.1.10. Hukuk- Eğitim İlişkisi 

Latincede “Educare”1 ve “Educere” olmak üzere iki farklı 

şekilde ifade edilen ve İngilizcede “Education” olarak kullanılan 

eğitim kelimesi; eğ, eğmek fiil kökünden türetilmiştir.2 

Öğretmek, geliştirmek, talim, terbiye, bükmek, uygulamak, 

alıştırmak, ekmek, tohum ekmek, egemenlik altına almak, 

yenilgiye uğratmak, ezmek, kırmak, yönlendirmek, kontrol altına 

almak başta olmak üzere değişik anlamlara gelen eğitim kelimesi 

 
1Educare: beslemek, desteklemek, yükseltmek anlamlarına gelmekle birlikte, 

eğitimin ana öznesi konumunda olan öğreneni özel bir fiziksel yetenek ile 

donatmak için eğitime tabi tutmaktır. Mühendisin, doktorun, tamircinin, 

dişçinin sahip olması gereken el becerileri veya futbolcunun, dansçının sahip 

olması gereken ayak becerileri gibi özel bir yetenek ile bağlantılı olarak, iş 

imkânı en fazla olan alanlardaki becerileri ele alır. Kişiyi mevcut düzene, 

sisteme alıştırmayı hedef alan educare dışsal güdülenmelere önem verir. 

Educere ise, başlangıçta hayvanların ve bitkilerin bakımı, onların 

yetiştirilmesi ve fiziki gelişim anlamlarında kullanılmakla beraber zamanla 

insana özgü bir nitelik kazanmıştır. Yükselmek, düzey kazanmak anlamlarına 

gelir. Educere ’de öğrenenin başta kendisini ve dünyayı keşfetmesine izin 

verme, öğrencide zihni veya fiziki birtakım becerileri geliştirme temel özellik 

olarak kendisini gösterir. Söz konusu süreçte elde edilecek beceri, başka 

birisinin otoritesi temelinde olmaksızın kendi kendine öğrenme olarak 

gerçekleşir. Kendi kendine öğrenmede öğrenci, sürecin aktif süjesidir. 

Öğretmen ise rehber ve teşvik edici konumdadır. Educere, eğitimin temel 

amacının değişik alanlarda çalışacak özel yetenekleri olan uzmanları 

yetiştirmek değil, kişisel özerklik sağlama olduğunu kabul eder( http:/www. 

nesettoku.com). 
2 “Education” kelimesi, İngilizcede ilk kez 17. yüzyılın başlarında 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Education kelimesi, çocukların 

fiziksel ihtiyaçlarını karşılayarak onları büyütmek, beslemek yetiştirmek 

anlamlarına geliyordu. Çocukluğun ilk yıllarında kullanılan “Education” ise 

çocuğu beslemek ile sınırlıydı. 17. yüzyılın ortalarından itibaren bu sözcüğün 

kapsamına davranışlar, alışkanlıklar ve bazı düşünsel kaygılar da eklenmiştir 

(aktaran İnal, 2014: 87). 
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yerine eski Türkçede “ terbiye” kelimesi kullanılmıştır. Edep 

öğretme, maarif, tedrisat, artmak, çoğalmak, olmak, meydana 

gelmek, çocuğu büyütmek, çocuğu beslemek, geliştirmek, ıslah 

etmek, şekil vermek, düzeltmek, idare etmek, işini gözetmek 

anlamlarında kullanılan terbiye kelimesi daha çok saygı duymayı 

ve itaat etmeyi vurgulayan anlamlarda kullanılmıştır (Adıgüzel, 

2016; Yayla, 2005; Başaran, 1982; Ayverdi, 2011 ). 

 Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise eğitim birden farklı 

anlamda olmak üzere aşağıdaki tanımlamalara tabi tutulmuştur. 

“1.Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında 

yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve 

anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini 

geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan 

veya dolaylı yardım etme, terbiye. 2. Yeni kuşakların, 

toplum yaşayışında yerlerini almak için 

hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde 

etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım 

etme etkinliği.”(TDK). 

Modern anlamda eğitim ise ‘Bireyin kendi yaşantıları 

yoluyla, belirlenen hedefler yönünde istendik davranış değişikliği 

oluşturması ve bireysel yeteneklerin belirli yönlerden birey ve 

toplum için dengeli olarak geliştirilmesi’ anlamında 

kullanılmıştır(Erden, 2001; Ergün,2014). Bu tanıma göre 

eğitimin üç temel özelliğinin olduğu görülmektedir. Bunlar; i) 

eğitim bir süreçtir ii) Eğitim sonunda bireyde davranış değişikliği 

meydana gelir iii) davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu 

meydana gelir. Eğitimin temel özellikleri göz önüne alındığında; 
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aile bireyleri, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları ile bireyi 

etkileyen ve  davranışlarının değişmesine neden olan etkinliklerin 

veya okulda öğretmenler ile kurulan etkileşimin eğitimin kapsamı 

içerisinde olduğu görülmüştür. Bu etkileşim alanlarından biri 

olan okullarda yapılan planlı eğitim etkinlikleri formal 

eğitimolarak adlandırılmaktadır. Diğer taraftan bireyler; aile 

içerisinde, arkadaş gruplarında veya usta çırak ilişkisinde ortaya 

çıkan etkileşim sonucunda dayanışma, işbirliği, kurallara uymayı 

öğrenmiş olurlar. Bu tür yaşantılar sonucunda ortaya çıkan 

davranışlar kontrollü ve planlı olmadığından dolayı bireyler 

farkında olmadan olumlu istendik davranışların yanında 

istenmeyen zararlı davranışları veya yanlış davranışları da 

öğrenirler. Planlı eğitim faaliyetlerin aksine “Eğitim 

etkinliklerinin gelişigüzel, kasıtsız olarak düzenlenmesi” olarak 

karşımıza çıkan bu eğitim türü informal eğitim olarak 

adlandırılmaktır (Erden, 2001: 13 ). 

 Bireylerin toplumdaki ilişkilerini kurallara bağlayarak 

düzeni sağlamaya çalışan insanoğlunun, mevcut düzenin devamı 

ve toplumsal gelişmenin ana unsuru olarak gördüğü eğitim, 

kültürlenmenin planlı, amaçlı olarak yapıldığı alandır.  

Bireyin kişisel olarak gelişmesi, toplumu ve kuralları 

benimseyip içselleştirmesi ve toplumun bir bütün olarak refaha 

kavuşması eğitim aracılığı ile olanaklı görülmüş ve bundan dolayı 

eğitim ve eğitim sistemi bütün dünya ülkeleri açısından önem 

kazanmıştır. Eğitimin toplumla iç içe olmasının yanında 
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toplumsal refahın, toplumsal kalkınmanın lokomotifi konumunda 

olması, eğitim sistemin çıktısının niteliğinin arttırılmasını 

zorunlu kılmıştır. Eğitim sisteminin çıktısı, ya da verilen eğitim 

sonucunda ortaya çıkan davranışlar veya davranış kalıplarının 

nasıl olması gerektiği ise eğitimin hedefleri tarafından belirlenir. 

Genel olarak eğitim kurumlarının temel amacı, ruh sağlığı 

yerinde, iyi özellikleri bünyesinde barındıran, belirli idealleri 

içselleştirmiş erdem sahibi kişiler yetişmektir. Kültürlenme 

süreciyle bireyin kişiliğini ve davranışlarını şekillendiren 

eğitimin söz konusu temel amacına (eğitimin hedeflerine) 

ulaşması ise ancak verilen eğitimin belirli kurallar dâhilinde 

yerine getirilmesi ile mümkündür (Oğuz, Oktay ve Ayhan, 2001; 

Ada ve Küçükali, 2007) 

 Toplumun sürekliliği, gelişimi için nitelikli bireyler 

yetiştirmek eğitimin işlevlerindendir. Eğitimin kurumsallığının 

ön planda  olduğu okullarda ve diğer formal eğitim kurumlarında 

eğitime tabi tutulan bireylerin toplumsallaştırılması ve nitelikli 

bireyler olarak gelişmesi eğitimin hedefleri arasında yer almıştır.. 

Eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve hukuk devletinde yer 

almış bulunan eğitim hakkının sağlanması ise yazılı hukuk 

kuralları ile güvence altına alınmıştır. Toplumsal yaşantının 

zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal düzen 

kurallarından biri olarak hukuk, bireye verilecek eğitim 

sisteminin belirlenmesinde, eğitimin temel hedeflerinin 

seçilmesinde, eğitim veren öğretmenlerin haklarının 

düzenlenmesinde, okullarda eğitim gören öğrencilerin haklarının, 
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görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde önemli bir yer işgal 

etmiştir (Koyundura, 2017). 

Oğuzman ve Barlas (2013:2)’a göre “Toplumda, şahısların 

davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet 

zoruna(yaptırımına) bağlanmış kurallar bütünü.” olarak 

tanımlanan hukuk, yasal düzenlemeler ile toplumda düzeni 

sağlayıp, eğitim sistemine işlerlik kazandırır. Hukukun sağladığı 

düzen ise; hukukun, bireyin ve toplumun her yönü ile ilgili 

düzenleme yapmasıyla sağlanır. Nihai erk olarak devlet, toplumu 

yönetme meşruluğunu etkili, planlı, yöntemli olan eğitim ile 

sağlar. Bundan dolayı eğitim kurumları, söz konusu temel hukuki 

düzene göre oluşur. Ayrıca, hukuka saygılı bir toplumun inşası, 

hukuk devletinin yetiştirdiği eğitimli bireyler ile sağlanır. Bundan 

dolayı eğitim ve hukuk arasındaki bağ sıkıdır (Okçu, 2007: 45-

49). Hukuk sistemi olmadan eğitim sistemi sağlıklı olarak 

işleyemez. Çünkü eğitim sisteminin bütün düzeylerdeki kuruluş 

ve işleyişi hukuk kuralları çerçevesinde oluşmaktadır. Diğer 

taraftan eğitim ve hukuk arasında sürekli bir etkileşim 

bulunmaktadır. Bu etkileşim sonucunda eğitim sistemi ile hukuk 

sistemi birbirlerinin girdi ve çıktılarını kullanır. Eğitim, hukukun 

ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirerek, topluma hukuku ve hukuk 

düzeninin önemini kavratarak, bireylerin hukuk sisteminden nasıl 

yararlanacakları ile ilgili bilgiler sunar. Diğer taraftan bireye 

hukuk tarafından verilen eğitim hakkı, bireylerin bütün haklarını 

kullanmasının, bilinmesinin ve korunmasının ön koşuludur. Bir 

toplumda demokrasinin özgürlük ve eşitliğin bilincinin 
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yerleşmesi, hem toplumsal barış hem de uluslararası barış ve 

güvenliğin sağlanması ancak eğitim hakkının yeterli düzeyde 

gerçekleştirilmesi ile sağlanır (Akın, 2016: 30) 

    Adıgüzel (2016: 65) ise eğitimin, insanların haklarını 

bilmeleri ve kullanmalarını sağlaması açısından önemli 

olduğunu, bireyin toplum içerisindeki konumunun hukuk 

normları tarafından belirlendiğini,  hukuk devletinde yaşayan 

ancak haklarını bilmeyen bireylerin haklarının takip etmelerinin 

mümkün olmadığını, devletin söz konusu hakları öğretme 

sorumluluğunun olduğunu belirtmiştir.   

2.1.10.1.Eğitim Hukuku 

Sosyal bir disiplin olarak hukuk, bir bütün olarak toplumsal 

yaşamın her alanında varlığını göstermekle birlikte farklı alt 

dallara ayrılıp işlerliğini daha etkin sağlayan bir toplumsal düzen 

aracıdır. “Örgün ve yaygın eğitim sisteminin içinde yer alan ve 

kurumsallaşmış eğitim kurumlarına ilişkin düzenlemeleri 

inceleyen, boşlukları gideren ve aksayan yönlerine çözüm üreten 

hukuk dalı.” olarak tanımlanan eğitim hukuku, eğitim ve hukuk 

arasındaki ilişkiyi düzenleyip eğitimin ulusal ve uluslararası 

hukuk kurallarına uygunluğunu sağlar (Bingöl, 2012: 34). 

 Bir sistem olarak eğitimin toplumdaki hukuksal yeri, 

eğitimin hukuksal temelleri, eğitim hakkı, eğitimde devletin 

işlevi, çocukların eğitim hakkı, kamusal bir hizmet ve görev 

olarak eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde devletin 

konumu, yönetim hukuku, eğitim yönetiminin ilkeleri gibi 
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konular eğitim hukukun kapsamında değerlendirilmiştir (Okçu, 

2007: 45-59).  

  Eğitim hukukunun Türkiye’deki işlerliğine ilişkin 

birtakım eleştiriler yapılmıştır. Bingöl (2012: 25-38)’e göre 

eğitim hukuku, başlı başına eğitime yönelik olarak düzenlenen 

normların, hukuksal metinlerin incelenmesi, yorumlanması ve 

uygulanması değildir. Türkiye’de, kamu hukukunun bir alt dalı 

olarak Türk eğitim hukuku, Türk eğitim sisteminin temel yapısını 

ve temel ilkelerini düzenlemesine ve eğitim-öğretimin işlerliğini 

ve sürekliliğini kamusal bir güç ile yerine getirilmesini 

sağlamasına rağmen birtakım eksiklikleri yapısında taşımaktadır. 

Devletin insan haklarına koşut olarak düzenleme altına aldığı 

eğitim hakkı ve eğitim hakkının tam olarak sağlanması için yerine 

getirilen eğitim etkinlikleri kamusal güçten yararlanma olanağına 

sahiptir. Kamusal bir güç kullanmak suretiyle gerçekleştirilen 

eğitim etkinliklerin içerisinde yer aldığı eğitim hukukunun,  idare 

hukukunun bir alt dalı olarak düzenlenmesi yeterli değildir. İdare 

hukukunun tedvin edilmemiş ilkeleri varsa eğitim hukukunun da 

eğitim ve öğretim ile ilgili ilkeleri olmalıdır. Bu kapsamda 

eğitimin kendisi dâhil olmak üzere eğitime ve eğitim sistemine 

ilişkin genel kavramların ilkesel olarak belirlenmesi ve bu 

kavramların özünün araştırılması gerekmektedir. Eğitimin temel 

ilkeleri sadece hukuki açıdan değil, sosyolojik, felsefik analizler 

ile multidisipliner bir alan olarak eğitim hukuku disiplini altında 

düzenlenmelidir. Ayrı bir disiplin olarak eğitim hukukunun, 

kamu hukukunun bir alt dalı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Eğitim ve eğitim sistemine ilişkin olarak müfredat, eğitim hakkı, 

okul hukuku, sınav hukuku, okullara giriş, okullara kayıt, 

yükseköğretime giriş, okul-öğrenci-veli dengesi, ana dilde eğitim, 

eğitimde devletin mahfuz yetkisi, kütüphanecilik hukuku, okul 

yönetim hukuku, öğrenci hakları ve sorumlulukları, 

öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin hakları ve sorumlulukları, 

eğitim araç gereçlerinin fikri mülkiyeti, okul araç gereçlerinin 

patenti, okul finansmanı ile ilgili hukuksal düzenlemelerin 

kendine özgü ilkeler ile çözümlenmesi gerekir.  

  Kendine özgü ilkeleri ile düzenlenmesi gereken eğitim 

hukuku, eğitim hukuku genel hükümler ve eğitim hukuku özel 

hükümler olmak üzere iki alt dala ayrılmalıdır. Eğitim hukuku 

genel hükümler kapsamında temel kavramlar, eğitim hakkı, diğer  

haklar, sorumluluklar, organize, eğitim finansmanı, eğitim 

kademeleri, açık öğretim, yaşam boyu öğretim, uzaktan eğitim 

gibi düzenlemeler yapılmalı, eğitim hukuku özel hükümler 

dâhilinde ise idari yargıya dâhil olmak üzere eğitim mahkemeleri 

kurulmalıdır (Akın,2016; Bingöl,2012). 

2.1.10.2.Türk Eğitim Sisteminin Hukuksal Dayanakları 

Türk eğitim sisteminin uyulması zorunlu olan hukuksal 

kaynakları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile hukukun 

genel ilkelerine tabidir. Eğitimin ulusal nitelikli hukuksal 

dayanakların başında, eğitim sisteminin özünü oluşturan ve 

eğitim sistemine yön veren anayasa gelmektedir.  
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Anayasa eğitimle ilgili; bilim sanat özgürlüğü (md. 27), 

yurt dışındaki vatandaşların eğitimi, eğitim ve öğrenim hakkı ve 

ödevi (md. 42), kanun önünde eşitlik(md. 10), din kültürü ve 

ahlak öğretimi ile ilgili temel düzenlemeler (md. 24) 

içermektedir.Türk eğitim sistemine yön veren ve eğitim 

sisteminin düzenli yürütülmesi için önemli yasalar yapılmış bu 

yasalara dayalı olarak kanun koyucu tüzük ve yönetmelikler de 

çıkarmıştır (docplayer.biz.tr, 2017). 

Uluslararası hukuk kapsamında eğitimi ilgilendiren 

düzenlemelerin başında ise İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi 

gelmektedir. Türk eğitim sistemine kaynaklık eden yazılı hukuk 

kaynakları arasında geçerlilik ve soyutluk bakımından hiyerarşik 

bir sıra mevcuttur. En üstte anayasa, altında yasalar, kanun 

hükmünde kararnameler (KHK), tüzükler, yönetmelikler 

gelmektedir. Bu yazılı hukuk kaynaklarının hiçbiri üste bulunan 

yazılı hukuk kaynaklarına aykırı olamaz. Uluslararası antlaşmalar 

ise yasa gücünde olduğu için hiyerarşide “yasa” düzeyindedir 

(Akın, 2016: 32).  

Türk hukuk sisteminde, Türk eğitim yapı ve işleyişini 

düzenleyen kanun ve yönetmelikler uluslararası sözleşmeler 

dikkate alınarak düzenleme altına alınmıştır. Başta Milli Eğitim 

Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği olmak üzere eğitimle ilgili 
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birçok farklı hukuksal düzenleme Türk eğitim sisteminin 

hukuksal dayanaklarını oluşturmaktadır (Karaman Kepenekçi ve 

Taşkın, 2017; Akyüz, 2015).Türk hukuk sisteminin temel 

yapısını düzenleyen bazı kanun ve yönetmelikler Tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 2. Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Bazı Kanun ve 

Yönetmelikler 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

26.07.2014 Tarihli 29072 Sayılı MEB Okul Öncesi 

Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

07.09.2013 Tarihli 28758 Sayılı MEB Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği 

21.07.2012 Tarihli 28360 Sayılı Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği 

14.11.2002 Tarihli 24936 Sayılı Göçmen İşçi 

Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik 

05.09.2016 Tarihli 2016/17 Genelge Numaralı 

Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hakkında Genelge 

Kaynak: ( mevzuat.meb.gov.tr). 
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2.1.10.3. Eğitim Hakkı  

 Eğitim Hakkı, literatürde eğitim özgürlüğü, öğrenim 

özgürlüğü, eğitim ve öğretim hakkı, eğitim hakkı ve öğrenim 

özgürlüğü, eğitim ve öğrenim hakkı gibi başlıklar  ile ifade 

edilmiştir (Çallı, 2009; Öz Akar, 2013). 

Adıgüzel (2016: 66)’e göre ise eğitim hakkı,  zorunlu eğitim 

temelinde okul çağına gelmiş bireyin eğitim hakkından 

faydalanmasını, zorunlu eğitim kapsamında olan veya olmayan 

engellilerin eğitime erişim hakkını, çocuğun dini eğitim 

özgürlüğünü, çeşitli nedenler ile eğitim hakkından yoksun kalan 

bireylerin, eğitime erişim hakkını, azınlıkların ana dilde eğitim 

hakkını ve toplumdaki bütün bireylerin cinsiyete dayalı 

ayrımcılık olmadan insan onuruna yakışır eğitim hakkını 

kapsamaktadır.  

Eğitim hakkı, mutlak bir hak olarak insanın sırf insan 

olmasından dolayı sahip olduğu bir hak olarak devredilemez ve 

vazgeçilemez bir haktır (Akın, 2016; Karaman Kepenekçi ve 

Taşkın, 2017). Bireylerin, eğitim sistemine çocukluk 

dönemlerinde dâhil olmalarından dolayı “eğitim hakkı” 

denildiğinde ilk akla gelen çocuklardır. Ancak, eğitimin bebeklik, 

çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini kapsayan bir süreç 

olması, başka bir söylem ile eğitimin sadece çocukluk dönemiyle 

sınırlı olmayışı herkesin eğitim hakkına sahip olduğu gösterir 

niteliktedir. Temel bir hak olarak eğitim hakkı, çocuk, genç, yaşlı 

farkı gözetmeksizin bütün bireylerin hem eğitim alma hakkını 
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hem de eğitim süreci boyunca sahip olduğu hakları ifade eder 

niteliktedir (egitimreformugirisimi.org, 2017). 

Eğitim almadan insanlar kendilerini ve ailelerini 

koruyamaz, kendi haklarının bilincine varamaz, üretken olamaz 

ve kültürel açıdan zengin bir yaşam sürdüremezler. Eğitim 

hakkının yeterli olmaması, başta demokrasi olmak üzere 

toplumsal gelişmeye, uluslararası barış ve güvenliğe zarar verir. 

Çağdaş, demokratik toplumun gerekleri ancak bedenen ve ruhen 

sağlıklı kişiler yetiştirmek ile mümkündür(Aydın, 2016; Akyüz, 

2012, 2015). 

İnsan haklarının bilinmesinde, kullanılmasında, 

korunmasında, çok önemli bir yer işgal eden eğitim hakkı, hukuk 

devletinde yaşamlarını devam ettiren bireylerin haklarını talep 

etmesine neden olmuştur. Bu bağlamda devletlerin hakları 

öğretme sorumluluğunun ortaya çıkması eğitim hakkı ile 

mümkün olmuş ve eğitim kurumlarında insan hakları, demokrasi, 

insan hakları ve demokrasi derslerinin öğretim programlarında 

yer almasını sağlamıştır (Akyüz, 2015: 377). 

Eğitim hakkı, hak ve hürriyetlerin sınıflandırılmasında3, 

Georg Jellineg’in yapmış olduğu üçlü sınıflandırma içerisinde 

 
3 Temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılmalara tabi tutulması, temel hak ve 

özgürlükler arasında bir derecelendirme yapıldığı anlamına gelmez. Temel hak 

ve hürriyetler arasında bir derecelendirme söz konusu olamaz ve ancak 

birbirleri ile çatıştıklarında sınırlandırılabilirler. Bireyin özgür olabilmesi için 

negatif statü haklarına sahip olması gerekir. Ancak kişinin aç, susuz, evsiz 

olması durumunda bu haklar anlamını yitirir. Dolayısıyla kişinin sosyal 

haklara, pozitif statü haklarına da sahip olması gerekir. Ayrıca bireyin 

yönetime katılmaması durumunda sahip olduğu hakları da geri alınabilir ve 
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(negatif statü hakları, pozitif statü hakları, aktif statü hakları 

ayrımında) “Bireylere devletten olumlu bir davranış, bir edim, bir 

hizmet, bir yardım istemeye olanak tanıyan haklar” olarak 

tanımlanan pozitif statü hakları arasında yer almaktadır. Bir diğer 

adı “İsteme Hakları” olarak bilinen ve olumlu haklar olarak 

nitelendirilen pozitif statü hakları, kişinin toplumdan ve devletten 

isteyebileceği hakları belirtir.  Bu hakların yerine getirilebilmesi 

için devletin birtakım olanakları vatandaşlarına tanıması 

gerekmektedir (Erdoğan, 1996; Gözler, 2012).   

   Birinci kuşak hakları, ikinci kuşak hakları, üçüncü kuşak 

hakları olarak üçe ayrılan ve temel hak ve hürriyetlerin niteliğine 

göre yapılan sınıflandırma içerisinde ise eğitim hakkı ikinci kuşak 

hakları içerisinde yar almaktadır.4 İnsan haklarının 

sınıflandırılmasında kullanılan bir diğer tasnif şekli olarak (i) sivil 

ve siyasi haklar (ii) ekonomik ve sosyal haklar5 olarak yapılan 

ikili ayrımda ise eğitim hakkı “Bireylerin daha iyi ve rahat 

şartlarda yaşayabilmesi için bazı hizmetlerin devlet tarafından 

sağlanmasını veya bu yönde gayret sarf edilmesini devletten talep 

edebilme hakkı.” olarak tanımlanan ve konularından ötürü 

 
bundan dolayı bireyin siyasal haklara da sahip olması gerekir (Gözler, 

2013:141). 
4İkinci kuşak hakları 1.Dünya Savaşından sonra, insanın hakkın öznesi olması 

ve eşitlik ilkesinin ön plana çıkmasıyla birlikte ortaya çıkmış ve 2. Dünya 

Savaşından sonra uygulanmaya başlanmıştır (Çallı,2009; Gözler, 2013). 
5 Ekonomik ve sosyal haklar; (i) çalışma hakkı (ii) sosyal güvenlik hakkı (iii) 

kültürel haklar olarak üç başlık altında ele alınır.  Eğitimin kültür ile 

bütünleşmesi, eğitimin kültürleştirme ve kültürlenme aracı ve amacı olarak 

kullanılması, eğitimin kültürel haklar içerisinde yer almasını sağlamıştır 

(Terzioğlu, 2006; Öz Akar, 2013). 
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“program hakları” olarak adlandırılan ekonomik ve sosyal haklar 

kapsamında yer almaktadır (Dağı ve Gökalp, 2015; Algan,2007). 

Eğitim hakkının sosyal haklar kategorisinde yer alması,  

bireylerin; devletin eğitimle ilgili gerekli yasal düzenlemeler 

yapmasını,  eğitime yatırım yapmasını, temel eğitimin ücretsiz ve 

ulaşılabilir olmasını, eğitim için okulların inşa edilmesini ve 

yeterli sayıda öğretmenin eğitilerek toplumun hizmetine 

sunulmasını isteme hakkını tanır (Ataman,2008; Ülger, 2010; 

Uygun, 2015 ). 

Eğitimin insanı bir bütün olarak tüm yönleri ile geliştirmeyi 

amaçlaması, bireyin kendini gerçekleştirmede ve özgürleştirmede 

olduğu gibi toplumun da gelişip kalkınmasını sağlayan bir süreç 

olması, eğitim hakkının ulusal ölçekli boyutunu aşıp evrensel 

nitelikli bir insan hakkı olmasını sağlamıştır. İlk defa Fransız 

İhtilali sonrası gündeme gelen ve 1791 Fransız Anayasasında 

“Bütün vatandaşlar için aynı olmak ve öğretilecek şeylerin tüm 

insanlara gerekli olan kısmı parasız öğretilmek üzere eğitim 

örgütü kurulacaktır” hükmü ile eğitim hakkı, anayasal bir hak 

olarak kabul edilmiştir (Altunya, 1990; Öz Akar, 2013). 

Avrupa’da, 1791 Fransa Anayasasının eğitim hakkını temel bir 

hak olarak kabul etmesinden sonraki süreçte eğitim bir 

yükümlülük olarak görülmüş ve ilköğretimin zorunluluğu 

anayasal belgelerde yer almaya başlamıştır (Altunya, 1990: 33). 

Eğitimin anayasal belgelerde yerini almasından sonra 

eğitim hakkı ulusal, bölgesel ve evrensel nitelikteki birçok örgüt 
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tarafından tanımlanmış ve sözleşmeler ile temel bir insan hakkı 

olarak güvence altına alınmıştır. Ayrıca, eğitimin ulusal ve 

uluslararası hukuk normlarında yerini bulması, bir hukuk normu 

olarak eğitim hakkının kapsamının belirlenmesi problemini de 

beraberinde getirmiştir. Eğitim hakkı, Birleşmiş Milletler 

Örgütü(BM), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü(UNESCO), Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı örgütlerince kabul edilen belgelerde 

tanımlanmış ve kapsamı, yapılan sözleşmeler ile belirlenmeye 

çalışılmıştır (sorular.rightsagenda.org,2017). 

2.1.10.4. Eğitim Hakkının Kullanılması İle İlgili 

Uluslararası Düzenlemeler 

Eğitim hakkının ulusal boyutundan ziyade ulus üstü bir 

kavram olarak evrensel düzeyde yer aldığı ve daha sonraki 

evrensel, bölgesel, yerel düzenlemelere kaynaklık eden 

belgelerden ilki, 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birleşmiş 

Milletler ’in (BM) insan hakları alanında atmış olduğu, ilk ve 

önemli adım olarak kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi (İHEB)’dir (Akın, 2016: 43). 10 Aralık 1948 

tarihinde yayınlanan ve Türkiye’nin taraf olduğu İHEB, insan 

haklarına yönelik kapsayıcı bir bakış açıcı ile siyasi, sivil, 

ekonomik, kültürel sosyal hakları tek belgede birleştirmiş, 26. ve 

27. maddelerinde eğitim hakkını düzenlemiştir.  

İHEB’in 26. maddesinde “Her yaştaki insanın temel 

düzeyde bilgi ve beceri edinmesini amaçlayan” temel eğitim ile 
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ilk eğitimin zorunlu olduğu, eğitimin amaçlarını, herkesin eğitim 

hakkına sahip olduğunu, anne ve babaların çocuklarına verilecek 

eğitimin türünü öncelikle seçme hakkına sahip olduklarını, ancak 

bu hakkın sınırsız olmadığını, ebeveynlerin sahip oldukları bu 

haklarını çocuğun yararı ve gelişen yetenekleri ve görüşleri 

doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü olduklarını 

düzenlemiştir (Adıgüzel, 2016; Zeyrek Günaydın, 2008). 

Eğitim hakkını düzenleyen uluslararası sözleşmelerin bir 

diğeri de Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı 

Sözleşme’dir. 1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Örgütü tarafından, 1960 yılında kabul edilen ve 

Türkiye’nin taraf olmadığı Birleşmiş Milletler Eğitimde 

Ayrımcılığa Karşı Sözleşme’nin 1. maddesinde eğitimde 

ayrımcılığa yer verilmiş 2. maddesinde ise devlet tarafından izin 

verilmesi halinde ayrımcılık sayılmayacak hususlar belirtirmiştir 

(Zeyrek Günaydın, 2008: 108) 

Okuryazar oranını arttırıp eğitim seviyesini yükseltme 

amacını taşıyan UNESCO bu sözleşme ile;  

“Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, devletlerin 

eğitim yükümlülükleri, farklı türdeki, yetenekteki, 

durumdaki öğrenciler için farklı ve eşdeğer eğitim 

sistemlerinin kurulması, kurumların oluşturulması, 

öğrencilerin, çocukların, ebeveynlerin veya vasilerin 

kendi inancıyla bağdaşmayan dini eğitim görmeye 

zorlanmamasını”  düzenleme altına almıştır. 
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Eğitimin niteliğine önem atfeden bu sözleşmede, zorunlu ve 

ücretsiz eğitim ilköğretim ile sınırlı tutulmuştur. Eşit fırsat ve 

davranış ilkesinin vurgulandığı bu sözleşme ayrıca İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi ile düzenlenen eğitim hakkını belirli bir 

yönü(ayrımcılık) ile düzenleyen ilk sözleşme olmuştur 

(Terzioğlu, 2006; Çağlar, 2009; Zeyrek Günaydın 2008; Çallı, 

2009; Adıgüzel, 2016). 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan ve 3 Eylül 

1953 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye’nin çekince koyarak taraf 

olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Ek -1 Nolu 

protokolün 2. maddesinde de eğitim hakkı düzenlenmiştir. Eğitim 

hakkının temel olarak ilköğretimin kabul edildiği bu sözleşmede 

ayrıca, devletin eğitimle ilgili iş ve işlemleri yerine getirirken 

ebeveynlerin dinsel ve felsefi inançlarına sayı gösterme, temel 

amaç olarak herkesin eğitim kurumuna girebilmesini sağlama, 

ebeveynlerin çocuklara verilecek eğitimin türünü seçme hakkının 

olduğu belirtilmiştir. Yine bu protokol kapsamında, eğitimde 

müfredat ve disiplin yaptırımları dâhil düzenleme yapma yetki ve 

görevinin taraf devletlerce yerine getirilme yükümlülüğünü 

düzenlemiştir (Gemalmaz, 2005: 130). 

AİHS’nin Ek -1 Nolu protokolün 2. maddesi dışında 9. 

maddesinde de eğitim hakkının başka bir boyutu düzenleme 

altına alınmıştır.  AİHS’nin 9. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir; 

“1.Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne 

sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü 
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ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda 

ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle 

dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.  

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu 

güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya 

ahlakın, ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması için demokratik bir toplumda zorunlu 

tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir.” 

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün eğitim hakkının 

ayrılmaz bir parçası olduğunun düzenlendiği 9. maddenin 

değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında sözleşmenin diğer 

maddeleri de göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır. Din 

eğitim ve öğretiminin devletin kontrolünde olduğunu ve din 

eğitim ve öğretiminin koruma altına alındığını düzenleyen 9. 

madde taraf devletlere eğitim ile ilgili düzenlemelerin yapılışında 

kişilerin dini eğitime yönelik ihtiyaçlarının göz önüne alınması 

gerektiği belirtilmiştir (Yaşar, 2000; Zeyrek Günaydın, 2008). 

Eğitim hakkının çok kapsamlı olarak düzenlendiği 

belgelerin bir diğeri de BM tarafından Kişisel ve Siyasal Haklar 

Sözleşmesi (İkiz Sözleşmeler) ile birlikte kabul edilen ve 3 Ocak 

1976 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ESKHUS)’dir.6 

Sözleşmenin “Eğitim Hakkı”  başlıklı 13. maddesinde 

sözleşmeye taraf olan bütün devletlerin eğitim hakkını tanıması 

gerektiği, ilköğretimin herkes için ücretsiz ve zorunlu olduğu, 

 
6Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme TBMM 

tarafından 3.12.2003 tarih ve 5013 sayılı kanunla kabul edilmiştir. 
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ortaöğretim ve diğer kademelerin herkes için erişilebilir olması 

gerektiği belirtmiştir. Türkiye’nin 13. maddeye çekince koyarak 

taraf olduğu ESKHUS’si eğitim hakkı kapsamında verilecek 

eğitim diline yönelik bir düzenleme içermemiştir. İHEB’nde yer 

almış bulunan eğitim amaçları bu sözleşmede de kabul edilmiştir.  

Bu sözleşmede; herkesin eğitim hakkına sahip olduğu, 

ilköğretim ücretsiz olduğu, velilerin okul seçme özgürlüğü, temel 

eğitimin zorunluluğu, ebeveynlerin dini inanç ve düşüncelerinin 

gözetilmesi gerektiği, eğitimde eşitlik, din eğitimi, yeterli sayıda 

eğitim kurumu, insan hak ve özgürlüklerine ve insan 

onuruna/haysiyetine uygun eğitim gibi hususlar düzenlenmiştir. 

Sözleşmede yer alan eğitim haklarının kullanılabilir olması için 

eğitimin erişilebilir olması gerekmektedir. Eğitimin erişilebilir 

olması için ise, eğitimin her kademesinde hukuken veya fiilen 

ayrımcılık yapılmamalı, eğitim hem ekonomik olarak hem de 

fiziksel olarak erişilebilir durumda olmalıdır (Adıgüzel, 2016; 

Terzioğlu,2006). 

Eğitime tabi tutulan bireylerin çoğunlukla çocuklardan 

oluşması, anasınıfı dâhil olmak üzere anaokulu, ilköğretim, 

ortaöğretim kademelerine devam eden bireylerin çocuklardan 

oluşması eğitim hakkının düzenlenmesinde çocukların 

durumunun özel olarak düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. 

Çocuğun eğitim hakkının özel olarak düzenlendiği 

belgelerin başında ise Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
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Sözleşmesi (BMÇHS)7 gelmektedir. Eğitim hakkının bütün 

çocukları kapsayacak şekilde düzenlendiği bu sözleşme, 

devletlerin, çocukların eğitim hakkından doğan yükümlülüklerini 

düzenleme altına almıştır (egitimreformugirisimi.org, 2017). 

Dünyada çocuk hakları bakımından temel yasal metin 

olarak kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (ÇHS) 28. 

maddesi, çocuğun eğitim hakkını düzenleme altına almıştır. 

Sözleşmenin 28 maddesinde, çocukların eğitim hakkından 

yararlanabilmesi için taraf devletlere bütün çocukların parasız ve 

zorunlu temel eğitimi sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. 

Çocukların söz konusu eğitim hakkından yararlanabilmesi için ise 

eğitimin erişilebilir niteliklere sahip olması gerektiği düzenlenme 

altına alınmıştır. Çocukların insan olarak sahip oldukları temel 

haklarının yanında eğitim sürecinde okul veya sınıf ortamındaki 

disiplin ile ilgili her konuda çocuğun hakları korunmalıdır. 

Çocuğun disiplin altına alınmasında çocuğun sahip olduğu 

saygınlığı korunmalıdır (Adıgüzel, 2016:128). 

ÇHS’nin 29. maddesinde ise eğitimin amaçları 

düzenlenmiştir. Buna göre  çocuğun zihinsel ve bedensel 

yeteneklerinin geliştirilmesi, çocuğun insanlık onurunun ve 

haklarının tanınması, çocukların farklılıklara saygı ve eşitlik 

 
7Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 

tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye, sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde 

imzalamıştır. Türkiye, sözleşmenin 17, 29 ve 30. maddelerine Lozan 

Antlaşması ve Anayasa konusunda çekince koymuştur. TBMM’de 9 Aralık 

1994 tarihinde onaylanan sözleşme, 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 
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temelinde sosyalleşmeleri, çocukların insan hak ve 

özgürlüklerine saygı duyarak barış, hoşgörü ve dostluk ruhuyla 

yetiştirilmesi, çocukların toplumun temel değerlerine saygı 

duyan, yapıcı, sorumluluk alan bireyler olarak yetiştirilmesi 

ÇHS’nin amaçları arasında yer almıştır (Akyüz, 2000; Zeyrek 

Günaydın,2008). 

ÇHS’de düzenleme altına alınan hükümlerin hepsi, 

çocuğun haklarının ve sahip olduğu onurunun tanınması, 

bilinmesi ve uygulanması amacını taşımaktadır. Akyüz 

(2015;43)’e göre ise bu sözleşmenin temel amacı; “Çocukların 

yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının 

gerçekleştirilmesini sağlamak, çocukların korunması için 

evrensel ölçü ve ilkeleri belirlemek ve onları her türlü ihmal, 

istismar ve kötü muamelelere karşı korumaktır.” 

Kalabalık (2013: 625)’a göre ÇHS’de düzenlenmiş bulunan 

çocuğun eğitim hakkı; mevcudiyet, erişilebilirlik, kabul 

edilebilirlik, adaptasyon olmak üzere dört temel öğeden 

oluşmaktadır. Buna göre; sözleşmede yer alan “Çocuk hakkı 

olarak eğitim hakkının mevcudiyeti”, bütün çocukların bu hakkı 

kullanabilme durumuna getirilmesini, çocuğun eğitim hakkının 

temel hak olarak düzenleme altına alınıp buna uygun yasal 

düzenlemelerin yapılmasını ifade etmektedir. “Erişilebilirlik” ise 

ekonomik olarak erişilebilir olmak ve fiziksel olarak erişilebilir 

olmak üzere ikiye ayrılır. “Ekonomik erişilebilirlik”, çocuğun 

bulunduğu sosyal çevre, sosyal konumu, ekonomik durumu ne 
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olursa olsun eğitime erişebilir durumda olmasını ifade ederken; 

fiziksel erişilebilirlik okul binalarının engellilik dâhil bütün 

çocukların rahatlıkla girip çıkabilecekleri şekilde inşa edilmesini 

kapsar. Üçüncü unsur olarak “Kabul edilebilirlik”, başta ilkokul 

olmak üzere eğitim kurumlarında, çocukların soru sormaya, 

cevap vermeye, kabul etmeye veya etmemeye, test etme uygun 

şekilde olmasını ve çocukların hata yapabileceğini kabul 

edilebilir olmalarını belirtmektedir. Adaptasyon ise, çocuğun 

okul ortamına uyum sağlaması, eğitim faaliyetlerine katılım 

göstermede istekli olması, öğretmenlerin görevlerini yerine 

getirirken çocuğun onuruna uygun davranışlarda bulunup, 

çocuğun okul ortamını keşfetmesi olarak tanımlanmıştır.  
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Tablo 3. Eğitim Hakkına İlişkin Düzenlemeler İçeren ve BM 

Tarafından Kabul Edilen İnsan Hakları Belgeleri 

BM’in Eğitim Hakkına Yönelik Olarak Kabul Ettiği 

Belgeler 

1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

2. Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme 

3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi 

4. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

5. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

6. Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve 

Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri 

7. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine İlişkin 

Beyanname 

8. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair 

Uluslararası Sözleşme 

9. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine 

Dair Beyanname 

10. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Uluslararası Sözleşmesi 

11. Çocuk Hakları Bildirisi 

12. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme 

13. Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme 

14. Ülke İçinde Zorunlu Göç Ettirme Konusunda Yol 

Gösterici İlkeler 
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15. Yaşadıkları Ülkenin Vatandaşı Olmayan Bireylerin İnsan 

Haklarına Dair Bildiri 

16. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının 

Korunması Uluslararası Sözleşmesi 

17. Özürlü Bireylerin Hakları Bildirisi 

18. Özürlü Bireyler İçin Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına 

İlişkin Standart Kurallar 

19. Yaşlı Kişiler İçin İlkeler 

20. Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar 

21. Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup 

Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri 

22. Yerli Halkların Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler 

Bildirisi 

Kaynak: (Kaplan, 2015: 329-372). 

Tablo 7’de,  BM tarafından kabul edilen ve eğitim hakkını 

düzenleme altına alan uluslararası insan hakları belgeleri 

verilmiştir. Tabloya bakıldığında; İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı 

Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal 

ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Çocuk Hakları 

Sözleşmesi gibi uluslararası arenada sık sık gündeme gelen ve 

eğitim hakkına yönelik düzenlemeler içeren sözleşmeler ile 

birlikte BM tarafından kabul edilen ve eğitim hakkını düzenleyen 

22 adet “uluslararası” nitelikli belgenin mevcut olduğu 

görülmektedir. 



65 | SEÇİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKE ANAYASALARINDA EĞİTİM 
HAKKI 

 

2.1.10.5. Anayasal Bir Hak Olarak Eğitim Hakkı 

Türk hukukunda, eğitim hakkının kullanılmasında, eğitim 

sisteminin işleyişinde öncelikli ve en önemli kanuni düzenleme 

olarak yürürlükte bulunan 1982 Anayasa’sı yer almaktadır. 

Anayasa’nın 10,24,27,42,62,130,131 ve 132. maddeleri eğitim 

hakkının kullanılması ve eğitim sisteminin düzenlenmesi ile ilgili 

hükümler içermektedir.   

Anayasa’da; Kanun önünde eşitlik (md. 10), din kültürü ve 

ahlak eğitimi(md.24),bilim ve sanat özgürlüğü (md. 27), eğitim 

ve öğrenim hakkı ve ödevi (md. 42), yabancı ülkelerdeki Türk 

vatandaşlarının eğitimi (md. 62), yükseköğretim kurumları( md. 

130), yükseköğretim üst kuruluşları (md. 131,132) başlıkları 

altında düzenlenmiş bulunan eğitim hakkının kullanılması, ilgili 

kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler ile sağlanır (Akın, 2016: 

33). 

Türk eğitim sistemi ve eğitim hakkının ilkeleri de 1982 

Anayasa’sında düzenleme altına alınmıştır. Buna göre;  

Anayasa’da yer alan eğitime ilişkin temel ilkelerin şunlar olduğu 

görülmektedir (Akyüz,2015; Adıgüzel,2016; Günaydın 2008; 

Ülker,2010).8 

1-Genellik, Zorunluluk ve Parasızlık 

2-Fırsat ve Olanak Eşitliği 

 
8 Söz konusu ilkeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Eğitim ve Öğrenim 

Hakkı ve Ödevi’ başlıklı, 42. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. 
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3-Çağdaş Bilim ve Esaslarına Uygunluk 

4-Eğitim ve Öğrenim Özgürlüğü ve Anayasaya Sadakat 

Ödevi 

5-Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi 

6-Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapılabilecek 

Faaliyetler 

7-Eğitim Hakkının Mutlaklığı 

8-Özel Okulların Bağlı Olduğu Esaslar 

9-Azınlık ve Yabancıların Eğitim Hakkı 

10- Türkçeden Başka Dil Yasağı 

11-Yabancı Dilde Eğitim ve Öğretim 

12-Eğitim Hakkının Kapsamının Kanunlarla Belirlenmesi 

12- Çocuğun Güvenli ve Sağlıklı Bir Okul Ortamında 

Eğitim Görme Hakkı 

Anayasa’nın 42. maddesinde düzenleme altına alınmış 

eğitim hakkının ilkelerinin dışında Türk eğitim sisteminin eğitim 

politikalarına yön veren temel ilkeleri de 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu’nda 14 madde halinde ifade etmiştir. Milli Eğitim 

Temel Kanunu’nda ; “Genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun 

ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, 

süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliği, 

demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, 

eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği, her yerde eğitim” 

olarak belirlenmiş olan eğitim ilkeleri, yalnızca Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında değil, bütün eğitim 

kurumları için geçerlidir (Akın, 2016: 22). 
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Hukuku oluşturan nihai bir erk olan devletlerin içerisinde 

yer aldığı, uluslararası toplumu düzenleyen ve devletlerin uyması 

gereken ilkelerin tamamı milletlerarası hukuku oluşturur. 

Milletlerarası hukukun temel kaynağı ise devletlerarasında 

akdedilen antlaşmalardır. Bundan dolayıdır ki anayasalarda 

milletlerarası andlaşmalara ilişkin düzenlemeler yer alır. Bu 

düzenlemeler ise anldlaşmaların yapılması, yürürlüğe girmesi ve 

iç hukukta veya dış hukukta uygulanmaya aktarılmasının 

yanında, bunların hukuk düzeni içerisinde işgal ettiği yeri de 

gösterir (Atay, 2012: 60). 

1982 Anayasası, milletlerarası andlaşmaların etkisini ve iç 

hukuktaki yerini 90’ıncı maddede düzenleme altına almıştır. 1982 

Anayasası’nın 90’ıncı maddesi;  

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası 

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 

Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 

farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri 

esas alınır.” hükmüne yer vermiştir. 

Söz konusu hükme göre, temel bir hak olarak eğitim 

hakkının kullanılmasında Türk hukukunda yapılan doğrudan 

düzenlemelerin dışında, eğitim hakkının kullanılması ile ilgili 

uluslararası sözleşmeler ile düzenleme altına alınmış hususlar yer 

alıyorsa ve söz konusu sözleşme usulüne uygun olarak yürürlüğe 
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girmişse kanun gibi işlev görür. Bundan dolayıdır ki usulüne göre 

yürürlüğe girmiş bulunan uluslararası antlaşmalar bir iç hukuk 

normu gibi değerlendirilir. Türkiye’nin çekince koyarak kabul 

ettiği, taraf olduğu, imzaladığı uluslararası antlaşmalar ise 

çekince konulan madde dışında uygulama alanı bulur. Türk 

hukukunun eğitim hakkını düzenleyen hükümleri ile usulüne 

uygun olarak yürürlüğe girmiş bulunan Uluslararası 

sözleşmelerin eğitim hakkını düzenleyen hükümlerinin farklı 

olması durumunda uluslararası sözleşme hükümleri doğrudan 

uygulanır (Ülker, 2010; Terzioğlu, 2006). 

2.1.10.6. Eğitim Hakkının Kapsamı 

Toplumların eğitimden beklentisi genel olarak; iyi bir birey, 

iyi bir vatandaş yetiştirilip bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesi, 

kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olması, 

toplumsal barışı sağlaması ve nihai olarak mükemmel insanı 

ortaya çıkarmasıdır. Söz konusu toplumsal beklentilerin eğitimin 

amacı olarak hukuk normlarında yer alması sonucunda ise 

öğretim faaliyetleri “Eğitimin amaçlarına” dönüşür. Eğitimin 

amacı ise sadece eğitilen için bir ideal değil aynı zamanda 

öğretmen için bir talimattır ve öğretmeni bağlar. Hem anayasalar 

hem de uluslararası sözleşmeler ile düzenlenmiş bulunan eğitim 

hakkının kapsamı içerisinde değerlendirilen “Eğitimin amaçları” 

ve eğitimin amaçlarına ulaşılmasında araç konumunda bulunan 

eğitim çalışanlarının disiplini sağlama görev ve yetkisi ile bu 
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görev ve yetkinin sınırı da eğitim hakkının kapsamı içerinde 

değerlendirilir (Ergün, 2014; 13). 

Hem devleti hem de devletin eğitim kurumlarında görev 

yapan eğiticileri ve yöneticileri bağlayan ve eğitim hakkının 

kapsamını oluşturan ilkeler, eğitim hakkının somut olarak işlerlik 

kazanmasını sağlamıştır. Adıgüzel (2016: 67) ve Çallı (2009: 99) 

1982 Anayasası ve uluslararası sözleşmelerde kabul edilen eğitim 

hakkının kapsamında şu ilkelerin yer aldığını belirtmişlerdir; 

1.Devlet, eğitim hakkının kullanılması için öncelikle yeterli 

sayıda okul inşa etmelidir.  

2.Devlet, inşa ettiği okullarda çalışacak yeterli sayıda 

öğretmen yetiştirmelidir. 

3.Her dereceden ve türden okullar ayrım yapılmaksızın 

herkese açık olmalıdır. 

4.Devlet; kız çocukları, azınlıklar, mülteciler, engelliler, 

sığınmacılar vb. grupların eğitime erişimi için özel ve 

gerekli tedbirleri almalıdır. 

5. Devlet, her derecedeki ve türdeki okulların fiziksel olarak 

ulaşılabilir yerde olmasını ve bu okullara ulaşımın güvenli 

bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır. 

 6.İlköğretim parasız ve zorunlu olmalıdır. 

7. Çocuğun onuruna saygı ilkesi, eğitim faaliyetlerinin 

temelinde yer almalıdır. 

8.İlkokul ve anasınıfı başta olmak üzere bütün eğitim 

kurumlarında(okullarda) öğrencilere bedensel ve onur 

kırıcı cezaların verilmemesi gerekir. 

 



Abdullah ELMAS, Ömer SEVEN| 70 

 

3. SEÇİLMİŞ AVRUPA ÜLKELERİ 

ANAYASALARINDA EĞİTİM HAKKI 

3.1. ÇEKYA 

Temel Haklar ve Özgürlükler Şartı 

Çekya Anayasası madde 3: “Temel Haklar ve Özgürlükler 

Bildirgesi Çek Cumhuriyeti Anayasal düzeninin bir parçasıdır.” 

denilmiştir. Madde 16 (3) Devlet okullarında din eğitiminin 

verilme koşulları kanunla düzenlenir. Madde 26 (1) Herkesin 

mesleğini özgürce seçme ve bu meslek için eğitim alma, ayrıca 

teşebbüste bulunma ve diğer ekonomik faaliyetlerde bulunma 

hakkı vardır. Madde 33 (1) Herkesin eğitim alma hakkı vardır. 

Okula devam kanunla belirlenen süre boyunca zorunludur. (2) 

Vatandaşlar parasız ilk ve orta öğretim ve ayrıca belirli 

vatandaşların ve toplumun kabiliyetine bağlı olarak üniversite 

düzeyinde eğitim alma hakkına sahiptir. (3) Özel okullar ancak 

kanunla belirlenen şartlarla açılabilir ve buralarda eğitim 

verilebilir; bu tür okullarda ücretli olarak eğitim verilebilir. 

3.2. SLOVENYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 2 Eğitim hakkı 

Hiç kimsenin eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Devlet, 

eğitim ve öğretimle ilgili olarak üstlendiği görevlerin yerine 

getirilmesinde, ana-babanın kendi dini ve felsefi inançlarına 

uygun eğitim ve öğretimi sağlama hakkına saygı gösterir. 
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3.3. BİRLEŞİK KRALLIK 

Eğitim Yasası 1996 

Madde 7 okul çağındaki çocukların zorunlu eğitimini 

sağlamak için ebeveynlerin görevi. Zorunlu okul çağındaki her 

çocuğun ebeveyni, onun - 

(a) yaşına, yeteneğine ve becerisine 

(b) herhangi bir özel eğitim ihtiyacına uygun olarak, ya okula 

düzenli olarak devam ederek ya da başka bir  eğitim kurumunda 

veya şekilde verimli tam zamanlı eğitim görmesini 

sağlayacaktır.   

3.4. İSVEÇ 

Bölüm 1 - Yönetim biçiminin Temel İlkeleri: Madde 2 

Bireyin kişisel, ekonomik ve kültürel refahı, kamu 

faaliyetlerinin temel amaçları olacaktır. Kamu kurumları 

özellikle çalışma, barınma ve eğitim hakkını güvence altına alır 

ve sosyal bakım ve sosyal güvenliğin yanı sıra sağlık için 

elverişli koşulları teşvik eder. (...) Bölüm 2 - Temel Hak ve 

Özgürlükler: Madde 18 Zorunlu eğitim kapsamındaki tüm 

çocuklar, kamu eğitim sisteminde parasız temel eğitim hakkına 

sahiptir. Yükseköğretimin sağlanmasından da kamu kurumları 

sorumludur. Araştırma özgürlüğü kanunla belirlenmiş kurallara 

göre korunur.  
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3.5. İSPANYA KRALLIĞI ANAYASASI 

Madde 27 (1) Herkesin eğitim görme hakkı vardır. Öğretim 

özgürlüğü tanınır. (2) Eğitim, demokratik bir arada yaşama 

ilkelerine ve temel hak ve özgürlüklere gerekli saygı gösterilerek 

insan kişiliğinin tam olarak geliştirilmesini amaçlar. (3) Resmi 

makamlar, ana-babanın, çocuklarına kendi kanaatlerine göre din 

ve ahlak eğitimi alma hakkını güvence altına alır. (4) İlköğretim 

zorunlu ve parasızdır. (5) Kamu makamları, ilgili tüm sektörlerin 

etkin katılımı ve eğitim merkezlerinin kurulması ile genel eğitim 

programlaması yoluyla herkesin eğitim hakkını garanti eder. (6) 

Gerçek ve tüzel kişilere, anayasal ilkelere bağlı kalmak kaydıyla 

eğitim merkezi kurma hakkı tanınır. (7) Öğretmenler, veliler 

ve, uygun olduğunda, öğrenciler, kanunla belirlenen şartlar 

çerçevesinde, İdare tarafından kamu fonlarından desteklenen tüm 

merkezlerin kontrol ve yönetimine katılırlar. (8) Kamu 

makamları, eğitim sistemini kanunlara uygunluğunu sağlamak 

üzere denetler ve standardize eder. (9) Kanunla belirlenen şartları 

taşıyan eğitim merkezlerine kamu makamları tarafından yardım 

edilir. (10) Üniversitelerin özerkliği kanunla belirlenen şartlar 

çerçevesinde tanınır. (9) Kanunla belirlenen şartları taşıyan 

eğitim merkezlerine kamu makamları tarafından yardım 

edilir. (10) Üniversitelerin özerkliği kanunla belirlenen şartlar 

çerçevesinde tanınır. (9) Kanunla belirlenen şartları taşıyan 

eğitim merkezlerine kamu makamları tarafından yardım 

edilir. (10) Üniversitelerin özerkliği kanunla belirlenen şartlar 

çerçevesinde tanınır. 
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3.6. SLOVENYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 54 Ana-babalar, çocuklarını beslemek, eğitmek ve 

büyütmek hak ve ödevlerine sahiptir. Bu hak ve görev, çocuğun 

çıkarlarını korumak için ancak kanunda öngörülen nedenlerle 

kaldırılabilir veya kısıtlanabilir. Evlilik dışı doğan çocuklar, 

evlilik içinde doğan çocuklarla aynı haklara sahiptir. 

Madde 57 Eğitim özgürlüğü güvence altına 

alınır. İlköğretim zorunludur ve kamu kaynaklarından 

karşılanır. Devlet, vatandaşlarına uygun bir eğitim almaları için 

olanaklar yaratır. 

Madde 58 Devlet üniversiteleri ve devlet yükseköğretim 

kurumları özerktir. Bunların finansmanının şekli kanunla 

düzenlenir.  

3.7. SLOVAKYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 42(1) Herkesin eğitim alma hakkı vardır. Okula 

devam zorunludur. Süresi ve yaş sınırı kanunla belirlenir. (2) 

Vatandaşlar, ilk ve orta okullarda ve yeteneklerine ve toplumun 

imkânlarına bağlı olarak yüksek öğretim kurumlarında da parasız 

eğitim görme hakkına sahiptir. (3) Devlet okulları dışında, ancak 

kanunla belirlenen şartlarla okullar açılabilir ve buralarda eğitim 

verilebilir; bu tür okullar öğrenim ücreti alabilir. (4) 

Vatandaşların öğrenimlerinde devletten yardım almalarının 

şartları kanunla düzenlenir. 
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3.8. ROMANYA ANAYASASI 

Madde 32(1) Eğitim hakkı, zorunlu genel eğitim, genel ve 

mesleki/teknik lise(ortaöğretim), yükseköğrenim ile her türlü 

öğretim ve ileri seviye eğitimle sağlanır. (2) Her seviyede eğitim 

Romence yapılır. Eğitim, kanunla belirlenen şartlar çerçevesinde, 

uluslararası kullanımda olan bir yabancı dilde de yapılabilir. (3) 

Ulusal azınlıklara mensup kişilerin ana dillerini öğrenme ve bu 

dilde eğitim görme hakları güvence altına alınır; bu hakların 

kullanılma yolları kanunla düzenlenir. (4) Devlet kurumlarında 

verilen eğitim parasızdır. Devlet, dezavantajlı ailelerden gelen 

çocuk veya gençlere ve kuruma yatırılanlara kanunun öngördüğü 

şekilde sosyal burslar verir. (5) Her düzeyde eğitim, kanuna göre 

devlet, özel veya dini kurumlarda yapılır. (6) Üniversitelerin 

özerkliği garanti altına alınmıştır. (7) Devlet, her bir tarikatın özel 

gereklerine uygun olarak din eğitimi hürriyetini sağlar. Devlet 

okullarında din eğitimi düzenlenir ve kanunla güvence altına 

alınır. 

3.9. PORTEKİZ CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Eğitim hakkının oldukça ayrıntılı düzenlendiği Portekiz 

Anayasasında “Haklar, Özgürlükler ve Güvenceler” başlığını 

taşıyan bölümün 43’üncü maddesinde (Öğrenme ve öğretme 

özgürlüğü) (1) Öğrenme ve öğretme özgürlüğü güvence altına 

alınmıştır. (2) Devlet, eğitim ve kültürü felsefi, estetik, siyasi, 

ideolojik veya dinî direktiflere göre programlayamaz. (3) Halk 
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eğitimi bir dinî inanca bağlanamaz. (4) Özel ve kooperatif 

okulları kurma hakkı güvence altına alınmıştır.  

Madde 73 (Eğitim, kültür ve bilim) (1) Herkesin eğitim ve 

kültür hakkı vardır. (2)  Devletin; fırsat eşitliği, ekonomik, sosyal 

ve kültürel eşitsizliklerin giderilmesi,  kişilik ve hoşgörü, 

karşılıklı anlayış, dayanışma ve sorumluluk ruhu, toplumsal 

ilerleme ve kolektif hayata demokratik katılımı desteklemek 

amacıyla okulda verilen eğitim için gerek duyulan şartları 

sağlama ve eğitimin demokratikleşmesini destekleme görevi 

vardır.  (3) Devlet, medya, kültürel dernekler ve vakıflar,  eğlence 

grupları, kültürel miras dernekleri, yerel halk örgütleri ve diğer 

kültürel kurumlarla işbirliği içinde, tüm vatandaşların kültürel 

zevklere erişimini teşvik ederek ve sağlayarak kültürün 

demokratikleşmesini teşvik eder. (4) Devlet, bunların hürriyetini 

ve özerkliğini sağlayacak, rekabet gücünü artıracak ve bilimsel 

kurum ve kuruluşlar arasındaki eklemlenmeyi sağlayacak şekilde 

bilimsel araştırma ve yaratmayı ve teknolojik yenilikleri teşvik 

eder ve destekler.  

Madde 74 (Eğitim) (1) Herkesin, eğitime erişimde ve 

eğitimde başarıda fırsat eşitliği hakkının güvence altına alınması 

koşuluyla, eğitim alma hakkı vardır. (2) Devlet, eğitim 

politikasını uygularken:  

(a) Evrensel, zorunlu ve parasız temel eğitimi sağlamak;  

(b) Kamusal ve genel okul öncesi eğitim sistemini 

geliştirmek;  
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(c) Hayat boyu  eğitimi güvence altına almak ve cehaleti 

ortadan kaldırmak;  

(d) Yeteneklerine uygun olarak, her yurttaşın en yüksek 

düzeyde eğitime, bilimsel araştırmaya ve sanatsal üretime 

erişimini güvence ederek;  

(e) Eğitimin her kademesini kademeli olarak parasız hale 

getirmek;  

(f) Okulları hizmet ettikleri topluma dahil etmek ve eğitim 

ile ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler arasında 

bağlantılar kurmak;  

(g) Engelli vatandaşların eğitime erişimini teşvik etmek, 

desteklemek ve gerektiğinde özel eğitimi desteklemek;  

(h) kültürün bir ifadesi ve eğitime erişim ve fırsat 

eşitliğinde bir araç olarak Portekiz işaret dilini korumak ve 

geliştirmek;  

(i) Göçmenlerin çocuklarına Portekiz dilinin öğretilmesinin 

ve Portekiz kültürüne erişebilmelerinin sağlanması;  

(j) Göçmenlerin çocuklarının eğitim hakkından etkin bir 

şekilde yararlanabilmeleri için yeterli desteği almalarını 

sağlamak.  

Madde 75 (Kamu, özel ve ortak eğitim) (1) Devlet, tüm 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan bir halk eğitim kurumları ağı 

oluşturur. (2) Devlet, kanunda belirtildiği şekilde özel ve 

kooperatif okullarını tanır ve denetler. 

 Madde 76 (Üniversite ve yükseköğretime erişim) (1) 

Üniversiteye ve diğer yükseköğretim kurumlarına girişe ilişkin 

rejim; eğitim sisteminde fırsat eşitliğini ve demokratikleşmeyi 

güvence ederek, ülkenin nitelikli eleman ihtiyacını gözetmek, 
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eğitim, kültür ve bilim düzeyini yükseltmek zorundadır. (2) 

Üniversiteler, kanunla belirlendiği üzere ve eğitim-öğretim 

kalitesinin yeterli bir şekilde değerlendirilmesine halel 

getirmeksizin, kendi tüzüklerini hazırlama ve bilimsel, pedagojik, 

idari ve mali konularda özerkliğe sahiptir.  

Madde 77 (Eğitimde demokratik katılım) (1) Öğretmenler 

ve öğrenciler, kanunla belirlendiği üzere, okulların demokratik 

yönetimine katılma hakkına sahiptir. (2) Kanun, eğitim 

politikasının belirlenmesine öğretmen, öğrenci ve veli dernekleri 

ile bilimsel nitelikteki topluluk ve kurumların katılma biçimlerini 

düzenler.  

3.10. POLONYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 70.1. Herkes eğitim hakkına sahip olacaktır. 18 

yaşına kadar eğitim zorunludur. Okullaşma yükümlülüklerinin 

yerine getirilme şekli kanunla belirlenir. 2. Devlet okullarında 

eğitim parasızdır. Tüzük, kamu yükseköğretim kurumları 

tarafından sağlanan belirli hizmetler için ödeme yapılmasına izin 

verebilir. 3. Ebeveynler, çocukları için devlet dışındaki okulları 

seçme hakkına sahiptir. Vatandaşlar ve kurumlar, ilk ve orta 

dereceli okullar ile yükseköğretim kurumları ve eğitimi geliştirme 

kurumları kurma hakkına sahiptir. Devlete ait olmayan okulların 

kuruluş ve işletme şartları, bunların finansmanına kamu 

makamlarının katılımı ve bu tür okulların ve eğitim geliştirme 

kurumlarının eğitim denetimi esasları, kanunla belirlenir. 4. 

Kamu makamları, vatandaşların eğitime evrensel ve eşit erişimini 
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sağlamalıdır. Bu amaçla, öğrenciler ve öğrencilere bireysel mali 

ve organizasyonel yardım sistemleri kuracak ve 

destekleyeceklerdir. Bu tür bir yardımın sağlanma koşulları 

kanunla belirlenir. 5. Yükseköğretim kurumlarının özerkliği, 

kanunla belirlenen esaslara göre sağlanır. 

3.11. MALTA ANAYASASI 

Madde 11(1) Yetenekli ve hak eden öğrenciler, maddi 

imkânları olmasa dahi, en yükseköğrenim derecelerini almaya 

hak kazanırlar.(2) Devlet bu ilkeyi burslar, öğrenci ailelerine 

katkılar ve rekabet sınavlarına dayalı diğer hükümler yoluyla 

yürürlüğe koyar. Madde 12(1) Devlet çalışmayı korur.(2) 

İşçilerin mesleki veya mesleki eğitimini ve ilerlemesini sağlar. 

Madde 17 (...) (3) Engelli kişiler ve çalışamayacak durumda olan 

kişiler eğitim ve mesleki eğitim alma hakkına sahiptir. 

3.12. LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI 

ANAYASASI 

Madde 23. Devlet, Büyük Dükalık'ta ikamet eden herkesin 

zorunlu ve parasız ilköğretime erişiminin güvence altına alınması 

ile ilgili düzenlemeler yapar. Tıbbi ve sosyal yardım kanunla 

düzenlenir. Ücretsiz orta öğretim kurumları ve gerekli 

yükseköğretim kursları oluşturur. Yasa, kamu eğitimini 

destekleme araçlarını ve ayrıca Hükümet ve komünler tarafından 

denetim koşullarını belirler.  Ayrıca eğitimle ilgili tüm konuları 

düzenler ve belirlediği kriterlere göre öğrenciler lehine bir mali 

yardım sistemi sağlar. Herkes, Büyük Dükalık'ta veya yurtdışında 
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okumakta ve belirli mesleklerin [,] istihdamına ve [,] icrasına 

kabul koşullarına ilişkin yasa hükümlerine tabi olarak, istediği 

üniversitelere gitmekte serbesttir. 

3.13. LİTVANYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 26. Ana baba ve vasiler, çocuklarının ve vesayeti 

altındakilerin dinî ve ahlâkî eğitimlerini kendi kanaatlerine göre, 

hiçbir kısıtlama olmaksızın gözetirler. 

Madde 40. Devlet ve belediye eğitim ve öğretim kurumları 

laik olacaktır. Anne ve babanın isteği üzerine din eğitimi verirler. 

Devlete ait olmayan eğitim ve öğretim kurumları kanunla 

belirlenen usule göre kurulabilir. Yükseköğretim okullarına 

özerklik verilecektir. Devlet, eğitim ve öğretim kurumlarının 

faaliyetlerini denetler. 

Madde 41. 16 yaşından küçükler için eğitim zorunludur. 

Devlet ve belediye temel eğitim mesleki eğitim ve 

Yükseköğretim okullarında eğitim parasızdır. Yükseköğrenim, 

bireysel yeteneklerine göre herkes tarafından erişilebilir 

olmalıdır. Öğrenimi iyi olan vatandaşlara devlet 

yüksekokullarında ücretsiz eğitim güvence edilecektir. 

Madde 42. Kültür, bilim, araştırma ve öğretim serbesttir. 

Devlet, kültür ve bilimi destekler ve Litvanya'nın tarihi, sanatsal 

ve diğer kültürel anıtlarının yanı sıra kültürel açıdan değerli diğer 

nesnelerin korunmasıyla ilgilenir. Kanun, eser sahibinin bilimsel, 
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teknik, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla ilgili manevi ve maddi 

çıkarlarını korur ve savunur. 

3.14. LETONYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

112. Herkesin eğitim hakkı vardır. Devlet, herkesin ilk ve 

orta öğretimi ücretsiz olarak alabilmesini sağlar. İlköğretim 

zorunludur. 

3.15. İTALYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 30: Evlilik dışı doğmuş olsalar bile, çocuklarını 

desteklemek, büyütmek ve eğitmek ana-babanın görevi ve 

hakkıdır. Madde 33: Cumhuriyet, özgürce öğretilebilen sanat ve 

bilim özgürlüğünü garanti eder. Cumhuriyet, eğitim için genel 

kurallar koyar ve her branştan ve dereceden devlet okulları kurar. 

Tüzel kişiler ve özel kişiler, devlete herhangi bir maliyet 

yüklememek koşuluyla, okul ve diğer eğitim kurumları kurma 

hakkına sahiptir. Kanun, Özel okulların hak ve yükümlülüklerini 

düzenler. Bu düzenleme yapılırken,  bu okulların tam bir 

serbestlikten yararlanmalarını ve öğrencilerine devlet 

okullarındaki öğrencilere sağlananlarla aynı standartlarda bir 

eğitim ve nitelikler sunmalarını sağlar. Devlet sınavları, okulların 

çeşitli dal ve derecelerine kabul ve mezuniyet için ve bir mesleği 

icra etmeye hak kazanmak için öngörülmüştür. Madde 34:  

Okullar herkese açıktır. En az sekiz yıl süreyle verilen ilköğretim 

zorunlu ve parasızdır. Yetenekli ve hak eden öğrenciler, mali 

kaynakları olmayanlar da dâhil olmak üzere, en yüksek eğitim 

seviyelerine ulaşma hakkına sahiptir. Cumhuriyet, bu hakkı, 
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rekabete dayalı sınavlarla verilecek burslar, ailelere yapılan 

yardımlar ve diğer yardımlarla etkinleştirir. 

3.16. İRLANDA ANAYASASI 

Madde 42.1. Devlet, çocuğun birincil ve doğal 

eğitimcisinin Aile olduğunu kabul eder ve ana-babanın, imkânları 

ölçüsünde çocuklarının dinî ve ahlâkî, fikrî, bedenî ve sosyal 

eğitimlerini sağlama konusundaki devredilemez hak ve 

ödevlerine saygı göstermeyi taahhüt eder. Madde 42.2. Ana-baba 

bu eğitimi evlerinde veya özel okullarda veya devletin tanıdığı 

veya kurduğu okullarda vermekte serbesttir. Madde 42.3.1. 

Devlet, ebeveynleri, vicdanlarına ve kanuni tercihlerine aykırı 

olarak, çocuklarını Devlet tarafından kurulan okullara veya devlet 

tarafından belirlenen herhangi bir okul türüne göndermeye 

mecbur edemez. Madde 42.3.2. Bununla birlikte, devlet, kamu 

yararının koruyucusu olarak, gerçek koşulları göz önünde 

bulundurarak çocukların ahlaki, entelektüel ve sosyal alanlarda 

belirli bir asgari eğitim almalarını talep eder. Madde 42.4. Devlet 

parasız ilköğretim sağlar ve özel ve kurumsal eğitim girişimini 

tamamlamaya ve makul yardımda bulunmaya çalışır ve kamu 

yararı gerektirdiğinde, ancak ebeveynlerin özellikle çocuğun din 

ve ahlak gelişimi konusunda haklarına gereken saygıyı göstererek 

diğer eğitim tesislerini veya kurumlarını sağlar.  
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3.17. FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ 

TEMEL KANUNU 

Madde 6 (...) (2) Çocukların bakımı ve yetiştirilmesi, ana-

babanın doğal hakkı ve öncelikle onlara düşen bir görevdir. Bu 

görevin yerine getirilmesinde devlet onları gözetir. (...) Madde 7 

(1) Bütün okul sistemi devletin denetimi altındadır. (2) Çocuğun 

din eğitimi alıp almayacağına karar verme yetkisi ana-baba ve 

vasilere aittir. (3) Din eğitimi, mezhebe bağlı olmayan okullar 

hariç, devlet okullarında normal müfredatın bir parçasını 

oluşturur. Devletin denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla, din 

eğitimi ilgili cemaatin akidelerine göre verilir. Öğretmenler kendi 

istekleri dışında din eğitimi vermeye mecbur edilemezler. (4) 

Özel okul açma hakkı güvence altına alınır. Devlet okullarına 

alternatif olarak hizmet veren özel okullar, devletin onayını 

gerektirecek ve Länder yasalarına tabi olacaktır. Bu onay, özel 

okulların eğitim amaçları, olanakları veya öğretim elemanlarının 

mesleki eğitimi bakımından devlet okullarından aşağı olmadığı 

ve öğrencilerin ebeveynlerinin imkânlarına göre ayrılmasının 

teşvik edilmediği durumlarda verilir. Ayrıca öğretim kadrosunun 

ekonomik ve yasal durumu yeterince güvence altına alınmadığı 

takdirde onay verilmeyecektir. (5) Özel bir ilköğretim okulu, 

yalnızca eğitim makamı tarafından özel bir pedagojik ilgiye 

hizmet ettiği tespit edilirse veya veli veya vasilerin başvurusu 

üzerine, mezhepsel veya mezhepler arası okul veya belirli bir 

felsefeye dayalı okul olarak kurulacaksa onaylanır. Ayrıca bu 
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türden bir okul belediye sınırları içerisinde bulunmuyorsa 

kuruluşuna izin verilir.  (6) Hazırlık okulları kaldırılmıştır. 

3.18. YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 16 (1). Sanat, bilim, araştırma ve öğretimin 

serbestliği, geliştirilmesi ve tanıtılması devletin 

yükümlülüğündedir. Akademik hürriyet ve öğretme hürriyeti hiç 

kimseyi Anayasaya bağlılık borcundan muaf tutmaz. (2). Eğitim, 

Devlet için temel bir misyon teşkil eder ve Yunanlıların ahlaki, 

entelektüel, mesleki ve fiziksel eğitimini, ulusal ve dini bilincin 

geliştirilmesini, özgür ve sorumlu vatandaşlar olarak oluşmasını 

amaçlar. (3). Zorunlu eğitim yılı sayısı dokuzdan az olamaz. (4). 

Tüm Yunanlılar, Devlet eğitim kurumlarında her düzeyde 

ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir. Devlet, yetenekleri 

doğrultusunda öne çıkanlar ile yardıma veya özel korumaya 

muhtaç öğrencilere mali yardımda bulunur. (5). Üniversite 

düzeyinde eğitim, münhasıran tamamen kendi kendini yöneten 

kamu hukuku tüzel kişileri olan kurumlar tarafından 

sağlanacaktır. Bu kurumlar, Devletin denetiminde çalışır ve 

ondan mali yardım almaya hak kazanır. Üniversite düzeyindeki 

kurumların birleşmesi veya bölünmesi, aksi hükümlere 

bakılmaksızın, yasanın öngördüğü şekilde gerçekleşebilir. 

Öğrenci dernekleri ve öğrencilerin bu derneklere katılımı ile ilgili 

tüm hususlar özel bir kanunla belirlenir. (6). Üniversite 

düzeyindeki kurumların profesörleri kamu görevlisidir. Geri 

kalan öğretim elemanları da aynı şekilde kanunla belirlenen 
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şartlar altında bir kamu görevi ifa ederler. İlgili kurumların 

tüzükleri, yukarıdakilerin tümünün statüsüne ilişkin hususları 

tanımlayacaktır. Üniversite düzeyindeki kurumların profesörleri, 

88 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen esasa ilişkin 

koşullar ve çoğunluğu en yüksek yargı görevlilerinden oluşan bir 

kurulun kararının ardından alınan karar dışında, görev süreleri 

kanuna uygun olarak sona ermeden önce görevden alınamaz. 

Üniversite düzeyindeki kurumların profesörlerinin emeklilik yaşı 

kanunla belirlenir; bu kanun çıkarılıncaya kadar muvazzaf 

profesörler altmış yedi yaşını doldurdukları öğretim yılı sonunda 

hukuken emekli olurlar. (7). Mesleki ve diğer her türlü özel eğitim 

yükseköğretim kurumları aracılığıyla ve bu okullardan mezun 

olanların mesleki haklarını da tanımlayan kanunda özel olarak 

belirtildiği şekilde ve üç yılı aşmayan bir süre için devlet 

tarafından sağlanır, (8). Devlete ait olmayan okulların açılmasına, 

işletilmesine, denetlenmesine ve buralardaki öğretim 

elemanlarının mesleki durumlarına izin verilmesine ilişkin usul 

ve esaslar kanunla belirlenir. Üniversite düzeyindeki kurumların 

özel kişiler tarafından kurulması yasaktır.  

3.19. FİNLANDİYA ANAYASASI 

Madde 16: Herkesin parasız temel eğitim alma hakkı vardır. 

Eğitim alma yükümlülüğüne ilişkin hükümler bir kanunla 

düzenlenir. Kamu makamları, bir kanunla daha ayrıntılı olarak 

belirtildiği üzere, herkesin yeteneklerine ve özel ihtiyaçlarına 

göre diğer eğitim hizmetlerini alma konusunda eşit fırsatı ve 
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ayrıca ekonomik güçlükler tarafından engellenmeden kendilerini 

geliştirme olanağını garanti eder. Bilim, sanat ve yükseköğrenim 

özgürlüğü garanti altına alınmıştır. 

3.20. 27 EKİM 1946 FRANSA ANAYASASININ 

ÖNSÖZÜ 

Devlet, çocukların ve yetişkinlerin öğretime, mesleki 

eğitime ve kültüre eşit erişimini garanti eder. Her düzeyde 

parasız, kamusal ve laik eğitim sağlamak Devletin görevidir. 

3.21. ESTONYA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 37: Herkesin eğitim hakkı vardır. Okul çağındaki 

çocuklar için eğitim, kanunda belirtilen ölçüde zorunludur ve 

ulusal hükümet ve yerel makamlar tarafından kurulan genel 

okullarda ücretsizdir. 

Eğitimi erişilebilir kılmak için, ulusal hükümet ve yerel 

makamlar gerekli sayıda eğitim kurumu bulundurmaktadır. Özel 

okullar da dahil olmak üzere diğer eğitim kurumları da kanuna 

göre kurulabilir ve sürdürülebilir. Ebeveynler, çocukları için 

eğitim seçiminde belirleyici söz sahibidir. Herkesin Estonca 

dilinde eğitim alma hakkı vardır. Ulusal azınlığın eğitim 

kurumlarında öğretim dili, eğitim kurumu tarafından seçilir. 

Eğitimin sağlanması ulusal hükümet tarafından 

denetlenmektedir. 
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3.22. DANİMARKA ANAYASASI 

Madde 76: Okul çağındaki tüm çocuklar, ilkokullarda 

ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir. Çocuklarının veya vesayet 

altındakilerin genel ilkokul standardına eşdeğer eğitim almaları 

için kendi düzenlemelerini yapan ebeveynler veya vasiler, 

çocuklarını veya vesayet altındakilerini kamu tarafından sağlanan 

bir okulda okutmak zorunda değildir. 

3.23. HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 66: Hırvatistan Cumhuriyeti'nde herkes, eşit 

koşullar altında ve yeteneklerine göre eğitime erişim hakkına 

sahiptir. Zorunlu eğitim, yasaya uygun olarak parasızdır. 

Madde 67: Kanunla belirlenen şartlara bağlı olarak, özel 

okulların ve öğrenim kurumlarının kurulmasına izin verilir. 

Madde 68: Üniversitelerin özerkliği güvence altına 

alınmıştır. Üniversiteler, kanuna uygun olarak teşkilatlanma ve 

işleyişlerine bağımsız olarak karar verirler. 

3.24. BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 23: Devlet, bilimin, eğitimin ve sanatın özgürce 

gelişmesine elverişli koşulları tesis eder ve bu gelişmeye 

yardımcı olur. Tüm ulusal tarih ve kültür anıtlarının korunmasını 

organize eder. 53. (1) Herkesin eğitim görme hakkı vardır. (2) 16 

yaşına kadar okula devam zorunludur. (3) Devlet ve belediye 

okullarında ilk ve orta öğretim parasızdır. Yükseköğretim 

kurumları, kanunla belirlenen hallerde parasız eğitim verirler.(4) 
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Yükseköğretim kurumları akademik özerkliğe sahiptir.(5) 

Vatandaşlar ve kuruluşlar, kanunla belirlenen şart ve usullere 

göre okul açmakta serbesttirler. Bu okullarda verilen eğitim 

devlet okullarındaki gerekliliklere uygun olmalıdır. (6) Devlet, 

okullar açarak ve finanse ederek, yetenekli okul ve üniversite 

öğrencilerini destekleyerek, mesleki eğitim olanakları sağlayarak 

eğitimi teşvik eder. Devlet her tür ve düzeyde eğitim üzerinde 

denetim uygular. 
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