Eğitimin Hukuksal Temelleri
Eğitim Hukuku
Eğitim hukukunu ortaya koyan üç genel kaynak vardır:
Gelenek Hukuku
En eski hukuk kurallarıdır.
Bir toplumda herhangi bir makam tarafından koyulmayan, örf, adet, kültür ve
bilgiye dayalı kendiliğinden oluşan ve toplumca benimsenen yazılı hukuk
kurallarına aykırı olmayan ve yazılı hukuk boşluğunu dolduran kurallardır.
İçtihat Hukuku
Eğitim hukukunun en önemli kaynaklarından biridir.
Bir yargı alanında değişik mahkemelerce alınan ayrı ayrı kararların birleştirilmesi
amacıyla o yargı alanındaki en yüksek mahkemenin (Danıştay veya Yargıtay)
aldığı kararların bütünüdür.
İçtihadı birleştirme kararları hukuk alanında aynı hukuk konusunda farklı
uygulamaları ortadan kaldırır ve bağlayıcıdır.
Mahkemeler içtihadı birleştirme kararlarına aykırı karar veremez.
Yazılı Hukuk
Yetkili makamlarca kabul edilen, hukuk kurallarının yazılı ve sistemli bir biçimde
düzenlendiği belgedir.
Anayasa
Devlet organlarının kuruluş ve işleyişini belirleyen, yönetenle yönetilenler
arasındaki ilişkileri düzenleyen temel hukuk kurallarının bütünüdür.
Tüm hukuki belgelerin kaynağıdır.
Hiçbir yasa anayasaya aykırı hüküm içermez.
Yasaların anayasaya uygun olup olmadığı Anayasa Mahkemesi denetler.
Yasa
Devletin yetkili organları tarafından konulan, hak ve yükümlülükleri belirleyen
genel, sürekli, soyut ve yazılı hukuk kurallarıdır.
T.C. Devletinde kanun koymaya yetkili organ TBMM’dir.
Milletvekilleri tarafından yapılan teklife “kanun teklifi”
Hükümet üyeleri tarafından yapılan teklife “kanun tasarısı” denir.
Tüzük
Kanunların uygulamasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmek üzere
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan hukuksal düzenlemedir.
Tüzükler Danıştay’ın incelemesinden geçirilir.
Kanuna aykırı tüzük çıkarılmaz.

Tüzükler yasadan sonra gelen, ancak yasaların uygulanmasını kolaylaştıran
düzenleyici işlemlerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Tüzüğü
Yönetmelik
Kurum ve kuruluşların kendi iç durumlarını düzenlemek, çalışma usullerini
belirlemek, yas ve tüzüklerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla çıkardıkları
düzenleyici kurallar bütünüdür.
Yönetmelikler Bakanlar Kurulu ya da Başbakan ve yasalarla yetkili kılınan kamu
tüzel kişileri tarafından çıkarılabilir.
Yönetmelikler kanunlarda bulunmayan ayrıntılı hükümler içerir.
Milli Eğitimle ilgili mevzuatın çoğunluğunu yönetmelikler meydana
getirmektedir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık Kıyafetine Dair
Yönetmelik
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği
Kararname
Yürütme organı tarafından yapılan hukuksal işlemlerin bir türüdür.
Bakanlar Kurulunun yasama organından aldığı yetki çerçevesinde çıkardığı yasal
düzenlemeleridir.
Kararnameler yasaya aykırı olamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır.
Yönetmeliklerle belirlenen konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kuruluşların işleyişine açıklık getirilmesi, yönetimde birlik ve beraberliğin
sağlanması bakımından kurumların işleyişinde kullanılacak yöntemler hakkında
yetkili kişilerce alt kurumlara verilen yazılı bilgi ve talimatlar bütünüdür.
Genelde bir işin nasıl yapılacağını basamak basamak açıklar.
İlköğretim Kurumları Teftiş Yönergesi
Taşımalı İlköğretim Yönergesi
İzin Yönergesi
Genelge
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için üst makamların kendi altındaki
personele gönderdikleri yazılı duyurular bütünüdür.

