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Konu: Isparta Ahmet Melih Doan Anadolu Lisesi'nde okul müdüru görevini
yürüten Ken an Kose hakk,nda idari soruturma ba!latzImasz ta!ebt
Isparta Ahmet Melib Dogan Anadolu Lisesi'nde okul mUduru gOrevini yüruten Kenan
Kose tarafindan yayimlanarak 21.10.2013 tarihinde yemekhane kapisina asilan duyuru He kiz
ye erkek ogrencilerin birbirinden ayri, farkh saatlerde Ogle yemegi yiyecegi belirtilmitir.
SozU edilen duyuruda; kiz Ogrencilerin pazartesi, sali ye çaramba gUnU saat 12:25- 12:40,
erkek ogrencilerin ise 12:40- 13:00 saatleri arasinda, perembe ye cuma günU ise erkek
ogrencilerin 12:25-12:40 arasinda, kiz ogrencilerin ise 12:40- 13:00 arasinda yemek yiyecegi
ye bu uygulamanin donem sonuna kadar geçerli oldugu bildirilmitir.
1739 sayili Mull Egitim Temel Kanunu'nun 15. maddesi uyarinca kiz ye erkek karma
egitim yapilmasi esas iken; verilen egitimin devami niteligindeki ogle yemeginin kiz ye erkek
ogrenculeri ayiracak biçimde belirli gun ye saatlere gore planlanmasi ye uygulanmasi, ilgilinin
yUrUttUgU okul mudurlugu gOrevinin gereklerine açikça aykirilik tekil etmektedir. Zira,
anilan duyuru ile gerçekletiri1en eylem, kiz ye erkek ogrenciler arasinda ayrimciliga neden
olarak gerek ulusal mevzuatta gerekse Bir1emi Milletler cocuk Hakiari Sozlemesinin 29.
maddesinde hUkme baglanan çocugun "kiiliginin", "insan hakiarma ye temel OzgurlUklere
saygisinin gelitiri1mesi", "cinsler arasi eit1igin saglanmasi" eklindeki egitimin amaçlarina
da aykiridir.
Milli Egitim Bakanligi OrtaOgretim Kurumlari Yonetmeligi'nin 78. maddesi uyarinca
Milli Egitim Temel Kanunu'nda dile getirilen temel egitim amaç ye ilkelerine bagli kalarak
görev yurutmekle yukUmlU okul mUdurunun soru$urma talebimize konu eylemi, anilan
Kanunun "Genel amaçlar" ba1ikh 2. maddesinde dile getirilen "Beden, zihin, ahlak, ruh ye
duygu bakimlarindan dengeli ye saglikh eki1de geIimi bir kiilie ye karaktere, hUr ye
bilimsel duunme gUcüne, geni bir dunya gOrüUne sahip, insan hakianna saygili, kii1ik ye
teebbUse deger veren, topluma kari sorumluluk duyan; yapici, yaratici ye verimli kiiler
olarak yetiflirmek;" amaç ile gOrev ye sorumluluguna aykiri oldugundan disiplin
sorumlulugu gerektirmektedir.

Saglikli bir toplumun u anki garantisi olan çocuklarin egitim kurumlarinda
karilatigi tavir, kendi cinsiyetlerinden, kiilik1erinden endie duymalarina sebebiyet
vereceginden, ahntilanan temel egitim amacina aykiri ekilde "nih ye duygu bakimindan
dengeli ye saghkli ekilde gelimi bir kii1ige" sahip olmalarini engellemekte, kendilerini
diger cinsiyetteki akranlarindan farkli gOrmek suretiyle ayrimciliga yol açmaktadir.
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Halbuki Anayasa'nin 2. maddesinde Turkiye Cumhuriyeti'nin, insan hakiarina saygili,
demokratik, laik ye sosyal bir hukuk devieti oldugu hUkUm altina aIinmitir. tnsan hakiarina
saygih, demokratik laik ye sosyal bir hukuk devietinde bireylerin maddi ye manevi
varlikiarini koruma ye ge1itirme hakkirnn garanti altinda bulunmasi, ayrimeiliga maruz
kalmamasi en temel hukuki gerekliliktir.
Bavuruya konu eylem, gerek 1702 sayili "Ilk y e Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi
ye Tecziyeleri Hakkrnda Kanun"un 19 y e devami maddeleri uyarinca gerekse 657 sayili
"Deviet Memurlari Kanunu"nun uyarinca yaptirima tabi bulunmaktadir.
1136 say!!! Avukatlik Kanunu'nun "Birligin gorevleri" bahk1i 110. maddesinin 17.
bendinde Turkiye Barolar Birligi'ne "hukukun ustunlugunu ye insan hakianni savunmak ye
korumak, bu kavramlara ic1er1ik kazandirmak" görevi veri1mi olup, anilan gdrev ye yetki
uyarrnca Anayasa'nin 42. maddesi uyarinca "Ataturk ilke ye inkilaplari dogrultusunda,
cagdac bilim ye egitim esaslanna gOre.." yurUtUlmesi gerekli egitim y e Ogretim faaliyetine,
ayrimeiliga açikca aykirihk teki1 eden ilgilinin eylemine dair soruturma talebinde bulunma
hakkini kullanma zorunlulugu dogmutur.
Yukarida açiklanan nedenlerle adi geçen hakkrnda eylemi nedeniyle soruflurma
ba1ati1masini ye gerekli i1em1erin yapilmasi ye sonucundan tarafimiza bilgi verilmesi
hususlarrnda geregini takdirlerinize sunarim.
Saygilarimla.
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Konu: Isparta Ahmet Melih Dojan Anadolu Lisesi'nde okul muduru gOrevini
yürflten Kenan Kase !zakkinda idari soruyturma baylatilmasi talebi.
Isparta Abmet Melih Dogan Anadolu Lisesi'nde okul müdUru gOrevini yUrUten Kenan
KOse tarafindan yayimlanarak 21.10.2013 tarihinde yemekhane kapisina asilan duyuru ile kiz
ye erkek ogrencilerin birbirinden ayri, farkli saatlerde ogle yemegi yiyecegi be1irtilmitir.
SOzU edilen duyuruda; kiz ogrencilerin pazartesi, sali ye çaramba gilnU saat 12:25- 12:40,
erkek ogrencilerin ise 12:40- 13:00 saatleri arasinda, perembe ye cuma gUnU ise erkek
ogrencilerin 12:25-12:40 arasinda, kiz ogrencilerin ise 12:40- 13:00 arasinda yemek yiyecegi
ye bu uygulamarnn dOnem sonuna kadar gecerli oldugu bildirilmitir.
1739 sayih Milli Egitim Temel Kanunu'nun 15. maddesi uyarinca kiz ye erkek karma
egitim yapilmasi esas iken; verilen egitimin devami niteligindeki ogle yemeginin kiz ye erkek
ogrencileri ayiracak biçimde belirli gUn ye saatlere gore planlanmasi ye uygulanmasi, ilgilinin
yUrUttugU okul mudurlugu gOrevinin gereklerine açikça aykirihk teki1 etmektedir. Zira,
anilan duyuru He gerçek1etirilen eylem, kiz ye erkek ogrenciler arasinda ayrimciliga neden
olarak gerek ulusal mevzuatta gerekse Birlemi Milletler cocuk Haklari SOz1emesinin 29.
maddesinde hUkme baglanan cocugun "kiiliginin", "insan haklanna ye temel OzgurlUklere
saygisinin gelitirilmesi", "cinsler arasi eitligin saglanmasi" eklindeki egitimin amaçlarrna
da aykiridir.
Milli Egitim Bakanligi OrtaOgretim Kurumlari Yonetmeligi'nin 78. maddesi uyarinca
Milli Egitim Temel Kanunu'nda due getirilen temel egitim amaç ye ilkelerine bagli kalarak
gOrev yUrUtmekle yukUmlu okul mUdUrunUn soruturma talebimize konu eylemi, anilan
Kanunun "Genel amaçlar" ba1ik1i 2. maddesinde due getirilen "Beden, zihin, ahiak, ruh ye
duygu bakimlanndan dengeli ye saghkh ekiIde gelimi bir kiilige ye karaktere, hur ye
bilimsel dUunme gUcUne, geni bir dUnya gOrUüne sahip, insan hakianna saygili, kiilik ye
teebbuse deger veren, topluma kari sorumluluk duyan; yapici, yaratici ye verimli kii1er
olarak yetiflirmek;" amaç ile gOrev ye sorumluluguna aykiri oldugundan disiplin
sorumlulugu gerektirmektedir.

Saglikli bir toplumun u anki garantisi olan çocuklarin egitim kurumlarinda
karilatigi tavir, kendi cinsiyetlerinden, kiiliklerinden endie duymalarrna sebebiyet
vereceginden, alintilanan temel egitim amacina aykiri ekilde "rub ye duygu bakimindan
dengeli ye saghkli ekilde gelimi bir kiilige" sahip olmalarini engellemekte, kendilerini
diger cinsiyetteki akranlarindan farkli gOrmek suretiyle ayrimciliga yol açmaktadir.
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Halbuki Anayasa'nin 2. maddesinde Turkiye Cumhuriyeti'nin, insan hakiarina saygili,
demokratik, laik ye sosyal bir hukuk devieti oldugu hUkum altina a1inmitir. tnsan hakiarina
saygih, demokratik laik ye sosyal bir hukuk devietinde bireylerin maddi ye manevi
varlikiarini koruma ye ge1itirme hakkrnin garanti altinda bulunmasi, ayrimcihga maruz
kalmamasi en temel hukuki gerekliliktir.
Bavuruya konu eylem, gerek 1702 sayili "Ilk y e Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi
ye Tecziyeleri Hakkinda Kanun"un 19 y e devami maddeleri uyarinca gerekse 657 sayih
"Deviet Memurlari Kanunu"nun uyarinca yaptirima tabi bulunmaktadir.
1136 sayili Avukatlik Kanunu'nun "Birligin gorevieri" bahk1i 110. maddesinin 17.
bendinde TUrkiye Barolar Birligi'ne "hukukun ustunlugunu ye insan hakiarini savunmak ye
korumak, bu kavramlara Lylerlik kazanthrmak" görevi veri1mi olup, amlan görev ye yetki
uyarinca Anayasa'nin 42. maddesi uyarinea "Ataturk ilke ye inkilaplari dogrultusunda,
çagdac bilim ye egitim esaslanna gOre.." yUrutulmesi gerekli egitim y e ögretim faaliyetine,
ayrimcihga açikça aykirilik teki1 eden ilgilinin eylemine dair soruturma talebinde bulunma
hakkirn kullanma zorunlulugu dogmutur.
Yukarida açiklanan nedenlerle adi geçen hakkinda eylemi nedeniyle soruturma
ba1ati1masini ye gerekli i1em1erin yapilmasi ye sonucundan tarafimiza bilgi verilmesi
hususlarrnda geregini takdirlerinize sunarim.
Saygilarimla.
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