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KISALTMALAR TABLOSU
AB: Avrupa Birliği
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
ABSA: Australian Boarding Schools Association
ADPC: Asian Disaster Preparedness Center
a.g.b.: Ad geçen broşür
A.g.e.: Ad geçen eser
A.g.m.: Ad geçen makale
A.g.r.: Ad geçen rapor
A.g.t: Ad geçen tez
AIC: Assistance for Isolated Children Scheme
AKOM: Afet Koordinasyon Merkezi
ANUK: Accreditation Network UK
APCSS: Asia-Pacific Center for Security Studies
APL: Aide Personnalisée au logement
ASPB: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ
BAföG: Bundesausbildungsförderungsgesetz
BİMER: Başbakanlk İletişim Merkezi
BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bkz.: Baknz
BM: Birleşmiş Milletler
BYEGM: Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
BYKHY: Binalarn Yangndan Korumas Hakknda Yönetmelik
CAF: Caisse d'Allocations Familiales
CROUS: Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CUCS: Center for Urban Community Services
ÇEKOM: Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi
ÇHGM: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇHS:1989 Tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarna Dair Sözleşme
ÇSGB: Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ
ÇODEM: Çocuk Destek Merkezi
ÇOKİM: Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi
DC: District of Columbia
EFA: Education for All
FAO: Food and Agriculture Organization
FDHA: Federal Department of Home Affairs
FIES: Fundo de Financiamento Estudantil
IB: International Baccalaureate
IFRC: International Federation of Red Cross
INEE: Interagency Network for Education in Emergencies
ISI: Independent Schools Inspectorate
ISMEP: Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project
JICA: Japan International Cooperation Agency
GADRRES: Global Alliance For Disaster Risk Reduction And Resilience In The Education Sector
GFDRR: Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
GPSS: Global Program for Safer Schools
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İTKB: İş Teftiş Kurulu Başkanlğ
K-12: Kindergarten
KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer Tehlikeli Maddeler
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KYK: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
m2: metrekare
md. : madde
MDGP: Millennium Development Goals Report
MEB: Milli Eğitim Bakanlğ
METİP: Mevsimlik Gezici Tarm İşçilerinin Çalşma ve Sosyal Hayatlarnn İyileştirilmesi Projesi
NCPC: National Crime Prevention Council
NREA: National Rural Education Association
NSSC: National School Safety Center
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
OFSTED: Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills
OOSCI: Out-of-School Children Initiative
OUSU: Oxford University Student Union
PİO: Pansiyonlu İlköğretim Okulu
RA: Residental Advisor
RF: Rusya Federasyonu
R.G.: Resmi Gazete
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
s.: sayfa
SBAHA: Student Boarding Away from Home Allowance
SEC: Schmerenbeck Educational Centre
SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SIS: School Inspection Service
SODES: Sosyal Destek Program
STK: Sivil Toplum Kuruluşlar
TAFE: Technical and Further Education
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
T.C.: Türkiye Cumhuriyeti
TCK: 5237 sayl Türk Ceza Kanunu
TS – EN: Türk Standartlar - European Norm
TVYD: Televizyon Yaynclar Derneği
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF: United Nations Children's Fund
vb.: ve benzeri
vd.: ve diğerleri
VDP: Verband Deutscher Privatschulverbände e.V.
vs.: vesaire
YBO: Yatl Bölge Ortaokullar
YİBO: Yatl İlköğretim Bölge Okulu
YSÖP: Yetiştirici Snf Öğretim Program
yy: yüzyl
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TERİMLER TABLOSU
Beslenme Yardm: Yurtlarmzda barnan öğrencilere sabah kahvalts ve akşam yemeğine katk
olarak Kurum tarafndan öğrenci adna yurttaki lokanta-kantin işletmelerine ödenen ve her yl
Kurum tarafndan öğrenci başna belirlenen miktardr.
Burs: T.C. vatandaş yükseköğrenim gören başarl ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayl
Yüksek Öğrenim Öğrencilerine burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşlksz
verilen paradr.
Çocuk Destek Merkezleri: Suça sürüklenmeleri, suç mağduru olmalar veya sokakta sosyal
tehlikelerle karş karşya kalmalar sebebiyle haklarnda bakm tedbiri veya korunma karar verilen
çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçlar giderilinceye
kadar geçici süre ile bakm ve korunmalarnn sağlandğ; bu süre içinde aile, yakn çevre ve
toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalşmalarn yürütüldüğü; çocuklarn mağduriyet, suça
sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayr ayr yaplandrlan veya ihtisaslaştrlan yatl
sosyal hizmet kuruluşlardr.
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi: Çocuk evlerinin illerde planlanmas, açlş ve işleyişine
ilişkin her türlü işlemler ile harcamalarn yaplmas, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasndaki
koordinasyonun sağlanmas amacyla oluşturulan merkezlerdir.
Çocuk Evleri Sitesi: Korunma ihtiyac olan çocuklarn bakmlarnn sağlandğ, ayn yerleşkede
bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşlardr.
Çocuk Evleri: 0-18 yaşlar arasndaki korunmaya ihtiyac olan çocuklarn kaldğ ev birimleridir.
Çocuk Yuvalar: 0-12 yaş aras korunmaya ihtiyac olan çocuklarla, gerektiğinde 12 yaşn
dolduran kz çocuklarnn, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlkl bir kişilik veya iyi
alşkanlklar kazanmalarn sağlamakla görevli ve yükümlü yatl sosyal hizmet kuruluşlardr.
Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşn doldurmamş kişidir.
Katk Kredisi: Yükseköğretim kurumlarnda bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşlğ
Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarn Devlet katks dşnda kalan ve borçlanma karşlğ
Kurumca öğrenci adna üniversitesine ödenen paradr.
Korunma Altnda Bulunan Çocuk: Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri
tehlikede olan; ana ve babasndan biri ya da her ikisi bulunmayan ya da bunlar tarafndan ihmal
edilen; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal
tehlikelere ve kötü alşkanlklara karş savunmasz durumda olan ve başboşluğa sürüklenen
çocuktur.
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Kreş ve Gündüz Bakmevleri: 0-6 yaş grubundaki çocuklarn bakmlarn gerçekleştirmek,
bedensel ve ruhsal sağlklarn korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve
alşkanlklar kazandrmak amacyla kurulan ve yatl olmayan sosyal hizmet kuruluşlardr.
Küçük İşletme: Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleme, berber, kuaför, butik,
büfe, manav, ayakkab tamircisi ve benzeri işletmelerdir.
Mağdur Çocuk: Bir suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar
gören çocuktur.
Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün; hazrlk snflar, bilimsel
hazrlk, yabanc dil destek birimi ve benzerleri dâhil öğrenim süresidir.
Öğrenim Kredisi: Yükseköğrenim gören T.C. vatandaş öğrencileri maddi yönden desteklemek,
sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştrmak amacyla devam ettikleri yükseköğretim
kurumlarnn normal öğrenimi süresince verilen ve mezun olduktan iki yl sonra aldğ kadar sürede
geri ödenen borç verme işlemidir.
Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme
zorunluluğunda olduklar eğitim-öğretim türüdür.
Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarndan doğan veya kontrolleri
dşnda oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarnn giderilmesine ve ihtiyaçlarnn
karşlanmasna, sosyal sorunlarnn önlenmesi ve çözümlenmesine yardmc olunmasn ve hayat
standartlarnn iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programl hizmetler
bütünüdür.
Suça Sürüklenen Çocuk: Kanunlarda suç olarak tanmlanan bir fiili işlediği iddias ile hakknda
soruşturma ve kovuşturma yaplan ya da işlediği fiilden dolay hakknda güvenlik tedbirine karar
verilen çocuktur.
Yangn Yükü: Strüktür, yüzey bitirme malzemeleri ve strüktürü oluşturan içeriğin tamamn
kapsar. Yangn yükü BYKHY’de “bir yap bölümünün içinde bulunan yanc maddelerin kütleleri
ile alt sl değerleri çarpmlar toplamnn, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve
MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü” şeklinde tanmlanmaktadr.
Yetiştirme Yurtlar: 13-18 yaş aras korunmaya ihtiyac olan çocuklar korumak, bakmlarn
gerçekleştirmek ve bir iş veya meslek sahibi olmalarn ve topluma yararl kişiler olarak
yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatl sosyal hizmet kuruluşlardr.
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KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU
Eğitimin temel amac, “insann doğuştan sahip olduğu baz yetenekleri ortaya
çkarmak ve geliştirmek, umudu yeşertmek ve dolaysyla hayat güzelleştirmektir”. Başta
anne-babalar, sonra eğitimciler ve sonra da siyasiler olarak bizlerin, ülkemiz ve
geleceğimiz için yapabileceğimiz en güzel şey, çocuklarmz daha iyi eğitmek ve onlara
her açdan daha güzel bir ülke teslim etmektir.
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de herkesin eğitim hakkndan faydalandrlmas,
Devletin temel görevlerinden biri olarak saylmakta ve kamusal bir hizmet olarak
görülmektedir. Çocuklarmzn eğitim haklarndan sonuna kadar faydalanmas, Devletimiz
kadar, çocuklarmzn ve onlarn ailelerinin de çocuklarmzn haklar konusunda bilinçli
olmalaryla yakndan ilgilidir. Hem Bakanlklarmz, hem de uluslararas kurum ve
kuruluşlar bu konuyla ilgili destek ve farkndalk çalşmalar yapmaktadr. Özellikle kz
çocuklarnn okullaşmasyla ilgili 12 yllk zorunlu eğitimle birlikte ksa sürede ciddi bir
başar yakalanmştr. Bu, ülkemizin sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerinin, araştrma
kuruluşlarnn, öğretmenlerimizin, eğitim yöneticilerinin, siyasilerin, Hükümet ve Milli
Eğitim Bakanlğ’yla işbirliğinin bir sonucudur.
Maalesef hem dünyada hem de ülkemizde afet riskiyle karş karşya bulunulan
yerlerde ve krsalda, eğitimin ciddi zorluklar vardr. Ülkemiz yüzölçümü bakmndan hem
çok büyük hem de yapsal, sosyolojik, kültürel, coğrafi ve iklimsel koşullar bakmndan
farkl özellikler göstermektedir. Her ülke kendi şartlarna göre krsalda eğitimin
zorluklarn aşmak için baz alternatifler geliştirmişlerdir. Ülkemizde de çocuklarmzn
eğitime erişimini sağlamak amacyla birleştirilmiş snf uygulamas, taşmal eğitim ve
yatl okul vb. alternatif uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadr.
Çocuklarn yüksek yarar söz konusu olduğunda ise zorluklar asla mazeret olamaz.
Bu açdan eğitim politikalar; bir ülkenin eğitim sisteminin gelecekte nasl şekilleneceğinin
ve o ülkede eğitim ile ilgili neler yaplmas gerektiğinin belirlenmesi için önemlidir.
Ülkemizin gelecekte de dünyann en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olma potansiyeli
en büyük yatrmn eğitime yaplmasn gerekli klmaktadr. Ayn zamanda da eğitim
politikalarn belirleyen karar vericiler kadar bunlarn doğru uygulanp uygulanmadğn
kontrol eden denetleyiciler de önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Eğitim ve barnma
mekânlar, kütüphaneler, sosyal ve kültürel tesisler gibi her türlü eğitim ortamnn,
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çocuklarmzn ruhsal, bilişsel ve bedensel gelişimine uygun, kendine özgü ihtiyaçlarn
gözetebilen, temelde de güven içinde olacağ yerler olmas birincil önceliğimiz olmaldr.
Ülkemizde çocuklarn ailelerinden uzakta bir yerde eğitim almalarn gerektiren
durumlarda ailelerin çocuklarn güven içinde teslim ettiklerinden emin olmalarn
sağlayacak, ailenin diğer fertleriyle çocuğun bağlarn sağlam tutarak güçlendirecek ve
amacna, usulüne uygun denetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak tedbirlerin
alnmas da önem taşmaktadr.
Yurtlar ve pansiyonlarda kalan öğrenciler, kendilerini yeni bir sosyal çevrenin
içinde bulmaktadrlar. Bu durum, öğrencilerin sosyal becerilerinin artmasna katk
sağlamakla birlikte psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyabileceklerini de göstermektedir. Bu
nedenle, nitelikli bir rehberlik ve danşmanlk hizmeti sunulmas da sağlanmaldr.
Adana'nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda meydana gelen elim yangn
vakasnn araştrlmas ve benzer aclarn bir kez daha yaşanmamas ve kamusal eğitim ve
barnma haklarnn tüm öğrencilerimiz için güvence altna alnp yaygnlaştrlmas için
alnmas gereken tedbirlerin belirlenmesi amacyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
temsil edilen 4 partinin ortak karar ile kurulan ve 09.02.2017 tarihinde çalşmalarna
başlayan, “Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim
Yangn Vakasnn Araştrlmas ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Yaşanmamas ve
Kamusal Eğitim ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna Alnp
Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan
Meclis Araştrmas Komisyonu” çalşmalarn tamamlamştr.
Komisyonumuz, TBMM tarafndan kendisine tevdi edilen araştrma konusu
kapsamnda; 4 aylk süre içinde, tüm öğrencilerimizin güvenli, sağlkl ve nitelikli bir
şekilde sunulan kamusal eğitim ve barnma imkânlarna sahip olmalar ve en önemlisi
mutluluklar için gerekli unsurlar Aladağ’daki yurt yangn hadisesinden yola çkarak
incelemiş, eksiklikleri, geliştirilmesi veya iyileştirilmesi gereken alanlar tespit etmiş,
alnmas gereken tedbirlere yönelik öneriler hazrlamştr. Komisyonumuz, olayn meydana
geldiği

Aladağ’da

da

Üyelerimiz

ve

Uzmanlarmzla

incelemelerde

bulunmuş,

değerlendirmelerini mülki amirlere iletmiştir. Raporumuzun resmi ve özel kurumlarn
öğrencilerin barndklar yerlerle ilgili standartlarn yükseltilmesi amacyla yaptklar
çalşmalara ve sonrasnda yaplacak iyileştirmelere ciddi katk sağlamasn umuyor, bir
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daha tek bir çocuğumuzun bile mağdur olmayacağndan emin oluncaya kadar bu
çalşmalara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Komisyonumuzun çalşmalarnn yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkan Sayn İsmail Kahraman’a; Türkiye Büyük Millet Meclisinde
Komisyonumuzun kurulmasna vesile olan önergeleri veren tüm imza sahiplerine ve
Komisyonun kurulmasn destekleyen parlamento üyelerine; Komisyonumuzda birlikte
çalştğmz tüm Üyelerimize; Komisyonumuza bizzat sunum yapan ve sorularmz
cevaplayan, bilgi, belge sunan ve çalşmalarna katk sağlayan tüm resmi kurum ve
kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarna, akademisyenlere, çalşma ziyaretimizde bizi
evlerinde kabul eden kymetli Aladağ’l ailelere, Adana İlindeki Yetkililere ve
uzmanlarmza en içten teşekkürlerimi sunarm.

Fatma Güldemet SARI
Adana Milletvekili
Komisyon Başkan
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ÖNERGE METİNLERİ
1. AK Parti Grubu adna Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet
MUŞ, CHP Grubu adna Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Diyarbakr Milletvekili Çağlar DEMİREL ve
MHP Grubu adna Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'n,
Adana'nn Aladağ ilçesinde kz öğrenci yurdunda meydana gelen elim yangn
vakasnn araştrlmas ve benzer aclarn bir kez daha yaşanmamas ve kamusal
eğitim ve barnma haklarnn tüm öğrencilerimiz için güvence altna alnp
yaygnlaştrlmas için alnmas gereken tedbirlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis
Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi. (10/392):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
29.11.2016 tarihinde, Adana ilimizin Aladağ İlçesinde faaliyet gösteren kz öğrenci
yurdunda çkan yangn sonucunda, 11 öğrenci ve bir eğitimci hayatn kaybetmiştir.
Ülkemizde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarnda gerçekleşen çocuklarmza yönelik
istismar ve can kaybna neden olan olaylar tüm Türkiye'yi derinden üzmüş,
endişelendirmiştir. Benzer aclarn bir kez daha yaşanmamas ve kamusal eğitim ve
barnma haklarnn tüm öğrencilerimiz için güvence altna alnp yaygnlaştrlmas için
alnmas gereken tedbirlerin belirlenmesi amacyla Anayasa'nn 98. ve İç Tüzüğün 104. ve
105. maddeleri gereğince bir meclis araştrmas açlmas için gereğinin yaplmasn arz
ederiz.
Mehmet MUŞ

İstanbul

Engin ALTAY

İstanbul

Çağlar DEMİREL

Diyarbakr

Erkan AKÇAY

Manisa
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Gerekçe:
29.11.2016 tarihinde, Adana ilimizin Aladağ İlçesinde faaliyet gösteren kz öğrenci
yurdunda çkan yangn sonucunda, 11 öğrenci ve bir eğitimci hayatn kaybetmiştir.
Ülkemizde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarnda gerçekleşen çocuklarmza yönelik
istismar ve can kaybna neden olan olaylar tüm Türkiye’yi derinden üzmüş,
endişelendirmiştir. Benzer aclarn bir kez daha yaşanmamas ve kamusal eğitim ve
barnma haklarnn tüm öğrencilerimiz için güvence altna alnp yaygnlaştrlmas için
alnmas gereken tedbirlerin belirlenmesi amacyla Anayasa’nn 98. ve İç Tüzüğün 104. ve
105.

maddeleri

gereğince

bir

meclis

araştrmas

açlmasnn

uygun

olacağ

değerlendirilmektedir.
Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi’nin

en

büyük

sorumluluklarndan

birisi

çocuklarmz ve onlarn geleceğini güvence ve teminat altna almaktr.
Hiç şüphesiz, çocuklarmzn barndğ kurumlarn denetiminin yaplmasn
sağlayacak güçlü bir mevzuatn oluşturulmas ve bugüne kadar gerçekleşmiş ihmal ve
kusurlarn belirlenmesi amacyla açlacak Meclis Araştrmas, gelecekte yaşanabilecek
benzer aclarn önlenmesi açsndan önemli katk sağlayacaktr.
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KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ
26. Yasama Dönemi’nde, “Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda
Meydana Gelen Elim Yangn Vakasnn Araştrlmas Ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha
Yaşanmamas Ve Kamusal Eğitim Ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin
Güvence Altna Alnp Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi”
amacyla verilen:
•

AK Parti Grubu adna Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet
MUŞ, CHP Grubu adna Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin
ALTAY, HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Diyarbakr Milletvekili
Çağlar DEMİREL ve MHP Grubu adna Grup Başkanvekili Manisa
Milletvekili Erkan AKÇAY'n (10/392) Esas Numaral,

Önergesinin, 01.12.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
tarafndan kabul edilmesiyle “Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda Meydana
Gelen Elim Yangn Vakasnn Araştrlmas Ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha
Yaşanmamas Ve Kamusal Eğitim Ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin
Güvence Altna Alnp Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacyla” Meclis araştrmas komisyonu kurulmuştur.
09.02.2017 tarihinde çalşmalarna başlayan söz konusu Meclis Araştrmas
Komisyonunun kurulmasna yönelik önergenin gerekçeleri incelendiğinde özetle;
•

Benzer aclarn bir kez daha yaşanmamas ve kamusal eğitim ve barnma
haklarnn tüm öğrencilerimiz için güvence altna alnp yaygnlaştrlmas
için alnmas gereken tedbirlerin belirlenmesi gerektiği,

•

Ülkemizde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarnda gerçekleşen çocuklarmza
yönelik istismar ve can kaybna neden olan olaylarn tüm Türkiye'yi
derinden üzdüğü ve endişelendirdiği,

•

Bugüne kadar gerçekleşmiş ihmal ve kusurlarn belirlenmesinin, gelecekte
yaşanabilecek benzer aclarn önlenmesi açsndan önemli katk sağlayacağ,
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•

Çocuklarmzn barndğ kurumlarn denetiminin yaplmasn sağlayacak
güçlü bir mevzuatn oluşturulmas gerektiği,

•

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük sorumluluklarndan birisi
çocuklarmz ve onlarn geleceğini güvence ve teminat altna almak olduğu,

konularna vurgu yaplmştr.
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B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON
ÜYELERİ
Anayasa’nn 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri
gereğince verilmiş olan (10/392) esas numaral Meclis araştrmas önergesi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 01.12.2016 tarihli 30. Birleşiminde görüşülmüştür. Bu
görüşmelerden sonra, önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis Araştrmas
Komisyonu kurulmasna karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki
1132 sayl Karar 07.12.2016 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr. Söz konusu
kararda; Meclis Araştrmas Komisyonu’nun 15 üyeden oluşmasna, Komisyonun çalşma
süresinin başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay
olmasna ve gerektiğinde çalşmalarn Ankara dşnda da yapabileceği hususlarna yer
verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 08.02.2017 tarihli 67. Birleşiminde komisyon üye
seçimi yaplmştr. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 1137 sayl Karar
23.02.2017 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr.
Komisyon, Meclis Başkanlğnn çağrs üzerine yaplan 09.02.2017 tarihli ilk
toplantsnda Komisyon Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir.
Komisyon, hazr bulunan üyeler arasndan en yaşl üye sfatyla Kayseri Milletvekili İsmail
TAMER’in geçici başkanlğnda toplanmştr. Bu toplantya 13 üye katlmş ve yaplan
gizli oylama sonucu Komisyon Başkanlğna Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI (8
oy), Başkanvekilliğine Kayseri Milletvekili İsmail TAMER (8 oy), Komisyon
Sözcülüğüne Konya Milletvekili Leyla Şahin USTA (8 oy) ve Kâtip üyeliğe Çanakkale
Milletvekili Ayhan GİDER (8 oy) seçilmişlerdir.
Komisyon’a verilen 3 aylk çalşma süresinin sonuna gelindiğinde, konunun
kapsaml bir çalşma gerektirmesi dikkate alnarak bu süre içinde inceleme, araştrma ve
rapor yazm sürecinin bitmeyeceğinin anlaşlmas üzerine; Komisyon’un 03.05.2017 tarihli
kararyla bir aylk ek süre istenmesine karar verilmiştir. Komisyon, TBMM İçtüzüğünün
105 inci maddesinin 2 nci fkras gereğince, 24.05.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 1
aylk ek süre istenmesine karar vermiştir. Komisyon’un bu Karar doğrultusunda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 09.05.2017 tarihli 89 uncu Birleşiminde aldğ 1141 sayl Karar
ile Komisyonun çalşma süresi; 24.06.2017 tarihine kadar 1 ay uzatlmştr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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KOMİSYON ÜYELERİ VE SEÇİM ÇEVRELERİ
Adana’nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının
Araştırılması Ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması Ve Kamusal Eğitim Ve
Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/392) Esas Numaralı
Meclis Araştırması Komisyonu
BAŞKAN

BAŞKAN VEKİLİ

SÖZCÜ

KATİP

Fatma Güldemet SARI
Adana

İsmail TAMER
Kayseri

Leyla ŞAHİN USTA
Konya

Ayhan GİDER
Çanakkale

KOMİSYON ÜYELERİ

Tamer DAĞLI
Adana

Hatice Dudu ÖZKAL
Afyonkarahisar

Deniz DEPBOYLU
Aydın

Muhammet Rıza
YALÇINKAYA
Bartın

Osman MESTEN
Bursa

Gaye USLUER
Eskişehir

Fevzi ŞANVERDİ
Hatay

Hüda KAYA
İstanbul

Gülay YEDEKCİ
İstanbul

Mustafa Ali BALBAY
İzmir

Kerem Ali SÜREKLİ
İzmir
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C. KOMİSYON ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
Komisyon; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerin seçiminin yapldğ
09.02.2017 tarihinden itibaren çalşmalarna başlamştr. Komisyon Başkannn önerisi
üzerine ilk toplantda Komisyon çalşmalar için gerekli olan kararlar alnmştr.
Komisyonun 09.02.2017 tarihinde yaptğ ilk toplantsnda;
1.

Komisyonun gerekli görmesi hâlinde, Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt

komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştrmalar yapmasna,
2.

Komisyon toplantlarnda ve Ankara dş çalşmalarda tam tutanak tutulmasna,

3.

Komisyonun Genel Kurul çalşma saatlerinde de çalşma yapabilmesi için

Meclis İçtüzüğü’nün 35. maddesi uyarnca Başkanlk Divanndan izin istenmesine,
4.

Komisyonun uygun gördüğü çalşmalarn kamuoyuna duyurabilmek amacyla

internet sitesi kurulmasna ve e-posta adresi alnmasna,
5.

Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman

görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazşmalarn yaplmasnda, davet edilecek kişi ve
kurumlarn tespiti hususlarnda Komisyon Başkanlğ’nn yetkili klnmasna,
6.

Ankara dşnda yaplacak inceleme ve çalşmalara belirlenecek komisyon

uzmanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarndan görevlendirilen personelin katlmasna,
7.

Rapor yazmnda Komisyon Başkanlğna redaksiyon yetkisi verilmesine,

8.

Ankara’da yaplan Komisyon toplantlarna bilgi vermek üzere çağrlan

davetliler ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen uzmanlarn ulaşm ve iaşe
bedellerinin karşlanmasna,
karar verilmiştir.
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D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRECİ
Çalşma süresi içerisinde 6 toplant yapan Komisyonun çalşmalar srasnda tam
tutanak tutulmuş, komisyonda görevli uzmanlarn rapor yazmnda yararlanmas amacyla
ilgili özel ve kamu kurum/kuruluşlarndan belge ve bilgiler temin edilmiştir.
Ayrca, Komisyon aşağda ayrntl açklandğ üzere 10-11.05.2017 tarihlerinde
Adana iline ve Aladağ ilçesine çalşma ziyaretinde bulunmuştur.
Taslak Komisyon Raporu, Komisyon üyelerine 07.07.2017 tarihinde dağtlmştr.
Komisyon üyeleri bu Taslak Rapor üzerindeki değerlendirme ve görüşlerini ise;
24.07.2017 tarihine kadar Komisyon Başkanlğ’na iletmişlerdir.
Üyelerden gelen öneri ve görüşler çerçevesinde nihai şekli verilen söz konusu
Komisyon Raporu, 28.07.2017 tarihinde TBMM Başkanlğ’na sunulmuştur.
D.1. Komisyonda Yaplan Toplantlarn Konusu, Bilgisine Başvurulanlar ve
Tutanaklar
D.1.1. 09.02.2017 Tarihli Başkanlk Divan Seçimi
Başkanlk Divan Seçimi yaplarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye
belirlenmiştir.
D.1.2. 22.02.2017 Tarihli (1.) Toplant
Komisyonun çalşma programnn belirlenmesi, Komisyon’da görevlendirilecek
uzman ve danşmanlarn değerlendirilmesi, Komisyonda dinlenecek kamu kurumlar,
sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler ile diğer ilgili kişilerin tespit edilmesi konular
görüşülmüştür.
İlgili toplantnn tam tutanaklarna aşağdaki adresten ulaşlmaktadr:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1862

D.1.3. 01.03.2017 Tarihli (2.) Toplant
Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bilgi Alnan
Kişi

Kurumu/Görevi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Çocuk Hizmetleri Genel
Müdür Yrd.

İslam EMİROĞLU
Kemal ŞAMLIOĞLU

Milli Eğitim Bakanlğ Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdür V.

Atf ALA

Milli Eğitim Bakanlğ Teftiş Kurulu Başkan

İlgili toplantnn tam tutanaklarna aşağdaki adresten ulaşlmaktadr:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1866

D.1.4. 09.03.2017 Tarihli (3.) Toplant
Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alnan
Kişi

Kurumu/Görevi

Ylmaz DORUK

İçişleri Bakanlğ Dernekler Dairesi Başkan

Mahmut Esat GÜRSES

İçişleri Bakanlğ Dernekler Denetçisi

Atillah ELEŞKİRTLİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ Müdür
Yrd.

İlgili toplantnn tam tutanaklarna aşağdaki adresten ulaşlmaktadr:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1873

D.1.5. 15.03.2017 Tarihli (4.) Toplant
Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alnan
Kişi

Kurumu/Görevi

Sinan AKSU

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü

Bekir Metin DEMİR

Makine Mühendisi, Yangn Uzman

Turgut CIRGAOĞLU

Kimya Mühendisi, Genel ve Snai Yangn Uzman

İlgili toplantnn tam tutanaklarna aşağdaki adresten ulaşlmaktadr:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1877
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D.1.6. 03.05.2017 Tarihli (5.) Toplant
Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alnan
Kişi

Kurumu/Görevi

Sedat YENİDÜNYA

ÇSGB İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdür Yrd.

Burhan ERSOY

Başbakanlk Vakflar Genel Müdür Yrd.

Prof.Dr.Mehmet ŞİŞMAN

YÖK Üyesi

İlgili toplantnn tam tutanaklarna aşağdaki adresten ulaşlmaktadr:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1881

D.1.7. 17.05.2017 Tarihli (6.) Toplant
Konu hakknda aşağda isim ve unvanlar belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alnan
Kişi
Hikmet AKIN
Mehmet Yaşar
ŞAHİNDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. İbrahim
Selçuk ESİN

Kurumu/Görevi
Türkiye Yangndan Korunma ve Eğitim Vakf (TÜYAK)
Başkan
Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Temsilcisi

İlgili toplantnn tam tutanaklarna aşağdaki adresten ulaşlmaktadr:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1897

D.2. Çalşma Ziyaretleri, Yerinde İncelemeler ve Diğer Faaliyetler
D.2.1. 10-11.05.2017 Tarihli Çalşma Ziyareti
Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangn
Vakasnn Araştrlmas ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Yaşanmamas ve Kamusal
Eğitim ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna Alnp
Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan
Meclis Araştrmas Komisyonu tarafndan; Komisyonun araştrma alanna dair yerel
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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uygulamalarn yerinde gözlenmesi amacyla 10-11.05.2017 tarihlerinde Adana ve Aladağ
ilçesine çalşma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalşma ziyaretine Sayn Komisyon Başkan
Fatma Güldemet SARI, Tamer DAĞLI, Hatice Dudu ÖZKAL, Deniz DEPBOYLU,
Muhammet Rza YALÇINKAYA, Osman MESTEN, Ayhan GİDER, Hüda KAYA, Gülay
YEDEKCİ, Mustafa Ali BALBAY, Kerem Ali SÜREKLİ, İsmail TAMER ve Leyla
ŞAHİN USTA olmak üzere Komisyon üyesi 13 kişilik milletvekili heyeti katlmştr.
Aladağ Çalşma Ziyareti
10.05.2017 tarihinde Araştrma Komisyonu heyeti ilk olarak Aladağ İlçe
Kaymakamlğnda toplanarak yerelden ilgili kişileri dinlemiştir. Toplant Sayn Komisyon
Başkannn elim yangn faciasnda hayatn kaybedenler için yaptğ başsağlğ dilekleri
konuşmas ile başlamştr. Toplantya komisyon heyetinin yan sra, Aladağ Kaymakam
Abdullah DEMİRDAĞ, Aladağ Belediye Başkan Mustafa AKGEDİK, Adana İtfaiye
Müdürü Nihat SARRAF, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ, Şube
Müdürü Davut GÖKÇELİ, Kaymakamlkta görevli Bilgisayar İşletmeni Cihan ÜNAL,
Bölge Orman İşletme Müdürü Cemal BUCAK, İtfaiye Çavuşu Hasan Turan ÇAKMAK,
yangna müdahale eden vatandaşlardan Veysel DEDE, Nesrin DEMİRCİOĞLU, yerel
basn ve komisyon uzmanlar katlmştr. Toplantda dile getirilen hususlar genel olarak
incelendiğinde; eğitimin önemi, çocuklarmzn geleceğimizin teminat olduğu hususu
özellikle vurgulanmştr. Aladağ Belediye Başkan yangn faciasna ilişkin yaşananlar
özetlemiş ve belediye araçlarnn yetersiz kaldğna değinmiştir. Yangnn meydana geldiği
yurt binasnn 1970’li yllarda yaplmş ve en üst katnn ahşap yap olduğu dile
getirilmiştir.

Bölge

coğrafyasnn

dağnk

olduğu

ve

kş

aylarnda

itfaiyenin

aktifleştirilmesi gerektiği vurgulanmştr. Yangna vatandaşn öncelikle müdahale ettiği ve
binada yangn merdiveni olduğu dile getirilmiştir. Yangn esnasnda binada bir patlamann
olduğu (panodan ya da somya yataktan kaynakl olabileceği ifade edilmiştir), çatnn ahşap
olduğu, yangn yeri ile itfaiye birimi arasndaki mesafenin 800 m. olduğu, yangn çkş
saatinin 19:04 olduğu, Kazm KOCAGÖZ isimli vatandaşn yangn saat 19:24’te
doğrudan itfaiye birimine gelerek ihbar ettiği, saat 19:25’te itfaiyenin yangn yerine eriştiği
ve ihbarn geç yapldğ hususlar dile getirilmiştir. İlk müdahaleyi 4 kişilik (2 araç) itfaiye
ekibinin yaptğ, Orman Müdürlüğünden takviye ekiplerin geldiği, binadaki yangn
tüplerinin olay günü doluma gittiği, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafndan yangn öncesinde
binada 2 kere denetim yapldğ, kaplarn plastik olduğu ifade edilmiştir. Yangn faciasnn
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ardndan her anlamda denetimlerin arttrldğ, İlçe Milli Eğitim Müdürüne olaydan
kaynakl olarak knama cezas verildiği belirtilmiştir. Aladağ ilçesinde genel olarak
elektrik sorunu olduğu, Aladağ’da meydana gelen yangnlarn çoğunun elektrikten
kaynakl olduğu ifade edilmiştir. İtfaiye ekibi yangn yerine intikal ettiğinde binann üst
katnda kimselerin olduğuna ilişkin bilgi verilmediği hususu vurgulanmştr. Toplumda Alo
İtfaiye 110’u arama ya da ihbar etme kültürünün olmadğ vurgulanarak toplant
sonlandrlmştr.
Toplantnn ardndan Araştrma Komisyon Heyeti tarafndan Aladağ ilçesindeki
“MEB Necati Kurmel Kz Öğrenci Yurdu” ve “Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm
Derneği Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu”nda detayl incelemeler yaplmş ve yetkililere
yangndan korunma ve yangn mevzuat noktasnda tespit edilen eksikliklerle ilgili gereken
uyarlarda bulunulmuştur.
Aladağ yurtlarnn detayl incelenmesinin ardndan Araştrma Komisyon Heyeti
yurt yangnnda vefat eden Bahtnur BAŞ, Cennet KARATAŞ, Tuba AYDOĞDU, Nurgül
PERTLEK, Sümeyye YETİM, İlknur MADEN, Gamze BAGİR, Sevim KÖYLÜ, Sema Nur
AYDOĞDU, Zeliha AVCI, Sare Betül GENÇ ve Fatma CANATAN’n ailelerinin yaşadğ
Aladağ İlçesinin köylerini ziyaret etmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Araştrma Komisyon
Heyeti, vefat eden 6 öğrencinin ailesinin yaşadğ Köprücük Köyünü ziyaret etmiştir.
Köprücük Menges İlkokulunda toplanan aileler ve yaknlar tarafndan Komisyon Heyetine
yaşanan skntlar ve yangn faciasna ilişkin yaşananlar hakknda bilgiler verilerek,
talepleri dile getirilmiştir. Köprücük Köyü ziyaretinin ardndan 1 öğrencinin vefat ettiği
Karahan Köyü ziyaret edilerek vefat eden öğrencinin ailesinin yaşadğ skntlar ve yangn
faciasna ilişkin yaşananlar dinlenerek ailenin talepleri alnmştr. Ardndan son olarak 3
öğrencinin vefat ettiği Kşlak Köyü ziyaret edilmiş ve Köy Evinde toplanan aileler ve
yaknlarnn yaşadğ skntlar ve yangn faciasna ilişkin yaşananlar dinlenerek ailenin
talepleri alnmştr.
Adana Müzakere Toplants
11.05.2017 tarihinde Adana Sheraton Otel’de Komisyon üyesi 13 kişilik
milletvekili heyetinin, Adana Valisi Mahmut DEMİRTAŞ’n, Adana Vali Yardmcs
Kadir OKATAN’n, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin SÖZLÜ’nün, Adana
Emniyet Müdürü Osman AK’n, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR’n,
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Aladağ Belediye Başkan Mustafa AKGEDİK’in, Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri İbrahim Ethem ÖZSOY’un, Adana İl Sağlk Müdürü Dr. Ahmet ÖZER’in,
Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gültekin GENÇ’in, Adana Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin KOÇ’un, Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürü
Abdülkerim ARIKAN’n, Adana İl Dernekler Müdürü Recep KURTOĞLU’nun, AFAD
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Süleyman TÜRKER’in, Adana Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkan Fahri DURUKAN’n, Vakflar G.M. Adana Bölge Müdürü Recep
KAFES’in, basnn ve komisyon uzmanlarnn katldğ verimli ve geniş katlml
Müzakere Toplants gerçekleştirilmiştir. Toplantda Adana İl Milli Eğitim Müdürü
tarafndan detayl bir sunum yaplmştr.
1. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR Tarafndan Araştrma
Komisyon Heyetine Yaplan Sunumun Özeti
Bu ksmda ifade edilen tüm hususlar Adana İl Milli Eğitim Müdürünün sunumuna
dayanmaktadr.
Adana genelindeki 39 adet resmi ortaöğretim okul pansiyonunda toplam 6.942
öğrenci kontenjan bulunmakta olup; bu yurtlarda 5.162 yatl öğrenci kalmakta ve 1.780
öğrenci kontenjan boş bulunmaktadr. Ortaöğretim okul pansiyonlarnn doluluk oran %
74’tür. 6 adet Yatl Bölge Okulunda ise 1.530 öğrenci kontenjan bulunmakta olup; bu
pansiyonlarda 1.038 (512 kz - 526 erkek) öğrenci kalmakta ve 492 öğrenci kontenjan boş
bulunmaktadr. Doluluk oran % 67’dir.
Adana genelinde 67 Özel Ortaöğretim yurdunda toplam 4.917 öğrenci kontenjan
bulunmakta olup; bu yurtlarda 1.897 öğrenci barnmakta ve 3.020 öğrenci kontenjan boş
bulunmaktadr. 3 Adet Özel Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdunda ise 283 kontenjan
bulunmakta olup; bu yurtlarda 134 öğrenci barnmakta ve 149 öğrenci kontenjan boş
bulunmaktadr.
Adana genelinde 4 adet, toplam 900 öğrenci kontenjan bulunan okul pansiyonunun
yapm işi tamamlanmş, açlş iş ve işlemlerinin 2017-2018 öğretim ylna yetiştirilerek
hizmete açlmas planlanmaktadr. Ayrca 5 adet, toplam 1.100 öğrenci kontenjan bulunan
okul pansiyonunun inşaat devam etmektedir, Söz konusu okul pansiyonlarnn inşaat
2017 veya 2018 ylnda tamamlanacaktr. Yatrm programna alnan 3 adet, toplam 500
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öğrenci kontenjan bulunan okul pansiyonunun inşaat öncesi iş ve işlemleri devam
etmektedir.
Aladağ ilçesinde 24 İlkokul, 10 Ortaokul, 3 Ortaöğretim okulu olmak üzere toplam
37 okul bulunmaktadr. İlkokulda 958, Ortaokulda 917, Ortaöğretimde 579 olmak üzere
toplam 2.454 öğrenci eğitim görmektedir. Aladağ ilçesine bağl nüfusu az mahallelerinden
Kzldam İlkokulunda 27; Köprücük Mengez İlkokulunda 8; Kşlak İlkokulunda 18;
Köprücük İlkokulunda 12; Gökçeköy İlkokulunda 8; Küp İlkokulunda 6 öğrenci
öğrenimine devam etmektedir. Ortaokul düzeyinde yeterince öğrenci olmadğ için bu
yerleşim yerlerinde ortaokul açlamamştr. Ad geçen İlkokullardan mezun olan
öğrencilerin bir ksm Aladağ Merkez’e taşnmakta, bir ksm da Kozan Yatl Bölge
Okuluna yerleştirilmektedir.
Aladağ ilçesinde Pnar Madencilik Anadolu Lisesi bünyesinde 164 öğrenci
kapasiteli Kz/Erkek Öğrenci pansiyonu bulunmakta olup; bu pansiyonda halen 82 Kz ve
82 Erkek öğrenci barnmaya devam etmektedir. Ayrca ilçede 5 adet Özel Ortaöğrenim
Öğrenci Yurdunda toplam 174 öğrenci kontenjan bulunmakta olup; bu yurtlarda 46
öğrenci barnmakta ve 128 öğrenci kontenjan boş bulunmaktadr. Aladağ ilçe merkezine
taşmal eğitim kapsamnda 734 ilk-ortaokul öğrencisi, 342 Lise öğrencisi olmak üzere
toplam 1.076 öğrenci ilçe merkezi dşndaki mahallelerden ilçe merkezine taşnmaktadr.
Taşnan öğrenci says toplam öğrenci saysnn % 44’üne tekabül etmektedir.
Aladağ ilçesinde bulunan Sinanpaşa Yatl Bölge Ortaokulu Pansiyonunda 93
öğrenci barnmakta iken deprem tahkiki sonucu Valilik Makamnn 10.06.2015 tarihli ve
5951110 sayl oluru ile ykm karar alnmş ve eğitim öğretim yönünden gerekli
tedbirlerin alnmas için Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiştir. Ad geçen
pansiyona 2015-2016 öğretim ylnda öğrenci yerleştirilmemiştir. Aladağ ilçe merkezi
dşndaki Kzldam, Kör Mesut, Gökçeköy, Kozalan mevki öğrencileri taşmal eğitim
kapsamna alnarak Sinanpaşa Ortaokuluna taşnmştr. Köprücük ve Köprücük Mengez
mahallelerinden gelen 23 öğrenci Valilik Makamnn 30.12.2015 Tarih ve 13487623 sayl
oluru ile kontenjan boş bulunan Pnar Madencilik Anadolu Lisesi Pansiyonuna
yerleştirilmiştir.
Aladağ İlçesinde bulunan Sinanpaşa Yatl Bölge Ortaokulu pansiyon binas
ykldktan sonra 2016-2017 öğretim ylnda ilçe merkezi dşndaki Küp, Köprücük,
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Köprücük Mengez, Kşlak, Karahan ve Gökçe mahallelerinden gelen 63 öğrenci
20.07.2016 tarihli ve 7709605 sayl Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel
Eğitim İl Değerlendirme Komisyonu ve İlçe Değerlendirme Komisyonu kararlar
gereğince; İlçede öğrencilerin barnabileceği Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağl
pansiyon bulunmadğndan ve Ortaöğretim pansiyonunda boş kontenjan olmadğndan en
yakn Kozan Yatl Bölge Ortaokulu pansiyonuna yerleştirilmesi kararlaştrlmştr ve bu
alnan karar ilgili mahalle muhtarlarna ve öğrenci velilerine bildirilmiştir. Bu
öğrencilerden 19’u Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna kayt yaptrmştr.
Bu köylerden birine ortaokul yaptrlsa bile coğrafi ve iklim şartlar ile ulaşm ve
yol durumu dikkate alndğnda taşma yoluyla eğitim yaplmas da mümkün
olamamaktadr. Aladağ’da kalan 44 öğrenci ise özel yurtlara ve yaknlarnn yanna velileri
tarafndan yerleştirilmiştir.
Deprem tahkiki sonucu ykm karar verilen Sinanpaşa Yatl Bölge Ortaokulu
pansiyonunda kalan ve mahallelerinde ortaokul bulunmayan diğer öğrencilerin barnmas
için Aladağ ilçesine İller Bankas tarafndan 300 kişilik pansiyon binas yapm işi ihalesi,
Yurt yangn tarihi olan 29.11.2016 tarihinden önce yaplmş,

20.10.2016 tarihinde

pansiyon yapm için yer teslimi yaplmş ve işin yapm süresi 450 gün olarak
belirlenmiştir. 300 kişilik pansiyon binas yapm çalşmas başlamş ve yapm devam
etmektedir.
Aladağ İlçesi Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğretim
Kz Öğrenci Yurdu; ilk olarak Karsant Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği
kuruculuğunda Karsant Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu adyla ve 33 öğrenci
kapasitesiyle açlmştr. Valilik Makamnn 30.05.1985 tarihli ve 01-09-177 sayl oluru ile
Yurt Pansiyon Açma-İşletme İzin Belgesi verilmiştir. Daha sonra yurdun ismi Aladağ Kurs
ve Okul Talebelerine Yardm Derneği şeklinde değiştirilmiştir. Yurdun ad ise Valilik
Makamnn 04.06.1997 tarihli ve 19310 sayl oluru ile Özel Aladağ Kurs ve Okul
Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu olmuştur.
03.06.1998 tarihinde 33 olan öğrenci kapasitesi 54’e çkarlmş, Aladağ ilçe
merkezinde Valilik Makamnn 13.05.2009 tarih ve 22315 sayl oluru ile 24 öğrenci
kapasiteli Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu adnda ayn derneğin
kuruculuğunda ikinci bir özel yurdu açlmş olup, ilerleyen süreçte Valilik Makamnn
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02.10.2010 tarihli ve 1175 sayl oluru ile 54 kontenjanl ortaöğrenim erkek öğrenci
yurdunun ortaöğretim kz öğrenci yurduna, 24 kontenjanl ortaöğretim kz öğrencinin
yurdu ortaöğrenim erkek öğrenci yurduna dönüştürülmüştür.
Dönüşümden sonra ise 54 öğrenci kontenjanna sahip Özel Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurdu, yangn olaynn yaşandğ 29.11.2016 tarihine kadar bu faaliyetine devam
ettiği anlaşlmştr.
Adana ili Aladağ ilçesinde Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği
kuruculuğunda ve İsmail UĞUR kurucu temsilciliğinde faaliyet gösteren Özel Aladağ
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda 29.11.2016 Sal günü 19.00 sularnda yangn çkmştr.
Yangn olaynn yaşandğ tarihte Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda 31
öğrencinin kaytl olduğu, 3 öğrencinin devamsz olduğu ve yurtta kalmadğ, 2 öğrencinin
ise o gün için izinli olduğu anlaşlmştr. Yangnda, anlan yurtta kalan 10 öğrenci ile alt
yaşnda 1 çocuk (Sare Betül GENÇ) ve 1 yetişkin (Fatma CANATAN) hayatn
kaybetmiş, 16 öğrenci de yaralanmştr. Ayrca 8 vatandaşmz da yangn söndürme
çalşmalar srasnda yaralanmştr.
Yangn olay Adana Valiliğine bildirildiği andan itibaren ilgili tüm kurum ve
birimlerine gerekli talimatlar verilmiş ve olay yerine gidilerek gerekli çalmalar
başlatlmştr.
Olay yerinden alnan bilgiler, Sayn Vali tarafndan Sayn Cumhurbaşkanna, Sayn
Başbakana, Sayn Bakanlara ve diğer ilgililere arz edilmiştir.
Yangnda hayatn kaybeden öğrencilerin defin işlemleri, sonrasnda yaknlarna
yönelik sosyal ve psikolojik destekler, yaral öğrencilerin tedavileri Adana Valiliğinin
koordinasyonunda sorumlu ve ilgili tüm kurum ve birimlerince birlikte yaplmştr. Vefat
eden ve yaral öğrenciler ve yaknlar ziyaret edilerek gerekli destekler sağlanarak tedbirler
alnmştr.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnca ilgili yurtta meydana
gelen yangn srasnda ve sonrasnda yaşananlarla ilgili olarak 30.11.2016 tarihinde Yangn
Raporu düzenlenmiştir. Yangnn muhtemelen öğrenci yurdunun girişindeki ilk odada
elektrik panosu içerisindeki elektrik kablolarnn ksa devre yapmas sonucu çktğ ve daha
sonra merdiven boşluğundaki kolay yanc, hal, vernikli ahşap zemin ve duvarlarnda
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vernikli ahşap kaplama (lambrilerin) ateş alarak tutuştuğu ve etrafa hzl bir şekilde sirayet
ettiği kanaatine varlmştr. Yangnda; zemin kat merdiven boşluğu, 1. kat ve çat kat
tamamen yanarak, çkan dumandan zemin katn tamam ve 1. katta bulunan yatakhane
yanmak ve islenmek suretiyle zarar görmüştür. Olay esnasnda portatif merdiven
kullanlarak 7 kişi ve diğer arama kurtarma malzemesi ve personeli ile 5 kişi İtfaiye
tarafndan, 10 kişi de diğer görevliler yardmyla kurtarlarak toplamda 22 kişi 112 acil
servis ekiplerine teslim edilmiştir.
Olay saat 19.24 sralarnda Adana İtfaiye Daire Başkanlğna bağl Aladağ İtfaiye
Şubesine yaya olarak gelerek sözlü bir şekilde görevli Hasan Turan ÇAKMAK isimli
personele, Kazm KOCAGÖZ isimli şahs tarafndan Aladağ Orta Öğretim Kz Öğrenci
Yurdunda yangn olduğunu ihbar etmesi üzerine, ivedi bir şekilde 01 DMV 37 plakal
arazözde bulunan Mehmet KURT ve Hasan Turan ÇAKMAK isimli personeller ve 01 BL
980 plakal araç ile de Aydn DOĞAN olay yerine intikal ederek bir dakika içerisinde
olaya ilk müdahalede bulunmuşlardr.
Olay yerinde iki katl binann tamamnn alevler içerisinde olduğunun görülmesi
üzerine yangna hemen müdahale edilmiştir. Yangnn binay tamamen kapladğnn
görülmesi üzerine takviye kuvvet istenmiştir. Bölge Orman İşletmesine ait 2 adet arazöz ile
maden işletmesine ait 2 adet arazöz takviyeye gelmişlerdir. Ayrca; Adana merkezinde
bulunan 1 Cankur ve 1 arazöz ile 1 adet merdivenli araç ile yeteri kadar personel ile
toplamda 9 adet araç ile olaya müdahale edilmiştir.
Müdahale esnasnda seyyar merdivenli araç ile Hasan Turan ÇAKMAK tarafndan
binann doğu cephe 1. katndan 7 öğrencinin kurtarlarak aşağya indirildiği, diğer
personellerin arama kurtarma malzemesi ile 5 öğrenciyi de (battaniyeye) atlamak suretiyle
tahliyesini sağlamştr.
Yaplan incelemede, bina içerisindeki ahşaplarn vernikli ve yapştrmal
(silikonlu), ani yanc ve patlayc malzemelerin olmasndan dolay; yangn hzl bir şekilde
çatya kadar ksa sürede yaylmştr. Yangn ihbarnn yangn başlangcndan muhtemelen
15-20 dakika süre sonra yapldğ değerlendirilmektedir. Yangn hzl bir şekilde çatya
kadar sirayet etmiş olup, çatnn tavan ksmnn beton olmayp vernikli ahşaptan
olmasndan ani ve hzl bir şekilde alev aldğ değerlendirilmektedir.
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Daha sonra yaplan incelemelerde, zemin katta bulunan yemekhane ve mevcut
odalardaki pencerelerde demir parmaklklarn olduğundan dolay öğrencilerin yukar
katlara kaçarak toplanabilecekleri değerlendirilmiştir.
1’inci ve 2’nci kat koridorlarndan, yangn merdivenine çkş kaplarnn, Binalarn
Yangndan Korunmas Hakkndaki Yönetmeliğin 50’nci maddesinin (b) fkras gereği “İç
koridora açlan kaplarn yangna karş en az 30 dakika dayankl olmas ve kendiliğinden
kapatan düzenekleri ile donatlmas gerekir.” denilmesine rağmen panik barl kap olmas
gerekirken, PVC plastik kap olduğu ve bu kaplarn snmadan dolay yanarak genleşip
açlamadğ değerlendirilmektedir. Ayrca kap üzerinde anahtar bulunmadğ tespit
edildiği ve gerekli çalşmalarn tamamlamasna müteakip iş bu tutanak müştereken imza
altna alnmştr, şeklinde tespitlere yer verilmiştir.
İlgili kz öğrenci yurdunda meydana gelen yangn olaynda hayatn kaybeden ve
yaralanan öğrencilerin ailelerinin yaşadğ mahalleler ile güzergahta yer alan diğer
mahallelerin alt yap ve yol çalşmalarna başlanmş ve çalşmalara devam edilmektedir.
Adana 112 komuta kontrol merkezine 29.11.2016 tarihinde saat 19:20’de
“534…..13” numaral GSM hattndan yangn ihbar yaplmş, Aladağ 1 nolu Acil Sağlk
Hizmetleri İstasyonu (A.S.H.İ.) ekibi 19.21’de görevlendirilmiş, 112 ekibi saat 19.23’te
olay yerine ulaşmştr. Olay yerine gitmek üzere 13 Acil Sağlk Hizmetleri Ambulans ve 1
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) daha görevlendirilmiştir. Olayla ilgili ivedi
şekilde İtfaiye, İlçe Jandarma, Cankur, ilgili yönetici ve amirler bilgilendirilmiştir.
Sorumlu sağlk kurumlarnn yöneticileri ve görevlileri süratle görev yerlerine intikal
etmişlerdir.
İl Halk Sağlğ Müdürlüğüne bağl Aladağ İlçe Toplum Sağlğ ve Entegre Sağlk
Merkezi, yarallara ilk müdahale ve sevkini sağlamak, 24 saat kesintisiz hizmet vermek
için hazrlanmştr. Merkeze taşnan yarallarn ilk müdahalesi yaplmş, sonrasnda yaplan
yönlendirme gereği; 11 yaral Adana Numune ve Eğitim Araştrma Hastanesine, 1 yaral
Çukurova Üniversitesi Balcal Eğitim ve Araştrma Hastanesine, 2 yaral Kozan Devlet
Hastanesine direk, 9 yaral ise İmamoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.
İl Sağlk Müdürlüğünce Aladağ ilçesine en yakn ve yol üzerinde hastanesi olan
İmamoğlu ilçesinde Devlet Hastanesinde gerekli tedbirler alnmş, yarallarn ilk
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müdahalesi yaplmş, sonrasnda il merkezindeki hastanelere hzl bir şekilde transferi
sağlanmştr. İmamoğlu Devlet Hastanesine gelen yarallarn daha sonra ileri tetkik ve
tedavilerinin yaplmas için 7’si Adana Numune Eğitim ve Araştrma Hastanesine, 2’si ise
Kozan Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir.
Başbakan Yardmcs Sayn Veysi KAYNAK, İçişleri Bakan Sayn Süleyman
SOYLU, Milli Eğitim Bakan Sayn İsmet YILMAZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan
Sayn Fatma Betül SAYAN KAYA, Avrupa Birliği Bakan Sayn Ömer ÇELİK ve Sayn
Milletvekilleri ile birlikte hastanelere gidilerek ayn gece yarallar ziyaret edilmiştir.
Tüm yarallar ve vefat edenler olay yerinden taşndktan sonra UMKE ekibi,
Aladağ 1. Nolu Acil Sağlk Hizmetleri İstasyonu Ekibi ve 2 acil yardm ekibi ve
ambulanslar 24 sağlk hizmeti vermek için ilçe merkezinde kalmşlardr. Ayn gece Adana
Merkez 16, 20, 22, 26 nolu A.S.H.İ Ekiplerinde yer alan sağlk çalşanlar ile 4 psikolog,
yaral ve vefat edenlerin yaknlar için görevlendirilmiştir.
Vefat edenlerin 1. Derece yaknlarndan genetik tetkik amaçl kan örnekleri alnmş
ve adli tp kurumuna teslim edilmiştir. Adli tptan çkan sonuçlara göre 30.11.2016 tarihi
gecesinde vefat eden öğrencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmiştir. Aladağ ilçesinde
01.12.2016 tarihinde yaplan cenaze törenleri için 10 acil yardm ambulans ekibi, 1 UMKE
ekibi görevlendirilmiştir. Ayrca 12.12.2016 tarihine kadar Aladağ ilçe merkezi, Karahan
ve Kşlak mahallerinde acil yardm ambulans, gezici sağlk araç ve personelleri
bulundurulmuştur. Hastanelere sevk edilen 24 yaraldan 21’i tedavileri sonrasnda şifa
bularak taburcu edilmiş, 3 yaralnn ise Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi
sürdürülmüştür.
Aladağ Cumhuriyet Başsavclğnca yangndan sonra müşteki, mağdur, tank ve
şüphelilerin ifadesi alnmştr. Yurttaki yangna ilişkin inşaat, elektrik, iş güvenliği, makine
ve A snf iş güvenliği uzmanlarndan bilirkişi oluşturulmuş, bilirkişi heyeti 30.11.2016
tarihli detay içermeyen görüşlerinde özetle; “Yangnn bina girişindeki elektrik dağtm
panosunda bulunan şartellerin eskiyip özelliğini kaybetmesinden kaynakl ark oluşmas ve
alev almasyla başlayp pano altnda bulunan kanepe, hal ve duvarlardaki ahşap
kaplamalarn tutuşarak binann tamamna yayldğ şeklinde görüş birliğine varlmş/acil
çkş yönlendirmelerinin (işaretlerinin) olmadğ, yangn merdiveni kaplarnn yangna en
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az 90 dakika dayanmas gerekirken kaplarn PVC şeklinde olduğu, binann yangndan
korunma yönetmeliğine uygun yaplmadğ” şeklinde tespitlerde bulunmuştur.
Belirtilen bilirkişi tespitleri ile ayn gün taraf müdafileri eşliğinde yaplan savclk
incelemesinde özetle; “Yangn merdivenine açlan birinci kattaki yangn kaps kap
kollarnn olmadğ, muhtemelen olaydan önce çkarldğ, kap kollar olmadğndan ve
açlamadğndan kapy açp buradan çkp kurtulann olmadğ, İkinci kattaki etüt
salonunda 7 kişinin, yangn merdiveninin yanndaki odada ise 4 kişinin cesedinin
bulunduğu, bu kattaki (2. kat) yangn merdiveni kapsnn da PVC olduğu, kap kolu ve
kilidinin sağlam çalşr vaziyette bulunduğu, kapnn dşa doğru açldğ, yangn merdiveni
kaps önünde, yeşil renkli perdelerin yanmamş şekilde zeminde bulunduğu, yangn
merdiveninin yannda kalorifer olarak kullanlan demirden malzemenin bulunduğu, yere
yatk şekilde düştüğü, yangn merdiveninin 2.kattan giriş katna kadar yaplan
incelemesinde herhangi bir skntnn olmadğ, giriş katndaki yangn merdiveni başlangç
bölümünün açk olduğu, bu ksma kimsenin ulaşamadğ, yangn sonras itfaiyecilerin ve
vatandaşlarn giriş mutfak arka kapsnn dştan balta ile vurarak krdklar, camn ise
demirlerinin kesilerek açldğ, yurdun ikinci katnda 7 kişinin cesedinin bulunduğu odada
yaplan incelemelerde cesetlere ait olabilecek DNA incelemesine müsait ceset parças
olabilecek delillerin bulunduğu, Çkan yangnn binann giriş ksmndaki ana panoya bağl
küçük elektrik panosundan başladğ değerlendirildiğinden her iki elektrik panosunun
inceleme amacyla adli emanete alnma talimat verildiği,” şeklinde değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
Aladağ Cumhuriyet Başsavclğnca görevlendirilen Turgut CIRGAOĞLU (Kimya
Mühendis-Genel ve Snai Yangn Uzman), Abdulkadir ALKAÇ (Uzman Kimya
Mühendis-Adli Tp Kurumu Uzman) ve Bekir Metin DEMİR (Makine Mühendisi-Yangn
Uzman-Emekli İstanbul İtfaiye Müdürü)’ den müteşekkil bilirkişi heyetinin 03.01.2017
tarihli “Bilirkişi Heyeti Yangn Raporunun” “Sonuç ve Kanaat” bölümünde; “29.11.2016
günü saat 19.00 sralarnda Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda meydana
gelen yangnda 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralanarak kurtulduğu olayla ilgili olarak
02.12.2016 günü Adana ili Aladağ ilçesine giderek yangn mahalli görülmüş ve yukarda
detaylar bulunan sanklar ile görgü tanklarnn ifadeleri, yangn raporu, denetim
raporlar ve yönetmelikler ile ayrca iki adet elektrik kablo analiz numunesi tarafmzca
değerlendirilerek görüş ve kanaatimiz aşağda belirtilmiştir. Kz öğrenci yurdunda
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meydana gelen yangnn yetersiz ve bakmsz elektrik tesisatndan kaynaklanmş olduğu,
Giriş (zemin) katnda bulunan ana pano üzerindeki sayaçtan müdüriyet odasndaki tali
dağtm panosuna giden ara besleme kablosu ile 2. normal kat 7. snf etüt odasna ait
elektrik kablo numuneleri üzerinde İTÜ tarafndan yaplan analiz raporunda yangnn
girişte bulunan her iki elektrik panosundaki kabloda oluşan ksa devre ile 2. kat etüt odas
elektrik tesisatnda oluşan ksa devre meydana geldiği belirtilmiş olmakla, her iki katta
ayn anda iki ayr yangnn başlamş olduğu, Yangnn başlamasyla birlikte, bina iç
donanm ve dekorasyonunda kullanlan yer hal döşemeleri, merdiven kenarlarnda ve oda
duvarlarna poliüretan üzeri ahşap lambri kaplamann hzla tutuşarak yaylmş olduğu,
Yangn erken uyar sistemlerinin (duman dedektörleri, ikaz uyar sinyali vb.) ve elektrik
kesintisinde devreye girecek şldaklarn olmadğ, yangn kaçş levhalarnn, seyyar
yangn söndürme tüplerinin bulunmadğ,

Yangn merdiveni çkş kaplarnn, yangna en

az 60 dakika dayanacak malzemeden olmas gerekirken PVC malzeme olduğu, 1. kattaki
kapnn en az 80 cm eninde olmas gerekirken eninin 57 cm olduğu, yangn çkş
kaplarnn busbar açlr olmas gerekirken, 1. kat çkş kaps üzerine kap kolu
bulunmadğndan acil durumlarda açlma imkan olmadğ, 2.kat çkş kap kolunun
üzerinde bulunduğundan kilitli olmadğ, her iki kapnn dşa açldğ, ancak üstteki
kapnn sola, alt kapnn sağa açldğ, her iki kapnn yangn yönetmeliğine uygun
olmadğ, yangn annda kapya yönelim ve zorlama olmadğndan ölüm olaynn doğrudan
kapyla bağlantsnn bulunmadğ, Meskun alanlarda genel anlamda itfaiye faaliyetleri
olarak bulunulan şehrin yangn yoğunluğu, bina yüksekliği ve konumu, nüfus durumu,
bölgesel yangn istatistikleri ve risk faaliyetleri dikkate alnarak, araç gereç tahsisi
yapldğ, örneğin; Kozan nüfusu 130.000 olmasna rağmen 1 adet 36 metrelik yangn
merdiveni bulundurulmakta, Ceyhan ilçesinin nüfusu 160.000 olmasna rağmen 44
metrelik yangn merdiveni bulundurulmaktadr. Aladağ’da ise nüfus yoğunluğu ve bina
yükseklikleri göz önüne alnarak 2 adet 6 şar m3’lük su tank bulunan araç ile 9 personeli
mevcut olup, 6 metre ve 12 metre taşnabilir sürgülü merdiven bulundurulduğu, bu
konumlanmann uygun olduğu, yangn çkşnn ifadelere göre saat 19.00/19.15 civarnda
başladğ, itfaiyeye 19.24’te ihbarda bulunulduğu, olay mahalline 19.25’te (1-2 dakika
sürede) gittiği belirtilmiş, yaplan geç ihbar nedeniyle ve de yangnn giriş kat ile üst katta
ayn anda başlamş olmasndan dolay tüm binay hzla sarmş olduğu anlaşlmştr. İtfaiye
gelmeden önce çevredekilerce 1. kattan sesler duyulmas üzerine içerdekilerin merdivenle
tahliyeleri yaplrken gelen itfaiye yardmyla da tahliye edildikleri, 2. kattan herhangi bir
ses duyumu alnamadğndan ve bilgilendirme yaplmadğndan yangnn da 2. kat tam
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olarak sarmş olmasndan dolay merdivenle yukar çkma ve kontrol etme imkan
bulunmadğ, Yurt Müdürü Cumali GENÇ’in, gerekli bilgi, eğitim ve yeterliliği sahip
olmayan genç yaştaki ortaöğretim mezunu (Yön. 26. Maddeye göre yüksekokul mezunu
olacak) belleticilere (eğitmenlere) yurtta kalan çocuklarn sorumluluğunu verdiği, yurdun
fiziki imkanlar ve gerekli şartlarn yasal olarak temin etmediği, yangn önlemi açsndan
herhangi bir tedbir almadğ, daha önce yangn eğitimi aldğn belirtmesine rağmen
uygulamaya koymadğndan asli kusurlu olduğuna, Mahmut DENİZ’in Cumali GENÇ ile
birlikte yurdu yönetmesi, yangn tedbirleri için üzerine düşen görevi yapmadğndan asli
kusurlu olduğuna, Yurdun bağl olduğu derneğin yönetim kurulu başkan olan İsmail
UĞUR’un mevzuatlar gereği yangn yönetmeliğine ve yasal düzenlemelere uygun
davranmadğ ve üzerine düşen denetim ve yeterli personeli seçme sorumluluğunu
üstlenmediği, yurdun konumu itibariyle elektrik tesisatn yeniletmediklerini, aktif ve pasif
yangn tedbirlerinin yerine getirilmediği, yurt binasnn içi ve çats ahşap, döşemler hal
olmasna rağmen bunlarla ilgili düzenlemelerin yaplmadğ, çocuklara ve belleticilere
yangnla ilgili bilgi verilmediği, tahliye eğitimi yaplmadğndan 12 kişinin ölümüne ve 20
den fazla kişinin de hayati önemi olmayan yaralanmalarna sebebiyet verilmiş olduğundan
asli kusurlu olduğuna, Her ne kadar yurt yönetim kurulunca yurdun yönetimi ile ilgili
kararlar alnarak yurt müdürünün yetkilendirilmiş uygulayc olduğu, uygulamalarn
yönetim kurulu başkan ve müdürün yetki onay ile yapldğ, Ramazan DEDE ve Ramazan
KELEŞ’in ferdi yetki kullanmalarnn bulunmadğ göz önüne alndğnda tali kusurlu
olduklarna,

26.05.2016 tarihinde Aladağ Kaymakamlğ tarafndan görevlendirilen

Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve Cihan ÜNAL tarafndan yaplan denetimde yurt
binasnn yangna karş gerekli tedbirler alnmş mdr? sorusuna evet diyerek olumlu
görüş bildirdiği, ancak yurttaki eksikliklerin olduğu daha önceki raporlarda belirtilmiştir.
Yukarda belirtilen eksikliklerin mevcut olmas nedeniyle gerçeğe aykr rapor
düzenlemekten Davut GÖKÇELİ ve Cihan ÜNAL’n tali kusurlu olduklar,” şeklinde görüş
ve kanaat bildirilmiştir.
Aladağ Cumhuriyet Başsavclğnca görevlendirilen Ahmet BÜLBÜL (Elektrik
Mühendisi-A Snf İş Güvenliği Uzman), Kazm ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi), Hasan
İhsan PEPEDİL (Makina Mühendisi-A Snf İş Güvenliği Uzman) ve Muharrem
EŞSİZOĞLU (Elektrik Mühendisi)’dan müteşekkil bilirkişi heyetinin 10.01.2017 tarihli
“Bilirkişi Heyeti Yangn Raporunun” “Sonuç ve Kanaat” bölümünde; “Yangn olaynn
meydana geldiği binada, yaplan keşif ve soruşturma dosyasnda yer alan bilgi ve belgeler
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incelendiğinde; Yangnn yurt olarak kullanlan binann zemin katnda bulunan ve
resepsiyon olarak kullanlan odann duvarnda yer alan sigorta kutusundaki bir elektrik
arkndan çktğ; Sigorta kutusunda çkan yangnn hemen altnda bulunan kanepeye
sçramas ile büyüdüğü ve daha sonra tüm binay sardğ; Yangnn çkmasnda en büyük
sebebin elektrik sisteminde gerekli periyodik bakmn yaplmamas, aşr akm çekilmesi
olarak mütalaa edilmiştir. Binada yangn alglama sistemi bulunmadğndan yangn
zamannda fark edilmemiştir. Yangn söndürme cihazlar yurtta bulunmamştr. Yangn ile
ilgili acil durum tatbikat yaplmadğndan öğrencilerin yangn annda yangn merdivenine
ulaşmalar zorlaşmştr. Elektrikler kesildiğinde yangndan kaçş yolunu belirten şkl ikaz
levhalar bulunmadğndan öğrencilerin yangn çkş yollarn görmeleri ve çkşa
ulaşmalar zorlaşmştr. Ölüm olaylarnn meydana geldiği ikinci kat, binann tapu
kaydnda bulunmamaktadr. Tapuda iki katl bina olduğu belirtilmesine rağmen yaplan
keşifte binann bodrum + zemin + 1. kat + 2. kat şeklinde olduğu görülmüştür. Tapuda
görülmeyen 2. kat, inşaat kurallarna göre inşa edilmemiştir. Özellikle çatsnda bulunan
ahşap malzemeler yangnn büyümesine sebep olmuştur. Yangn merdivenine açlan yangn
kaplar mevzuata uygun değildir. Birinci kattaki kapnn kolu kilitli şekilde olup,
öğrencilerin yangn merdivenini kullanmasna engel olmuştur.” şeklinde tespitler
yaplmştr.
Aladağ Cumhuriyet Başsavclğnca başlatlan soruşturma kapsamnda; Cuma Ali
Genç, Mahmut Deniz, İsmail Uğur, Mahir Klç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve
Ramazan Keleş hakknda adli işlem yaplmştr. Bu kişiler hakknda üzerlerine atl
eylemden dolay 5237 sayl TCK’nn 85/2 maddesi uyarnca taksirle birden fazla kişinin
ölümüne ve yaralanmasna sebebiyet verme suçu kapsamnda kaldğndan iki yldan on beş
yla kadar hapis istemi ile iddianame hazrlanmştr. Kozan Ağr Ceza Mahkemesi
tarafndan 04.05.2017 tarihinde iddianame kabul edilmiş, ilk duruşma 30.05.2017 tarihinde
Kozan Adliyesi'nde görülecektir.
Aladağ Kaymakamlğnca haklarnda soruşturma izni verilen Aladağ İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ, Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve Kaymakamlkta
görevli Bilgisayar İşletmeni Cihan ÜNAL, anlan karara karş Konya Bölge İdare
Mahkemesine itiraz edildiği, itirazlarn sonucuna göre işlem yaplacaktr. Ayrca Aladağ
Cumhuriyet Başsavclğnca Aladağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan ARI ve
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Kaymakamlk Personeli (eski) Bayram AYDIN hakknda soruşturma izni talep edilmiş,
söz konusu taleple ilgili olarak ön inceleme başlatlmştr.
İçişleri Bakanlğ Mülkiye Müfettişliğince hazrlanan ön inceleme raporunda;
“Aladağ İtfaiye Biriminin İtfaiye Daire Başkanlğndan branda talebinin olmadğnn
bildirildiği, itfaiye hizmetinde yangn srasnda insanlarn, canlarnn kurtarlmas ve
yaralanmalarna engel olunmasnn temel prensip olduğu, bu konuda görevli personellerin
ise yangn srasnda daha hassas, duyarl ve dikkatli davranmas gerektiği, 29.11.2016
tarihinde ortaöğretim kz öğrenci yurdunun yangnnda, Aladağ İtfaiye Biriminin yangna
müdahale ederken yurt binasnda bulunan kişilerin kurtarlmas srasnda 2. Kattan
atlamas srasnda kullanlmas gereken brandalarn itfaiye araçlarnda bulunmadğ, bu
durumun olaya tank olan kişilerin ve yangna müdahale eden itfaiye görevlilerinin
beyanlaryla sabit olduğu, hakknda ön inceleme yaplan kişilerin ifadelerinde yangn
srasnda brandann olduğu yönünde herhangi bir beyannn yer almadğ, sadece
brandann kullanlmasnn teknik özellikleri dolaysyla zor olduğunun belirtildiği, ancak
Aladağ Kaymakamlğ görevlilerine yaptrlan tespitte ise gergili brandann itfaiye
aracnda olduğu tespitinin yapldğ, bu durumun da gergili brandann yangn sonrasnda
itfaiye aracna konulduğunu gösterdiği, Aladağ İtfaiye Biriminin yangn öncesi yangna
karş müdahale araçlarnn tam teçhizatl ve eksiksiz bir şekilde hazr beklemesi ve yangn
srasnda kullanlmasnn gerekmesi söz konusu olduğunda kullanlmas gerekirken bu
konuda görevli personellerin buna uygun davranmayarak görev gereklerine aykr hareket
ettiği, meydana gelen yangn srasnda yurtta bulunan kişilerin atlamalar dolasyla
yaralanmalarna sebep olunduğu ve 3.kişilerin mağduriyet yaşadğ belirtildiğinden;”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlğ İtfaiye Müdür Vekili Nihat SARRAF, Aladağ
İtfaiye Şubesinde işçi statüsünde görevli vardiya çavuşlar Durmuş GÖKÇE, Yücel
TURAÇ ve Hasan Turan ÇAKMAK hakknda 4483 Sayl Kanuna göre “SORUŞTURMA
İZNİ

VERİLMESİ”

teklifi

getirilmiş

ve

ad

geçenler

hakknda

Valiliğimizce

“SORUŞTURMA İZNİ” verilmiştir.
Yangnda

yaralanan

16

öğrenciden

11’i Kozan

Yatl

Bölge

Okulu’na

nakledilmiştir. 2 öğrenci Aladağ ilçe merkezinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’na
taşmal olarak devam etmekte olup, 3 öğrenci de ailelerinin isteği ile Adana İl Merkezinde
faaliyet gösteren bir özel ortaokula nakil olmuştur. Ayrca yangn gününde izinli olup
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yangndan etkilenmeyen 2 öğrenci de yine ailelerinin isteği ile Adana İl Merkezinde
faaliyet gösteren bir özel ortaokula nakil olmuştur.
Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği uyarnca özel öğrenci yurt denetimleri, gerekli
görüldüğünde Bakanlkça, mülki idare amirleri tarafndan ise hazrlanan plan
doğrultusunda ylda iki defa denetlenir. Bu düzenleme gereğince; Aladağ Kurs ve Okul
Talebeleri Yardm Derneği Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu, Aladağ
Kaymakamlğ tarafndan kurulan denetim ekibi tarafndan 2015 ylnda iki defa
denetlenmiştir. Adana İl Mili Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişlerince 26.10.2015
tarihinde yurdun genel denetimi yaplmş ve hazrlanan denetim raporu Aladağ
Kaymakamlğna gönderilmiştir. İlgili denetim raporunda; “Yangn söndürme tatbikat
yaplmadğ, binann depreme dayankllk raporunun bulunmadğ, bölümlerin yerleşim
planna uygun kullanlmadğ, yeterli sayda hizmetli bulundurulmadğ, belletici öğretmen
görevlendirmesinin yaplmadğ, yetki belgeli aşç bulunmadğ, personel aras iş
bölümünün yaplmadğ, internet odas oluşturulmadğ, öğrenci hizmetine sunulmuş
ankesörlü telefon bulunmadğ, depolardaki sularn periyodik tahlillerinin yaptrlmadğ,”
yönünde tespitler yaplmştr. Söz konusu denetimden sonra

Aladağ Kaymakamlğ

tarafndan kurulan denetim ekibi tarafndan 26.05.2016 tarihinde ilgili yurt denetlenmiştir.
Söz konusu denetim formunda, “Denetim görevlileri yangn tatbikat yaplmadğ halde
yurt binasnn yangna karş gerekli tedbirler alnmş mdr? sorusuna “Evet” diyerek
olumlu görüş bildirmişlerdir. Yangn olaynn yaşandğ akşam sözlü talimatla idari
inceleme ve soruşturma yapmak üzere Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif
Müfettişleri Başkanlğnda görevli maarif müfettişleri görevlendirilmiştir. Görevlendirilen
maarif müfettişleri çalşmalarn tamamlayarak 07.12.2016 tarihli ve 164, 63, 150 sayl
inceleme raporunu hazrlamştr. Anlan raporda; “(1) Özel Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurdu Müdürü Cuma Ali GENÇ’in, Maarif Müfettişlerince yaplan 26.10.2015
günlü denetimi içerir 26.10.2015-71 tarih sayl denetim raporunda eksiklik olarak tespit
edilen; yangn tatbikatn yapmadğ, yangn tatbikatyla öğrenci ve personele verilmesi
amaçlanan yangn anndaki davranş eğitimini vermediği, hizmetli ve belletmen
görevlendirilmesi, bölümlerin yerleşim planna uygun kullanlmas, yetki belgeli aşç
istihdam edilmesi, personel arasnda iş bölümü yaplmas, internet odas oluşturulmas,
öğrencilere ankesörlü telefon temin edilmesi şeklindeki eksiklikleri gidermediği,
eksikliklerin giderilmesi için 04.12.2015 tarihi itibaryla verilen 20 günlük süreye
uymadğ, bu yöndeki yazl talimata 24.06.2016 günü 6 ay sonra gecikmeyle cevap
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verdiği, yurtta izinsiz personel çalştrdğ, yurdun açlş iznine aykr faaliyette bulunduğu,
(2) Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda 17.12.2015 ve 26.05.2016 tarihlerinde
denetim yapan ilçe denetim ekibi üyesi Aladağ Kaymakamlğ personeli Cihan ÜNAL ile
bu denetim ekibinin başkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ’nin, yurtta
yangn tatbikat yaplmadğ halde yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ şeklinde rapor
düzenledikleri, (3) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki özel öğrenci yurtlar ve sivil
savunma hizmetlerinden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ’n, maarif müfettişlerince yaplan Özel Aladağ
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu denetimine ait 26.10.2015-71 tarih sayl denetim
raporunda eksiklik olarak tespit edilen yangn tatbikat yaplmas, hizmetli ve belletmen
görevlendirilmesi, bölümlerin yerleşim planna uygun kullanlmas, yetki belgeli aşç
istihdam edilmesi, personel arasnda iş bölümü yaplmas, internet odas oluşturulmas,
öğrencilere ankesörlü telefon temin edilmesi şeklindeki eksikliklerin süresi içerisinde
giderilip giderilmediğini etkin olarak izlemedikleri yönünde bilgilere ulaşldğndan, Özel
Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu Müdürü Cuma Ali GENÇ ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet AKTAŞ hakknda disiplin soruşturmas, Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ
ve Kaymakamlk personeli Cihan ÜNAL hakknda disiplin soruşturmas ve 4483 Sayl
Kanun kapsamnda ön inceleme yaplmas, (4) Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci
Yurdunun Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin 45 inci maddesi doğrultusunda sürekli
kapatlarak yurt müdürü Cuma Ali GENÇ’in görevlendirme onaynn iptal edilmesi, Yurt
kurucusu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği hakknda Aladağ Cumhuriyet
Başsavclğna suç duyurusu yaplmas,” şeklinde tespit ve teklifler yaplmştr.
Valilik Makamnn 19.12.2016-14315443 tarih sayl oluru ile soruşturma
başlatlmş, soruşturma çalşmalar sonucunda görevli maarif müfettişlerince 10.02.2017
tarihli ve 09, 09, 22 sayl rapor hazrlanmştr. Soruşturma raporunda doğrulanan
eylemlerinden dolay; (1) Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ hakknda
disiplin yönünden 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununca “KINAMA” cezas ile tecziye
edilmesi; (2) İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ hakknda disiplin yönünden
657 Sayl Devlet Memurlar Kanununca “1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME” cezas
ile tecziye edilmesi; (3) Aladağ Kaymakamlğ personeli Cihan ÜNAL hakknda disiplin
yönünden 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununca “1/30 ORANINDA AYLIKTAN
KESME” cezas ile tecziye edilmesi; (4) Aladağ İlçesi, Özel Aladağ Kurs ve Okul
Talebeleri Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu Müdürü Cuma Ali GENÇ hakknda disiplin
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yönünden Milli Eğitim Bakanlğ Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakkndaki
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tanmlanmş disiplin amiri bulunmadğndan
yaptrma yer olmadğ, (5) Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunun Kurucusu
olan Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği hakknda Aladağ Cumhuriyet
Başsavclğna suç duyurusu yaplmas, (6) Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm
Derneği Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunun Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliğinin 45 inci maddesi doğrultusunda sürekli kapatlmas, teklifleri yaplmştr.
Valilik Makamnn 23.12.2016-33559 tarih sayl ön inceleme emri uyarnca görevli maarif
müfettişlerince 12.01.2017 tarihli ve 01, 02, 03 sayl ön inceleme raporu hazrlanmş ve
Aladağ Kaymakamlğna sunulmuştur. Söz konusu Ön inceleme Raporunda; Aladağ İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ, ayn yer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut
GÖKÇELİ ve Kaymakamlk Veri Hazrlama Kontrol İşletmeni Cihan ÜNAL hakknda
4483 Sayl Kanun uyarnca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ” şeklinde tespit ve
teklifler yaplmştr. Aladağ Kaymakamlğnca soruşturma izni verilmiştir.
Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci yurduna maarif müfettişlerince 07.12.2016
tarihinde düzenlenen soruşturma raporu doğrultusunda sürekli olarak kapatma teklifi
getirilmiş ve ilgili yurdun Kurum Açma İzni ile İş Yeri Açma ve Çalşma Ruhsat Milli
Eğitim Bakanlğnca 08.12.2016 tarihinde iptal edilmiştir.
Yangn sonucu yaralanan öğrencilerin tedavi gördüğü hastanelerde, Adli tpta
ve sonrasnda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafndan oluşturulan psiko-sosyal müdahale
ekiplerince yaral ve vefat eden öğrencilerin ailelerine psiko-sosyal destek verilmiş, Kozan
Rehberlik Araştrma Merkezinde görevli yönetici ve rehber öğretmenlerce öğrencilerin
okuduğu okullardaki diğer öğrenciler ve öğretmenlere yangnn yarattğ travmaya karş
gerekli desteği sağlamştr. Bu kapsamda 374 öğrenci, 56 öğretmene psiko-eğitim
çalşmas, 10 aileye ev ziyareti, 56 öğrenci ve 3 öğretmene psikolojik danşma yaplmştr.
Yangnda yaralanan öğrenci velileriyle gerekli görüşmeler yaplarak, Karahan,
Kşlak, Köprücük ve Köprücük Mengez mahallelerindeki öğrencilerin eğitime devam
etmeleri, yatl bölge okullarna ve talep ettikleri okullara kaytlar konusunda Aladağ ve
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafndan gerekli çalşmalar yaplmş olup, Kşlak,
Karahan ve Köprücük bölgesindeki öğrenciler Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna
yerleştirilmiştir.
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Yangndan önce Aladağ’daki özel yurtlara ve yaknlarnn yanna yerleşen 44
öğrenciden 24 Ortaokul ve 4 İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Kozan Yatl Bölge
Ortaokuluna nakil olmuş, 6 öğrenci velileri tarafndan Sarçam ve Kozan’daki yaknlarnn
yanna yerleştirilmiş, söz konusu yurtta kalan 10 öğrenci maalesef yangnda hayatn
kaybetmiştir.
Kozan Devlet Hastanesinde tedavi gören 3 öğrenciye Kozan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünce

öğretmen

görevlendirilmesi

yaplmş

03.05.2017 tarihine kadar hastanede devam etmiştir.

ve

öğrenciler

eğitimlerine

Öğrencilerin tedavilerinin

tamamlanmasna müteakip Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna yerleştirilmiştir.
Yaral öğrenci ve ailelerine gönderilecek sosyal yardmlar konusunda vatandaşlara
bilgi verilmiş ve yaplacak nakdi yardmlarla ilgili olarak Sosyal Yardmlaşma ve
Dayanşma Vakf tarafndan Aladağ Ziraat Bankas nezdinde hesap açtrlmştr.
Yangn olay yaşandktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki ilgili derneğin
dosyasnn tetkikinde; Adana ili Karaisal ilçesine bağl geçmişte bucak idari yapsnda
olan Karsant (Aladağ)’da 07.06.1978 tarihinde 01-009-172 kütük numaras verilerek
kurulan Karsant Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği, 1987 ylnda ilçe idari
yaplanmasna dönüştürülen Aladağ’da kurulduğu günden günümüze kadar faaliyetlerini
devam ettirmekte olup, 06.04.1991 tarihli dernek genel kurulunda değiştirilen dernek
tüzüğü ile birlikte derneğin ad Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği olarak
değiştirilmiştir.
Yangn olay yaşandktan sonra 15-16.12.2016 tarihinde derneğin yaplan denetimi
sonucunda adna yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayan dokuz (9) kişiye ve
adna yetki belgesi düzenlenmediği halde bu şekilde gelir toplanmasna izin veren dernek
saymanna 5253 sayl Dernekler Kanunu’nun 32 nci maddesinin (d) fkrasnn 3 üncü
cümlesi gereği ve derneğe ait defter ve kaytlarn usulüne uygun tutulmamasndan sorumlu
dernek başkanna 5253 sayl Dernekler Kanunu’nun 32 nci maddesinin (d) fkrasnn 2 nci
cümlesi gereğince idari para cezas verilmiştir.
Yangn olaynn duyulmasndan itibaren Adana Valiliğinin koordinasyonu ve
talimatlaryla verilen görevler Aladağ Kaymakamlğnn çalşmalaryla sonuçlanmştr.
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Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ, Şube Müdürü Davut
GÖKÇELİ ve Kaymakamlkta görevli Bilgisayar İşletmeni Cihan ÜNAL hakknda Valilik
Makamnn 23.12.2016-33559 tarih sayl ön inceleme emri uyarnca görevli maarif
müfettişlerince hazrlanan 12.01.2017 tarihli ve 01, 02, 03 sayl ön inceleme raporunda
getirilen teklif uyarnca 4483 sayl Kanun göre 20.01.2017 tarih ve 1 say ile “Soruşturma
İzni Verilmesi” yönünde karar verilmiştir. İlgililer tarafndan yaplan itiraz üzerine karar ve
eki dosya 20.02.2017 tarih ve 231 sayl yaz ile Bölge İdare Mahkemesine gönderilmiş ve
ilgililer hakknda “KINAMA” cezas verilmiştir.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.02.2017 tarih ve E.1894420 sayl yazs
ekinde gönderilen 10.02.2017 tarih ve 09,09,22 sayl soruşturma raporu üzerine İlçe
Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ hakknda “KINAMA”, Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ
hakknda “AYLIKTAN KESME” ile Kaymakamlkta görevli Bilgisayar İşletmeni Cihan
ÜNAL hakknda “AYLIKTAN KESME” cezalar” verilmiştir. İlgililer tarafndan bu
cezalara İl Disiplin Kuruluna itiraz edilmiş olup, kişilerin itirazlar reddedilerek disiplin
cezalar kesinleşmiştir.
Adana ili Aladağ ilçesinde 29.11.2016 tarihinde meydana gelen yurt yangnnda
zarar gören ailelere yönelik yaplan yardm faaliyetleri şu şekildedir. Yangnda vefat eden
12 vatandaşn ailelerine her birine 10.000 TL toplamda 120.000 TL nakdi yardm;
Yangnda yaralanan 24 vatandaşn her birine 5.000 TL toplamda 120.000 TL nakdi
yardm; Yangnda vefat eden öğrencilerin ailelerinin her birine EV EŞYASI YARDIMI
6.500 TL toplamda 65.000 TL nakdi yardm; Yangnda vefat eden öğrencilerden 10 aileye
ayrca EV TAMİRATI VE TADİLATI için 5.000 – 25.000 TL arasnda farkl miktarlarda
toplam 215.000 TL nakdi yardm; yurt yangnnda yaralanan 13 öğrencinin ailelerine 7.000
TL nakdi yardm olmak üzere toplamda 91.000 TL nakdi yardm; Yangnda vefat eden ve
yaralanan çocuklarn ailelerine (26 aile) Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamnda öğrenim
durumuna uygun olarak ekonomik yardm yaplmş, sosyal destek sağlanmştr. Ayrca
vefat eden çocuklarn yaşadklar Karahan, Kşlak ve Köprücük mahallelerinde yaşayan
ailelere yönelik yaplan alan taramas sonucunda Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği
kapsamnda 34 aileye sosyal yardm yaplmştr.
Yangn olaynn haber alnmasna müteakip Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünce görevli 32 personel Psiko-sosyal destek görevi için görevlendirilmiş olup
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18 personel Aladağ ilçesinde, 14 personel ise çeşitli hastanelerde ve Adli Tp Kurumunda
olay günü sabaha kadar hizmet vermiştir.
Yangn olayndan sonra yangnda vefat eden ve yaralanan öğrencilerin aileleri sk
sk ziyaret edilmiş, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar belirlenerek giderilmiştir. Ayrca her
türlü psiko-sosyal destek sağlanmştr. Bu köylerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi diğer ailelere
de ekonomik ve sosyal destek sağlanmştr.
Yangn olaynda vefat eden ve yaralanan öğrencilerin yaknlar ile kurtarma
çalşmalar srasnda yararlanan vatandaşlarmza aşağdaki ayni ve nakdi yardmlar
yaplmştr. Seyhan Belediye Başkanlğnca 200.000 TL nakdi yardm yaplmştr. Yüreğir
Belediye Başkanlğnca 110.000 TL tutarnda gda ve giyim yardm yaplmştr. Adana
Organize Sanayi Bölgesi Başkanlğnca 100.000 TL tutarnda giyim yardm yaplmştr.
Adana Valisinin talimatlar ile İlçe Kaymakamlklarna 05.12.2016 tarihli ve
13691096 sayl yaz gönderilmiş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince denetim ekipleri
kurularak özel öğrenci yurtlarnn ve okul pansiyonlarnn denetimi yaptrlmştr. Özel
öğrenci yurtlarnn denetim çalşmalar aşağda açklanan maarif müfettişlerince yaplan
inceleme çalşmalar srasnda değerlendirilmiş ve değerlendirilmeye başlanmştr.
Adana Valiliğinin 17.01.2017 tarih ve 644865; 09.03.2017 tarihli ve 3175845 sayl
olurlar ile ilk olur tarihinde açk olan 71 özel öğrenci yurdunda maarif müfettişlerine
“Özel

Öğrenci

Yurtlar

Yönetmeliği,

Binalarn

Yangndan

Korunmas

Hakkndaki Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlğ Özel Öğrenci Yurtlar Rehberlik ve
Denetim Rehberi çerçevesinde, Valiliğin koordinasyonunda diğer kurumlarca yaplan
denetim sonuçlaryla birlikte incelenmesi” konulu emir verilmiştir.
Adana Valiliğinin koordinasyonunda diğer kurumlarca yaplan denetim sonuçlar
görüldükten sonra inceleme çalşmalarna başlanmştr. Bu kapsamda Adana genelinde
faaliyette bulunan 71 Özel Öğrenci Yurdundan 2’si kapal (Birisi yangnn çktğ yurt
olmak üzere) olduğundan inceleme yaplamamştr. Geriye kalan 69 özel öğrenci
yurdundan 59’unun incelemesi bitirilmiş olup, inceleme çalşmalar sonucunda tespit
edilen eksiklikler, denetim yaplan kurumlara eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için
gönderilmiştir.
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İtfaiye Daire Başkanlğnca Adana ili genelinde bulunan öğrenci yurdu, okul,
pansiyon, vb. kurum binalar ile diğer kamu kurum binalarnn yangn güvenliği konusunda
denetimler yaplmştr.
Aladağ ilçesinde yaşanan yangn olayndan sonra Adana Valisinin talimatyla;
Adana

İl

Afet

ve

Acil

Durum

Müdürlüğünce

oluşturulan

“Yangn

Denetim

Komisyonlarnca” öncelikle özel öğrenci yurtlar ve pansiyonlar, sonrasnda benzer ve
diğer kamu binalarnn yangn ve güvenliği denetimleri başlatlmştr.
Bu kapsamda; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağl 117 özel öğrenci yurdu ve
resmi okul pansiyonu ile 42 okul binas; Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğüne bağl 14 öğrenci
yurdu; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağl 98 adet (Huzurevi, kreş, gündüz ve
gece bakm evleri vb.) kurum; İl Müftülüğüne bağl 17 adet yatl Kur’an Kursunun
denetimleri tamamlanmş ve raporlanmştr. Denetim raporlarnda acil alnmas gereken
yapsal olan ve olmayan önlemler, tespit edilen eksiklikler belirtilmiştir. Denetim raporlar
ilgili kurumlara, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlklarna, Kaymakamlklara ve İl
Müdürlüklerine gönderilmiştir. Çukurova Üniversitesi Kampüsünde 61 binann, 8 adet
öğretmenevi ve akşam sanat okulunun, 2 adet okullara bağl uygulama otelinin, 1 adet
Polis Evi ve misafirhanesinin, 2 adet DSİ ve DDY misafirhanesinin denetimleri bitme
aşamasnda olduğu belirtilerek sunum sonlandrlmştr.
2. Son Konuşmalar, Kapanş ve Basn Açklamas
Adana İl Milli Eğitim Müdürü tarafndan yaplan sunumun ardndan Komisyon
üyesi milletvekilleri tarafndan katlan bürokratlara soru yöneltilmiştir. Komisyon
üyelerinin her biri son söz alarak görüşlerini dile getirmiştir. Ardndan son olarak
Komisyon Başkan Sayn Fatma Güldemet SARI çalşma ziyaretine ve Aladağ Yurt
Yangnna ilişkin basn açklamas yaparak müzakere toplants sonlandrlmştr.
İlgili çalşma ziyaretinin tam tutanaklarna aşağdaki adreslerden ulaşlmaktadr:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1910
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1911
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1912
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1913
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1914
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E. KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLARIN LİSTESİ
Komisyonda görevlendirileceklerin Komisyonun görev sahasna giren alanlarda
ihtisas sahibi olmalar gözetilmiştir. Komisyon çalşmalarnda ve rapor yazmnda katkda
bulunmak üzere toplam 13 uzman Komisyonda görevlendirilmiştir.
Sra İSİM
No

UNVANI

KURUMU

1

Fatih TOPSAK

Yasama Uzman

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlğ

2

Doğanay Nafiz
İLHAN

İstihdam Uzman

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ

3

Zülküf TEMİN

Maarif Müfettişi

Milli Eğitim Bakanlğ

4

Ceyhun AY

Şube Müdürü

Milli Eğitim Bakanlğ

5

Uğur Zafer KUŞ

Eğitim Uzman

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

6

Okan
ÇETİNKAYA

İş Müfettiş Yrd.

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ

7

Abdullah ÖZBAY

ASP Uzman

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ

8

Mustafa PİŞKİN

Başmüfettiş

Vakflar Genel Müdürlüğü

9

Burcu EYİSOY
DALKIRAN

Üst Kurul Müşaviri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

10

Ayça ÇAMLIBEL

Üst Kurul Uzman

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

11

Zehra ÖZHAN

Dernekler Denetçisi

İçişleri Bakanlğ Dernekler D. Başkanlğ

12

Sinan EKİCİ

Başmüfettiş

Hakimler ve Savclar Kurulu

13

Yrd.Doç.Dr. Nuri
SERTESER

Akademisyen

İTÜ Mimarlk Fakültesi
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F. KOMİSYONA SUNULAN RAPORLAR VE BELGELER
Sra
No

KURUM/KURULUŞ

TARİH

SAYI

KONU

1

Adana Valiliği

13.02.2017

82952

Bilgi ve Belge Talebi

2

Aladağ Cumhuriyet Başsavclğ

13.02.2017

82953

Bilgi ve Belge Talebi

3

Milli Eğitim Bakanlğ Strateji
Geliştirme Başkanlğ

03.03.2017

86623

Bilgi ve Belge Talebi

4

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü

03.03.2017

86618

Bilgi ve Belge Talebi

5

Milli Eğitim Bakanlğ Avrupa Birliği
ve Dş İlişkiler Genel Müdürlüğü

07.03.2017

87185

Bilgi ve Belge Talebi

6

Dşişleri Bakanlğ

15.03.2017

88576

Bilgi ve Belge Talebi

7

İçişleri Bakanlğ Mülkiye Teftiş
Kurulu Başkanlğ

15.03.2017

88574

Bilgi ve Belge Talebi

8

Başbakanlk Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlğ

03.04.2017

91597

Bilgi ve Belge Talebi

9

Aladağ Cumhuriyet Başsavclğ

03.04.2017

91594

Bilgi ve Belge Talebi

10

Aladağ Kaymakamlğ

20.04.2017

94402

Bilgi ve Belge Talebi

11

Kozan Kaymakamlğ

20.04.2017

94405

Bilgi ve Belge Talebi

12

Kozan Cumhuriyet Başsavclğ

09.05.2017

97372

Bilgi ve Belge Talebi

13

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikas

26.05.2017

100752

Bilgilendirilme Talebi

14

Sosyal Pediatri Derneği

26.05.2017

100749

Bilgilendirilme Talebi

15

Eğitim Reformu Girişimi

26.05.2017

100751

Bilgilendirilme Talebi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

37‒
‒ 37
G. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER
Sra
No

MİLLETVEKİLİ/İL/PARTİ

KONUSU

TARİH

SAYI

1

Gaye USLUER/Eskişehir/CHP

Komisyona Davet Talebi

06.03.2017

116826

2

Gülay YEDEKCİ/İstanbul/CHP

Komisyona Davet Talebi

06.03.2017

116823

3

Hüda KAYA/İstanbul/HDP

Komisyona Davet Talebi

06.03.2017

116821

4

Deniz DEPBOYLU/Aydn/MHP

Komisyona Davet Talebi

06.03.2017

116824
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1

BİRİNCİ BÖLÜM

ADANA’NIN ALADAĞ İLÇESİNDE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA MEYDANA
GELEN YANGIN VAKASI
1.1

YANGIN ÖNCESİ GENEL DURUM

1.1.1 Yangn Öncesi Yurdun Fiziksel Altyaps
Adana ili Aladağ ilçesinde 29.11.2016 tarihinde meydana gelen yangn vakasnn
yaşandğ Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu binas tapu kaydna göre Aladağ Kurs
ve Okul Talebelerine Yardm Derneğine aittir.
Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafndan hazrlanan 30.11.2016
tarihli teknik inceleme raporuna göre; yurt binas 7.568,90 m²’lik arsa içerisinde yaklaşk 350
m² zemin oturumlu 3 katl betonarme bir yapdr. Binann inşaatna 1970 ylnda başlanlarak
1972 ylnda tamamlanmştr. Bu yllarda Aladağ yerleşim merkezi henüz belediye
olmadğndan yapnn inşaatna ait proje, idari izinler ve ruhsat benzeri kaytlar mevcut
değildir. Yap, Zemin+1 katl talebe yurdu olarak inşa edilmiş, daha sonra ilave kat yaplarak
Zemin+2 katl hale getirilmiştir. Bina çats ahşap ve çat üzeri kaplamas ise galvanizli oluklu
saç levha olup yapda sonradan yaplan demir doğrama döner yangn merdiveni
bulunmaktadr.
Olay sonras Aladağ Cumhuriyet Başsavclğ tarafndan yürütülmekte olan 2016/447
sayl soruşturma dosyasnda bulunan Mağdur ve Şüpheli İfade Tutanaklar, 10.01.2017 tarihli
ve 03.01.2016 tarihli bilirkişi heyeti raporlar ile Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü tarafndan hazrlanan 30.11.2016 tarihli teknik inceleme raporuna göre;
Yurdun zemin katnda giriş holü, müdüriyet odas, mutfak, kiler, yemekhane ile banyo
ve tuvaletler ile iki adet bahçe çkş kapsnn bulunduğu,
I. katnda 2 adet öğrenci yatakhanesi, soyunma odas, bilgisayar odas, hizmetli ve
belletmen yatakhanesi, personel dinlenme odas, depo ile banyo ve tuvaletlerin bulunduğu, I.
kat yangn kaçş koridorunun 130 cm genişlikte olduğu, PVC doğramadan klasik kollu ve dşa
açlr 70 x 190 cm ebadnda yangn çkş kapsnn olduğu ancak kap kollarnn bulunmadğ,
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II. katnda 3 adet etüt odas, mescit, idare odas, teras ile banyo ve tuvaletlerin
bulunduğu, II. kat yangn kaçş koridorunun 130 cm genişlikte olduğu, PVC doğramadan
klasik kollu ve dşa açlr 90 x 210 cm ebadnda yangn çkş kapsnn olduğu,
Binada kullanlan iç kaplarn tümünün kolay yanc malzeme olan ahşap, pencerelerin
ise PVC esasl malzemeden imal edildiği, yer zemininin hal ile kapl olduğu,
Bina içerisinde merdiven kenarlar ve oda duvarlarnn poliüretan üzeri ahşap lambri
ile kapl olduğu,
Yatakhaneler, etüt salonlar ve diğer alanlarda ahşap ve kolay yanc malzeme ağrlkl
mobilyalarn kullanldğ,
Ayrca bina içerisinde yangn ikaz levhalar, yangn yönlendirme levhas, yangn alarm
cihaz, acil durum aydnlatmalarnn bulunmadğ, yangn günü değişim için gönderilmiş
olmas nedeniyle yangn söndürme tüplerinin ise bulunmadğ anlaşlmştr.
1.1.2 Yurdun İdari ve Hukuksal Durumu
Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu binas için ilk olarak 30.05.1985
tarihinde 33 öğrenci kapasiteli “Karsant Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu” adyla yurt
açma izin belgesi alnmştr. 04.06.1997 tarihinde yurt ad “Özel Aladağ Kurs ve Okul
Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğrenim Erkek Talebe Yurdu” olarak değiştirilmiş,
03.06.1998 tarihli müfettiş raporu ile yurdun kapasitesi 33 kişiden 54 kişiye çkarlmş,
29.06.2010 tarihinde ise ortaöğretim kz öğrenci yurduna dönüştürülerek olayn meydana
geldiği tarihe kadar ortaöğretim kz öğrenci yurdu olarak faaliyet göstermiştir.
Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 29.06.2010 tarihli ve 29385
sayl Yurt Açma İzin Belgesinde; Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu kurucusunun
Aladağ Kurs ve Okul Talebine Yardm Derneği olduğu ve yurdun ortaöğretim kz
öğrencilerine yönelik 54 öğrenci kapasitesi ile yemekli ve ücretsiz olarak faaliyet gösterdiği
anlaşlmaktadr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

40
‒ 40 ‒
1.1.2.1

Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği ve Dernek Yönetimi

Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunun kurucusu olan Aladağ Kurs ve Okul
Talebelerine Yardm Derneği 1978 tarihinde “Karsant Kurs ve Okul Talebelerine Yardm
Derneği” ad ile kurulmuş, 1991 tarihinde dernek genel kurul kararyla ismi “Aladağ Kurs ve
Okul Talebelerine Yardm Derneği” olarak değiştirilmiştir.
Derneğin kuruluş tüzüğünde amac “Kurs ve okul talebelerine maddeten ve manen
yardmc olmak ve onlar her bakmdan korumak” olarak belirtilmiş olup öğrencilerin barnma
ve diğer ihtiyaçlarn karşlamak üzere faaliyette bulunmuştur.
07.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2908 sayl Dernekler Kanunu (Mülga) ile
derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim
faaliyetleri için yurt, pansiyon kurmalar ve işletmeleri izne bağlanmş, bu tesisler için hangi
merciden izin alnacağ ve izin verilme esas ve usulleri ise 31.07.1984 tarihli ve 18475 sayl
Resmi Gazetede yaymlanan “Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakknda Yönetmelik
(Mülga)” ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler sonrasnda dernek tarafndan yangn vakasnn
yaşandğ yurt binas için 1984 ylnda izin talebinde bulunulmuş, 30.05.1985 tarihli Valilik
onay ile yurt açma ve işletme izni verilmiştir. Derneğin bu tarihten itibaren ayn binada
öğrenci yurdu işletmeye devam ettiği anlaşlmaktadr.
Derneğin son tüzüğünde amac “Tüm insanlarn maddi ve manevi yönden
gelişmelerinin sağlanmas ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ile her
kademedeki ve alandaki örgün ve yaygn eğitim gören öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her
bakmdan korumak, onlara maddeten ve manen yardmc olmak, eğitim, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarn karşlamak” olarak belirtilmiştir.
Derneğin 25.01.2014 tarihinde yaplan olağan genel kurulunda seçilen ve olayn
meydana geldiği tarihte halen görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri ile görevleri aşağda
yer alan tabloda belirtilmiştir.
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AD-SOYAD

GÖREVİ

İsmail UĞUR

Yönetim Kurulu Başkan

Ramazan KELEŞ

Yönetim Kurulu Sekreter

Mustafa ÖZTAŞ

Yönetim Kurulu Sayman

Mahir KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan DEDE

Yönetim Kurulu Üyesi

1.1.2.2

Yurt İdaresi ve Personel Durumu

Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğine göre yurdu yönetmek üzere yurt müdürü, yurt
müdür yardmcs, belletici ile yurdun öğrenci says, binann fiziki durumu ve diğer
donanmlar

dikkate

alnarak

ihtiyaca

göre

yeterli

sayda

hizmetli

ve

personel

görevlendirilebileceği belirtilmiştir. Bu saylan personelden ortaöğrenim öğrenci yurtlarnda
yurt müdürü ile belleticinin istihdam edilmesi zorunlu olup diğer personelin ihtiyaca göre
çalştrlacağ belirtilmiştir.
Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinde yurt müdürlüğüne görevlendirmenin yurt
sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaat, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin
onay ile gerçekleşeceği; Yurt müdür yardmclar, belleticiler, yönetim memurlar ile diğer
personelin

görevlendirilmelerinin

yurt

müdürünün

müracaat,

il/ilçe

milli

eğitim

müdürlüğündeki ilgili şube müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün onay ile
gerçekleşeceği belirtilmiştir.
Aladağ Okul Talebelerine Yardm Derneği Yönetim Kurulunun 14.10.2015 tarih ve 50
sayl karar ve Valilik Makamnn 04.01.2016 tarihli onay ile Özel Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurdu Müdürlüğüne atanan Cuma Ali GENÇ, olayn meydana geldiği 29.11.2016
tarihinde de yurt müdürlüğü görevini yürütmekte olup, yurdun 29.11.2016 tarihinde de resmi
olarak başka bir çalşan bulunmamaktadr.
Bununla birlikte emniyet birimlerince düzenlenen 30.11.2016 tarihli tutanak ile bu
tutanağa ve mağdur ve şüpheli ifadelerine dayandrlan maarif müfettişlerince düzenlenen
07.12.2016 ve 10.02.2017 tarihli inceleme ve soruşturma raporlarna göre; Mahmut DENİZ,
Merve METE, Fatma CANATAN, Sümeyye TANRIVERDİ, Gülsüm ÇELİK, Hatice
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Rümeysa GENÇ, Ayşe GENÇ, Elife DENİZ ve Büşra KARAGÖZ isimli şahslarn Milli
Eğitim Müdürlüğünden alnmş çalşma onaylar bulunmadan yurtta çalştklar anlaşlmştr.
1.1.2.3

Yurtta Barnan Öğrenciler

5. snf öğrencisi Büşra GÜNEŞ, Cennet KARATAŞ, Tuğba AYDOĞDU, Fadime
YETİM, Bahtnur BAŞ; 6 nc snf öğrencisi Nurcan YILMAZ, Sema KARATAŞ, Nurgül
PERTLEK, Neslihan AYDOĞDU, Yasemin KARA, Şule ALTUN, Burcu ERDOĞAN; 7.
snf öğrencisi İlknur MADEN, Seda TOPBAŞ, Gamze BAGİR, Hafize Sultan DENİZ,
Sümeyye YETİM, Emine PERTLEK, Zeynep Sena ÖZKAN, Durdu DEMİRCİ, Selma
BEKTAŞ; 8. snf öğrencisi Gülcan BAGİR, Sema Nur AYDOĞDU, Fatma Zehra ALTUN,
Hacer MANIT, Rabia İNCE, Dilara GÖLÜKÇÜ, Zeynep Sevde DENİZ, Zeliha AVCI, Nefise
SARIKAYA, Sevim KÖYLÜ isimli 31 öğrencinin1 2016-2017 öğretim ylnda Özel Aladağ
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda kaytl olduğu, 6 nc snf öğrencisi Burcu ERDOĞAN
ilçe merkezindeki ailesinin yanna, 7 nci snf öğrencileri Durdu DEMİRCİ Kşlak Köyündeki
ailesinin yanna, Selma BEKTAŞ’n Kozan İlçesine naklen gitmek suretiyle yurttan
ayrldklar, olayn meydana geldiği tarihte izinli olarak ailelerinin yannda bulunan Hacer
MANIT ve Dilara GÖLÜKÇÜ haricindeki 26 öğrencinin yurtta bulunduğu anlaşlmştr.
1.2

BİLİRKİŞİ RAPORU VE DİĞER RESMİ BELGELERDE OLAYIN
GELİŞİMİ VE ORTAYA KONAN BULGU VE TESPİTLER

1.2.1 Yangnn Meydana Gelmesi
29.11.2016 günü saat 19:00 sralarnda, Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci
Yurdunda meydana gelen yangnla ilgili olarak, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlğ tarafndan düzenlenen 30.11.2016 tarih ve 309.03-6735 sayl Yangn Raporunda;
29.11.2016 tarihinde saat 19:24 sralarnda Aladağ İtfaiyesine yaya olarak gelen
Kazm Kocagöz’ün sözlü ihbar üzerine, olay yerine intikal ederek bir dakika içerisinde ilk
müdahalede bulunulduğu ve olay yerinde, 2 katl binann tamamnn alevler içerisinde
olduğunun görülmesi üzerine takviye kuvvet istendiği, Bölge Orman İşletmesine ait 2 adet
arazöz ile Maden İşletmesine ait 2 adet arazözün takviyeye geldiği, ayrca Adana merkezinde
bulunan 1 cankur ve 1 arazöz ile 1 adet merdivenli araç ile yeteri kadar personelin de olaya
1
Yangn olaynn yaşandğ tarihte Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda 31 öğrencinin kaytl
olduğu, 3 öğrencinin devamsz olduğu ve yurtta kalmadğ, 2 öğrencinin ise o gün için izinli olduğu anlaşlmştr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

43
‒ 43 ‒
müdahale ettiği, olay esnasnda portatif merdiven kullanlarak 7 kişi ve diğer itfaiye arama
kurtarma malzemesi kullanlarak 5 kişinin kendileri tarafndan, 10 kişinin de diğer görevliler
yardm ile kurtarlarak toplamda 22 kişinin 112 acil servis ekiplerine teslim edildiği,
Daha sonra yaplan incelemelerde, zemin katta bulunan yemekhane ve mevcut oda
pencerelerinde demir parmaklklarn bulunmas nedeniyle öğrencilerin yukar katlara kaçarak
toplanabileceklerinin

değerlendirildiği,

1’inci

ve

2’nci

kat

koridorlarndan

yangn

merdivenine çkş kaplarnn, “Binalarn Yangndan Korunmas Hakkndaki Yönetmeliğin”
50’nci maddesinin (b) fkras gereği, iç koridora açlan kaplarn yangna karş en az 30 dakika
dayankl olmas ve kendiliğinden kapanan düzenekleri ile donatlmas gerektiği halde, PVC
plastik kap olduğu ve bu kaplarn snmadan dolay yanarak genleşip açlamadğnn
değerlendirildiği, ayrca kap üzerinde anahtar bulunmadğnn tespit edildiği,
Yangnn muhtemelen; öğrenci yurdunun girişindeki ilk odada bulunan elektrik
panosu içerisindeki kablolarn ksa devre yapmas sonucu çktğ ve daha sonra merdiven
boşluğundaki kolay yanc, hal, vernikli ahşap zemin ve vernikli ahşap duvar kaplamalarn
(lambri) ateş alarak tutuştuğu ve etrafa hzl bir şekilde sirayet ettiği kanaatine varldğ,
yangnda; zemin kat merdiven boşluğu, 1. kat ve çat katnn tamamen yanarak, çkan
dumandan zemin katn tamam ve 1. katta bulunan yatakhanenin yanmak ve islenmek
suretiyle zarar gördüğü,
Diğer

yandan,

meydana

gelen

yangnla

ilgili

olarak,

Aladağ

Cumhuriyet

Başsavclğ’nn talebi üzerine; Metin Demir, Turgut Crgaoğlu ve Abdulkadir Alkaç
tarafndan oluşturulan bilirkişi heyetinin, 02.12.2016 tarihinde yerinde yaptğ incelemeler
sonucunda düzenlediği 03.01.2017 tarihli bilirkişi raporunda, yangnn çkş sebebi ve
yaylmasyla ilgili olarak;
Görgü tanklarnn ifadelerinde yangnn, bina girişindeki müdüriyet odas denilen
yerde duvarda bulunan elektrik panosundan çktğnn ifade edildiği, odada bulunan panonun
daha önce yaplan bilirkişi tespitlerinde yangn çkşna sebebiyet verdiğinden dolay kusurlu
bulunmas nedeniyle, sökülerek inceleme yaplmak üzere polis merkezine götürüldüğü ve
Savclğn verdiği yetkiye dayanarak, söz konusu panonun polis merkezinde bilirkişiler
tarafndan incelendiği ve pano içerisinde doğrudan yangn çkmasna sebebiyet veren olumsuz
bir etkenin görülmediği, ancak, panonun tamamen haricen yanmş olduğunun görüldüğü,
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girişte kofra ve sigortalarn bulunduğu ana pano üzerindeki sayaçtan çkarak müdüriyet
odasnda bulunan tali panoya giriş yapan kaln bakr iletken ara kablo üzerinde oluşan ksa
devre/ark nedeniyle yangnn başladğ, pano ve ara kablonun altnda bulunan çekyatn,
sçrayan kvlcmlar nedeniyle tutuşarak müdüriyet odasnda yangn başlattğ, ayn kablo
izolasyonunda oluşan yanma ile alevin girişteki ana panoya sçradğ ve alt ksmda bulunan
ayakkablğ tutuşturarak yangnn bu ksmda da başladğnn anlaşldğ, her iki yangn
başlangcnn birleşerek, koltuk ve benzeri hal, ahşap duvar kaplamalarn tutuşturarak, petrol
ürünü olan hal ve lambri arkas poliüretan kaplama maddelerinin yoğun zehirli duman
çkarttğ, hzl bir şekilde üst katlara doğru çktğ, burada bulunan vernikli ahşap kaplamalar
ve yerdeki hallar yakarak ilerlediği,
Diğer taraftan 2. normal katta koridorun sağnda bulunan son etüt odasna, kap üzeri
tavan arasndan giriş yapan 7 adet kablonun tamamnda da ksa devre/ark meydana geldiği,
kap üzerindeki tavan ahşap kaplamalarnda da ayn anda ikinci bir yangnn başlamş
olduğunun tespit edildiği, bu nedenle 2. kat etüt odasnda bulunan öğrencilerin
kurtulamadğnn anlaşldğ,
Zehirli gazlarn ve dumann oluşturduğu solunum zorluğu tehlikesi nedeniyle yangn
yerinde meydana gelen ölüm olaylarnn çoğunlukla zehirli gazlar sebebiyle oluştuğu, yangn
yerinde 500’den fazla zehirli gazn açğa çktğ, solunduğunda beyinde şuursuz hareketler ve
şok olaynn meydana geldiği, zehirlenmelerin çoğunlukla soluma, nadiren de deriden
soğurma yolu ile olduğu,
Zehirli gazlarn 3 gruba ayrldğ;
1. grup gazlarn zehirli olmayp, ortamdaki oksijeni iterek boğulmaya neden olduğu,
2. grup gazlarn nefes yollarn tahrip ederek göz ve cilde zarar verdiği,
3. grup gazlarn ise özellikle karbonmonoksitin sinir sistemine tesir ettiği,
Ölümlerin, kandaki hemoglobin ile bağlanan oksijenin yerine karbonmonoksitin
geçerek

Karboksihemoglobini

(COHb)

oluşturmas

ile

meydana

geldiği,

kandaki

hemoglobinin CO ile olan ilgisinin oksijene göre 240 kat daha fazla olduğu, bu nedenle
ortamda oksijenin bulunmasnn fazla bir öneminin kalmadğ, Karboksihemoglobin orannn
kanda 1/6 orannda olmas halinde hafif zehirlenme belirtilerinin ortaya çktğ; havadaki CO
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miktarnn

Hemoglobinin

%

65’ini

bağlamas

halinde

ise

ölümün

gerçekleştiği,

karbonmonoksitin ölenin kannda uzun bir süre kalabildiği,
Teneffüs edilen havada 130 ppm CO bulunduğunda insann yaşama süresinin 2 saat
olduğu, 10000 ppm CO değerinde, yani % 1 karbonmonoksit konsantrasyonundaki bir hava
ortamnda insann yaşama süresinin 15,6 dakika olduğu,
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Bu bağlamda, öğrenci yurdunun tavannda meydana gelen yangn nedeniyle ortaya
çkan dumann, 2. katta bulunan ve kapal haldeki etüt odasnda birikmesinden dolay burada
bulunan öğrencilerin % 1’lik konsantrasyondan daha yoğun karbonmonoksit solumuş
olmalar düşünüldüğünde ölüm olaylarnn 10 dakika gibi ksa bir sürede gerçekleşmiş
olabileceğinin düşünüldüğü, zaten yangn fark ederek olay yerine gelenlerin 1. (ara) kattan
bağrma seslerini duyduklarn ancak 2. kattan hiçbir ses gelmediğini ve kimsenin
bulunmadğn zannettiklerini belirttiği,
Yangnn hzla yaylmasnn başlca nedeninin, baca durumu gören merdivenler ve
binada bulunan havalandrma bölümlerinin olduğu, yangnlarn küçük parlamalarla başladğ,
bu anda müdahale etmek gerektiği, ilk dakikada 1 kova suyla veya 1 adet portatif yangn
söndürme cihazyla söndürülecek yangnn 2 dakika sonra ise artk kontrolden çkmaya
başlayacağ ve hzla büyüyeceği,
Şeklinde tespit ve bulgulara yer verilmiştir.
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1.2.2 Yangnn Meydana Gelmesi ile İlgili Adli ve İdari Soruşturma Bulgular
1.2.2.1

Aladağ Cumhuriyet Başsavclğnca Hazrlatlan Bilirkişi Raporuna
Göre Olaya Dair Bulgular

Yangn

olaynn

öğrenilmesiyle

Aladağ

Cumhuriyet

Başsavclğnca

resen

soruşturmaya başlanlmştr. 2016/447 soruşturma numaras ile taksirle ölüme ve yaralanmaya
neden olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamnda yangnn çkş nedeni, yangnn
yaylmasna sebep olan etkenler ve yangna karş tedbirlerin alnp alnmadğ hususlar ile
olayn sorumlularnn ve kusur durumlarnn belirlenmesi amacyla Cumhuriyet savclar
tarafndan olay yerinde keşif yaplarak oluşturulan iki ayr bilirkişi heyetinden raporlar
alnmş, bilahare ayn bilirkişi heyetlerinden eksik görülen hususlara ilişkin olarak ek rapor
tanzim etmeleri istenilmiştir.
1. Bilirkişi Heyeti tarafndan düzenlenen 03.01.2017 tarihli raporun sonuç ve
kanaat bölümünde yer verilen tespitlere göre;
Kz öğrenci yurdunda meydana gelen yangn, yetersiz ve bakmsz elektrik
tesisatndan kaynaklanmştr.
Giriş (zemin) katnda bulunan ana pano üzerindeki sayaçtan müdüriyet odasndaki tali
dağtm panosuna giden ara besleme kablosu ile 2. kat 7. snf etüt odasna ait elektrik kablo
numuneleri üzerinde İTÜ tarafndan yaplan inceleme sonucu hazrlanan analiz raporunda;
yangnn girişte bulunan her iki elektrik panosu arasndaki kabloda oluşan ksa devre ile 2. kat
etüt odas elektrik tesisatnda oluşan ksa devreden meydana geldiği, dolaysyla her iki katta
ayn anda iki ayr yangn başladğ belirtilmektedir.
Yangn, bina iç donanm ve dekorasyonunda kullanlan yer hal döşemeleri ile
merdiven kenarlarna ve oda duvarlarna poliüretan üzeri yaplan ahşap kaplamann hzla
tutuşmasyla yaylmştr.
Binada yangn erken uyar sistemlerinin (duman dedektörleri, ikaz uyar sinyali vb.),
elektrik kesintisinde devreye girecek şldaklarn, yangn kaçş levhalarnn ve seyyar yangn
söndürme tüplerinin bulunmadğ belirlenmiştir.
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Yangn merdiveni çkş kaplarnn yangna en az 60 dakika dayanacak malzemeden
olmas gerekirken PVC malzemeden yapldğ, 1. kattaki kapnn en az 80 cm eninde olmas
gerekirken 57 cm olduğu, yangn çkş kaplarnn busbar açlr olmas gerekirken 1. kat çkş
kaps üzerinde kap kolu bulunmadğndan acil durumlarda açlma imkân olmadğ, 2. kat
çkş kapsnn kilitli olmayp kap kolunun üzerinde bulunduğu, her iki kapnn dşa açldğ
ancak üstteki kapnn sola, alttaki kapnn sağa açldğ, her iki kapnn da yangn
yönetmeliğine uygun olmadğ, yangn annda kapya yönelim ve zorlama olmadğndan ölüm
olaynn doğrudan kapyla bağlantsnn bulunmadğ tespit edilmiştir.
Meskûn alanlarda itfaiye hizmetleri için şehrin yangn yoğunluğu, bina yüksekliği ve
konumu, nüfus durumu, bölgesel yangn istatistikleri ve risk faaliyetleri dikkate alnarak araç
gereç tahsisi yapldğndan, Aladağ ilçesinde bulundurulan 2 adet 6’şar m3’lük su tankeri, 6 ve
12 m’lik taşnabilir sürgülü merdiven ile 9 adet personelin nüfus yoğunluğu ve bina
yükseklikleri göz önüne alndğnda ihtiyaca uygun olduğu belirtilmiştir.
Dosyadaki ifadelere göre yangnn saat 19.00-19.15 civarnda başladğ, itfaiyeye
19.24’te ihbarda bulunulduğu, itfaiyenin olay mahalline 19.25’te (1-2 dakika sürede) geldiği
belirtilmiş, yaplan geç ihbar nedeniyle ve yangnn giriş kat ile üst katta ayn anda başlamş
olmasndan dolay tüm binay hzla sarmş olduğu, itfaiye gelmeden önce çevredeki insanlar
tarafndan 1. kattan sesler duyulmas üzerine içerdekilerin merdivenle tahliyeleri yaplrken,
gelen itfaiye yardmyla da tahliyenin tamamlandğ, 2. kattan herhangi bir ses
alnamadğndan ve bilgilendirme yaplmadğndan, yangnn da 2. kat tam olarak sarmş
olmasndan dolay merdivenle yukar çkma ve kontrol etme imkân bulunmadğ
anlaşlmştr.
Olayn sorumlularnn ve kusur durumlarnn tespitine yönelik olarak raporda;
Yurt müdürü Cuma Ali GENÇ’in yurt idaresi için gerekli bilgi, eğitim ve yeterliliğe
sahip olmayan genç yaştaki ortaöğretim mezunu belleticilere (eğitmenlere) yurtta kalan
çocuklarn sorumluluğunu verdiği, yurdun fiziki imkânlarn ve gerekli şartlarn yasal olarak
temin etmediği, yangn önleme açsndan herhangi bir tedbir almadğ, daha önce yangn
eğitimi aldğn belirtmesine rağmen uygulamaya koymadğ belirlenmekle asli kusurlu
olduğu,
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Mahmut DENİZ’in, Cuma Ali GENÇ ile birlikte yurdu yönetmesi ve yangn tedbirleri
yönünden üzerine düşen görevi yapmamas nedeniyle asli kusurlu olduğu,
Yurdun bağl olduğu derneğin yönetim kurulu başkan olan İsmail Uğur’un yangn
yönetmeliğine ve yasal düzenlemelere uygun davranmamas, üzerine düşen denetim ve yeterli
personel seçme sorumluluğunu yerine getirmemesi, yurdun konumu itibariyle elektrik
tesisatn yeniletmemesi, aktif ve pasif yangn tedbirlerini almamas, yurt binasnn içi ve
çatsnn ahşap, döşemelerin hal olmasna rağmen bunlarla ilgili düzenlemelerin
yaplmamas, çocuklara ve belleticilere yangnla ilgili bilgi verilmemesi ve tahliye eğitimi
yaplmamas nedenleriyle 12 kişinin ölümüne ve 20’den fazla kişinin de yaralanmasna
sebebiyet vermiş olduğundan asli kusurlu olduğu,
Dernek yönetim kurulunca, yurdun yönetimiyle ilgili kararlar alnarak yurt müdürünün
yetkilendirilmiş uygulayc olduğu, uygulamalarn yönetim kurulu başkan ve müdürün yetki
onay ile yapldğ, yönetim kurulu üyeleri olan Ramazan Dede ve Ramazan Keleş’in ferdî
yetki kullanmalarnn bulunmadğ göz önüne alndğnda tali kusurlu olduklar,
26.05.2016 tarihinde Aladağ Kaymakamlğnca görevlendirilen şube müdürü Davut
GÖKÇELİ ve Cihan ÜNAL tarafndan yaplan denetimde, daha önceki raporlarda eksiklik
bulunduğu belirtilmesine rağmen yurt binasnda yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ
yönünde olumlu görüş bildirildiğinden, gerçeğe aykr rapor düzenleyen Davut GÖKÇELİ ve
Cihan ÜNAL’n da tali kusurlu bulunduklar,
Belirtilmiştir.
Ayn bilirkişi heyeti tarafndan düzenlenen 08.02.2017 tarihli ek raporda ise,
Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği Yönetim Kurulunca, yurdun yönetimiyle
ilgili kararlar alnarak yurt müdürünün yetkilendirilmiş uygulayc olduğu, uygulamalarn
yönetim kurulu başkan ve müdürün yetki onay ile yapldğ, ancak Mustafa Öztaş ve Mahir
Klç’n ferdî yetki kullanmalarnn bulunmadğ, yine de yönetim kurulu üyesi olarak birlikte
alnan kararlarda görevlerinin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmedikleri göz önüne
alndğnda tali kusurlu olduklar bildirilmiştir.
2. Bilirkişi Heyeti tarafndan düzenlenen 10.01.2017 tarihli raporun sonuç
bölümünde yer verilen tespitlere göre;
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2. Bilirkişi Heyeti tarafndan düzenlenen 10.01.2017 tarihli raporun sonuç
bölümünde yer verilen tespitlere göre;
Yangn, yurt olarak kullanlan binann zemin katnda bulunan ve resepsiyon olarak
kullanlan odann duvarnda yer alan sigorta kutusundaki bir elektrik arkndan çkmştr.
Sigorta kutusunda çkan yangn hemen altnda bulunan kanepeye sçramas ile
büyümüş ve daha sonra tüm binay sarmştr.
Yangnn çkmasnda en büyük etken elektrik sisteminde gerekli periyodik bakmn
yaplmamas, aşr akm çekilmesidir.
Binada

yangn

alglama

sistemi

bulunmadğndan

yangn

zamannda

fark

edilememiştir.
Yangn söndürme cihazlar yurtta bulunmamştr.
Yangn ile ilgili acil durum tatbikat yaplmadğndan öğrencilerin yangn annda
yangn merdivenine ulaşmalar zorlaşmştr.
Elektrikler kesildiğinde yangndan kaçş yolunu belirten şkl ikaz levhalar
bulunmadğndan öğrencilerin yangn çkş yollarn görmeleri ve çkşa ulaşmalar
zorlaşmştr.
Ölüm olaylarnn meydana geldiği 2. kat, binann tapu kaydnda bulunmamaktadr.
Tapuda 2 katl bina olduğu belirtilmesine rağmen yaplan keşifte binann bodrum 1 + zemin +
1. kat + 2. kat şeklinde olduğu görülmüştür. Tapuda görünmeyen 2. kat inşaat kurallarna göre
inşa edilmemiştir. Özellikle çatsnda bulunan ahşap malzemeler yangnn büyümesine sebep
olmuştur.
Yangn merdivenine açlan yangn kaplar mevzuata uygun değildir. 1. kattaki kapnn
kolu kilitli şekilde olup, öğrencilerin yangn merdivenini kullanmasn engellemiştir.
Bu hususlar göz önüne alndğnda;
Özellikle ölüm olaylarnn meydana geldiği üst katn teknik ve inşaat açsndan uygun
inşa edilmemesi, yangn çkş kaplarnn mevzuata aykr olmas nedeniyle bina sahiplerinin
kusurlu olduğu,
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Yangn söndürme tüplerinin bulundurulmamas, acil durum plannn ve yangn
tatbikatnn yaplmamas, elektrik tesisatnn periyodik bakmlarnn yaplmamas ve
mevzuata uygun hale getirilmemesi hususlarnda yurt yöneticilerinin kusurlu olduğu,
Binann elektrik tesisatnn ve yangndan korunma sisteminin uygun olmamasna
rağmen gerekli denetimi yapmayan veya etkili denetimde bulunmayan,
Raporda yer alan kusurlara rağmen yurda kullanma iznini veren, kullanm esnasnda
etkili ve yeterli denetim ile olumsuzluklar sonlandrmayan ilgili idarenin yetkililerinin
kusurlu olduğu,
Mütalaa edilmiştir.
Ayn bilirkişi heyeti tarafndan düzenlenen 01.02.2017 tarihli ek raporda ise;
Yangn söndürme tüplerinin bulundurulmamas, yangn ile acil durum planlarnn ve
tatbikatlarnn yaplmamas, acil aydnlatma, bina içi alarm ve anons sistemlerinin tesis
edilmemiş olmas, elektrik tesisatnn periyodik test ve bakmlarnn yaplmamas, mevzuata
uygun hale getirilmemesi hususlarnda yurt müdürü Cuma Ali GENÇ’in asli kusurlu olduğu,
Ölüm olaylarnn meydana geldiği üst katn teknik ve inşaat açsndan uygun inşa
edilmemesi, yangn çkş kaplarnn mevzuata aykr olmas nedeniyle bina sahiplerinin tali
kusurlu olduğu,
Dava dosyasnda mevzuata uygun olmayan özellikle en üst kat ve yangn kaçş
kaplarn yaptran kişi veya kişiler ile ilgili bilgi yer almamakla birlikte binann derneğe ait
olduğu göz önüne alndğnda sorumluluk açsndan Dernek Başkan İsmail Uğur, Üyeler
Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş, Mahir Klç ve Ramazan Dede’nin tali kusurlu olduğu,
Yangn esnasnda özellikle en üst katta öğrencileri kaçş yollarna yönlendirecek
eğitmen veya yurt görevlisi bulunmamas, dava dosyasnda bulunan belgelere göre resmi
olarak sadece yurt müdürünün görevli olmas, gayr resmi gönüllü olarak eğitimi yetersiz
belletmenlerin yurtta bulunmas, yurda personel alm yetkisinin de bağl olduğu Dernek
Yönetim Kuruluna ait olmas dikkate alndğnda yurtta yeterli eğitim ve donanma sahip
personel istihdam etmeyen Dernek Başkan İsmail Uğur, üyeler Ramazan Keleş, Mustafa
Öztaş, Mahir Klç ve Ramazan Dede’nin ayrca tali kusurlu olduğu,
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Aladağ Kaymakamlğnca görevlendirilen Ramazan Ar ve Bayram Aydn tarafndan
25-27.05.2015 tarihlerinde, Davut GÖKÇELİ ve Cihan ÜNAL tarafndan 26.05.2016
tarihinde yaplan denetimlerde yurt binasnda yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ
belirtilmiş olup, dava dosyasnda yer alan bu iki denetimde de binann elektrik tesisatnn ve
yangndan korunma sisteminin uygun olmamasna rağmen gerekli denetimi yapmayan veya
etkili denetimde bulunmayan Ramazan Ar, Bayram Aydn, Davut GÖKÇELİ ve Cihan
ÜNAL’n tali kusurlu olduğu,
Raporda yer alan kusurlara rağmen yurda kullanma iznini veren, kullanm esnasnda
etkili ve yeterli denetim ile olumsuzluklar sonlandrmayan Aladağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkililerinin de tali kusurlu olduğu,
Belirtilmiştir.
1.2.2.2

Olaya İlişkin İdari Soruşturma Bulgular

Söz konusu yangn olayndan sonra, konuyla ilgili olarak Maarif Müfettişi Suat
Selvan, Ahmet Koşar ve Suat Şişman tarafndan 07.12.2016 tarihli ve 164,63,150 sayl
İnceleme Raporu, 12.01.2017 tarihli ve 01,02,03 sayl Ön İnceleme Raporu ile 10.02.2017
tarihli ve 09,09,22 sayl Soruşturma Raporu, Mülkiye Müfettişi Murat Demirci tarafndan da
03.03.2017 tarihli ve 168/2 sayl Araştrma Raporu düzenlenmiş olup, anlan raporlarda yer
alan tespit ve bulgular aşağda belirtilmiştir.
Maarif Müfettişlerince düzenlenen 07.12.2016 tarihli ve 164,63,150 sayl
İnceleme Raporunda;
Kurucusu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği olan 01 D 025 kodlu
Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunun; ilk açlşnn 30.05.1985 tarihinde 33
öğrenci kapasitesiyle yine ayn dernek bünyesinde Karsant Ortaöğrenim Erkek Öğrenci
Yurdu adyla yapldğ, daha sonra 04.06.1997-19310 tarih sayl onayla yurt adnn “Özel
Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu”
olarak değiştirildiği, yurt kapasitesinin (03.06.1998-20 tarih sayl müfettiş raporu üzerine) 33
kişiden 54 kişiye çkarldğ, ilerleyen süreçte, Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi
Başkanlğnn 02.10.2010-1175 tarih sayl onay ile yine 54 kontenjanla ortaöğretim kz
öğrenci yurduna dönüştüğü, bu tarih itibaryla ortaöğretim kz öğrenci yurdu olarak faaliyet
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gösterdiği, 2016-2017 öğretim yl baş itibaryla yurtta (222 sayl İlköğretim ve Eğitim
Kanununun 30.03.2012 tarihle değişik 7 nci maddesinde dört yl süreli ortaokul snflar
olarak tanmlanan 5, 6, 7 ve 8. snflarda okuyan ve Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin
24.02.2011 tarihle değişik 21 inci maddesi ikinci paragraf uyarnca) barnan otuz bir (31) kz
öğrencinin kaytl olduğu, bu öğrencilerden;
6 nc snf öğrencisi Burcu ERDOĞAN ilçe merkezindeki ailesinin yanna, 7 nci snf
öğrencileri Durdu DEMİRCİ Kşlak Köyündeki ailesinin yanna, Selma BEKTAŞ’n Kozan
İlçesine naklen gitmek suretiyle yurttan ayrldklar,
5 inci snf öğrencileri Büşra GÜNEŞ, Cennet KARATAŞ, Tuğba AYDOĞDU,
Fadime YETİM, Bahtnur BAŞ; 6 nc snf öğrencileri Nurcan YILMAZ, Sema KARATAŞ,
Nurgül PERTLEK, Neslihan AYDOĞDU, Şule ALTUN; 7 nci snf öğrencileri İlknur
MADEN, Seda TOPBAŞ, Gamze BAGİR, Hafize Sultan DENİZ, Sümeyye YETİM, Emine
PERTLEK, Zeynep Sena ÖZKAN; 8 inci snf öğrencileri Gülcan BAGİR, Sema Nur
AYDOĞDU, Fatma Zehra ALTUN, Hacer MANIT, Rabia İNCE, Dilara GÖLÜKÇÜ, Zeynep
Sevde DENİZ, Zeliha AVCI, Nefise SARIKAYA ve Sevim KÖYLÜ isimli 28 öğrencinin
yurtta barnmaya devam ettikleri,
29.11.2016 günü saat 19.00 sularnda yurtta yangn çktğ ve çkan yangn sonucunda;
Yurtta barnan öğrencilerden Cennet KARATAŞ, Tuğba AYDOĞDU, Bahtnur BAŞ,
Nurgül PERTLEK, İlknur MADEN, Gamze BAGİR, Sümeyye YETİM, Sema Nur
AYDOĞDU, Zeliha AVCI ve Sevim KÖYLÜ isimli on (10) öğrenci ile yangn annda yurtta
bulunan yurt müdürü Cuma Ali GENÇ’in çocuğu birinci snf öğrencisi Sare Betül GENÇ ve
Fatma CANATAN isimli bir yetişkinin vefat ettiği,
Yine yurtta barnan diğer öğrenciler olan Büşra GÜNEŞ, Fadime YETİM, Nurcan
YILMAZ, Sema KARATAŞ, Neslihan AYDOĞDU, Yasemin KARA, Seda TOPBAŞ, Hafize
SULTAN, Emine PERTLEK, Zeynep Sena ÖZKAN, Gülcan BAGİR, Fatma Zehra ALTUN,
Rabia İNCE, Zeynep Sevde DENİZ, Nefise SARIKAYA ve Şule ALTUN isimli on alt (16)
öğrencinin yaralandğ, Hacer MANIT ve Dilara GÖLÜKÇÜ isimli iki öğrencinin yangn
çktğ gün izinli olduklarndan yurtta bulunmadklar,
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Yurttaki yangna ilişkin adli makamlarca yaptrlan ve inşaat, elektrik, iş güvenliği,
makine ve A snf iş güvenliği uzmanlarndan oluşan 30.11.2016 tarihli detay içermeyen
bilirkişi tespitlerinde; yangnn bina girişindeki elektrik dağtm panosunda bulunan
şartellerin eskiyip özelliğini kaybetmesinden kaynakl ark oluşmas ve alev almasyla başlayp
pano altnda bulunan kanepe, hal ve duvarlardaki ahşap kaplamalarn tutuşarak binann
tamamna yayldğ şeklinde görüş birliğine varlmş/acil çkş yönlendirmelerinin
(işaretlerinin) olmadğ, yangn merdiveni kaplarnn yangna en az 90 dakika dayanmas
gerekirken kaplarn PVC şeklinde olduğu, binann yangndan korunma yönetmeliğine uygun
yaplmadğ tespitlerine yer verildiği,
Belirtilen bilirkişi tespitleri ile ayn gün taraf müdafileri eşliğinde yaplan savclk
incelemesinde;
- Yangn merdivenine açlan birinci kattaki yangn kaps kap kollarnn olmadğ,
muhtemelen olaydan önce çkarldğ, kap kollar olmadğndan ve açlamadğndan kapy
açp buradan çkp kurtulann olmadğ,
- İkinci kattaki etüt salonunda 7 kişinin, yangn merdiveninin yanndaki odada ise 4
kişinin cesedinin bulunduğu, bu kattaki (2. kat) yangn merdiveni kapsnn da PVC olduğu,
kap kolu ve kilidinin sağlam çalşr vaziyette bulunduğu, kapnn dşa doğru açldğ, yangn
merdiveni kaps önünde, yeşil renkli perdelerin bulunduğu, yanmamş şekilde zeminde
bulunduğu, yangn merdiveninin yannda kalorifer olarak kullanlan demirden malzemenin
bulunduğu, yere yatk şekilde düştüğü, yangn merdiveninin 2. kattan giriş katna kadar
yaplan incelemesinde herhangi bir skntnn olmadğ, giriş katndaki yangn merdiveni
başlangç bölümünün açk olduğu, bu ksma kimsenin ulaşamadğ, yangn sonras
itfaiyecilerin ve vatandaşlarn giriş mutfak arka kapsnn dştan balta ile vurarak krdklar,
camn ise demirlerinin kesilerek açldğ, yurdun ikinci katnda 7 kişinin cesedinin bulunduğu,
- Çkan yangnn binann giriş ksmndaki ana panoya bağl küçük elektrik panosundan
başladğ değerlendirildiğinden her iki elektrik panosunun inceleme amacyla adli emanete
alnma talimat verildiği,
Yangn çkan öğrenci yurdunun son bir yl içinde (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliğinin 39 ve 40. maddeleri uyarnca) 26.10.2015 tarihinde maarif müfettişleri
tarafndan, 17.12.2015 ve 26.05.2016 tarihlerinde ilçe denetim ekibi tarafndan üç kez
denetlendiği,
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Maarif Müfettişlerince yaplan 26.10.2015 tarihli denetimde; yangn söndürme
tatbikat yaplmadğ, binann depreme dayankllk raporunun bulunmadğ, bölümlerin
yerleşim planna uygun kullanlmadğ, yeterli sayda hizmetli bulundurulmadğ, belletici
öğretmen görevlendirmesinin yaplmadğ, yetki belgeli aşç bulunmadğ, personel aras iş
bölümünün yaplmadğ, internet odas oluşturulmadğ, öğrenci hizmetine sunulmuş
ankesörlü telefon bulunmadğ, depolardaki sularn periyodik tahlillerinin yaptrlmadğ
yönünde tespitler yaplmas üzerine;
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 01.12.2015
günlü yazl talimat verilerek, belirtilen eksikliklerin yirmi (20) gün içerisinde giderilmesinin
istendiği, bu talimatn, muhatap yurt müdürlüğüne 04.12.2015 günü tebliğ edildiği, ilgili yurt
müdürlüğünce 20 gün içinde cevap vermesi gereken bu talimata, alt ay sonra 24.06.2016
tarihinde cevap verildiği ve gelişim raporunun sunulduğu,
Sunulan gelişim raporunda; belletmen görevlendirmesinin iki ay içinde yaplacağ, üç
ay içinde depreme dayankllk raporu alnacağ, depolardaki su tahlillerinin bir ay içinde
yaptrlacağnn belirtilmesine rağmen, yangn söndürme tatbikat yaplmas, hizmetli
görevlendirilmesi, bölümlerin yerleşim planna uygun kullanlmas, yetki belgeli aşç istihdam
edilmesi, personel arasnda iş bölümü yaplmas, internet odas oluşturulmas, öğrencilere
ankesörlü telefon temin edilmesi şeklindeki eksikliklerin giderildiğine dair herhangi bir
açklama yaplmadğ,
Yurt müdürlüğünce düzenlenen gelişim raporunun, Aladağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafndan, ‘denetim tespiti eksikliklerin giderilmesini’ isteyen 01.12.201512362228 sayl İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazs ilgi tutularak 24.06.2016-7033517 sayl
yaz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildiği,
Yurt Müdürlüğünün, Milli Eğitim Bakanlğ Yangn Önleme ve Söndürme
Yönergesinin 89 uncu maddesi uyarnca yapmas gereken yangn tatbikatn srarla
yapmadğ, yangn tatbikatyla öğrenci ve personele verilmesi gereken yangn anndaki
davranş eğitimini vermediği, sair diğer eksiklikleri de gidermediği, eksikliklerin giderilmesi
için verilen 20 günlük süreye uymadğ/bu yöndeki yazl talimata 6 ay sonra cevap
verdiği/ilçe milli eğitim müdürlüğünün de konuya duyarsz kalarak gerekli izleme ve takibi
yapmadğ, her ne kadar kaymakamlk personeli Cihan ÜNAL ve İlçe Milli Eğitim Şube
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Müdürü Davut GÖKÇELİ başkanlğndaki ilçe denetim ekibi tarafndan yaplan 17.12.2015
ve 26.05.2016 tarihli denetimlerde yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ rapor edilmiş ise
de yangna maruz kalan öğrenciler tarafndan, yangn tatbikat yaplmadğnn beyan edildiği,
Bu bağlamda; yurt müdürü Cuma Ali GENÇ hakknda disiplin soruşturmas,
17.12.2015 ve 26.05.2016 tarihlerinde yurtta denetim yapan ilçe denetim ekibi üyesi
kaymakamlk personeli Cihan ÜNAL ile bu denetim ekibinin başkan ve ilçe milli eğitim
bünyesindeki özel öğrenci yurtlar ve sivil savunma hizmetlerinden sorumlu İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ hakknda disiplin soruşturmas ve 4483 sayl Kanun
uyarnca ön inceleme yaplmas, Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ’nin yurt denetimine ilişkin
görev ihmalini önleyecek kontrol görevini yapmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet
AKTAŞ hakknda disiplin soruşturmas yaplmas gerektiği,
Diğer yandan, ilçe kamuoyu ve medyaya yansyan;
Öğrenci yurdundaki yangnn yurdun elektrik sayacnn değiştirilmesini takiben ayn
gün cereyan ettiği varsaym üzerine, bölgeye elektrik veren Toroslar TEDAŞ’tan alnan
bilgide yurt sayacnn değiştirilmediği,
Yatl bölge ortaokulu pansiyonunun yklarak öğrencilerin emniyetsiz özel yurtta
barnmak zorunda brakldğ iddiasnn doğru olmadğ, pansiyonun teknik heyet tarafndan
verilen ykm karar üzerine ykldğ, yerine 300 yatakl pansiyon binas yapm işinin ihale
edilerek inşaat gerçekleştirecek yüklenici firmaya 20.10.2016 günü yer teslimi yapldğ,
Öğrenci velilerinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafndan yangn çkan özel öğrenci
yurduna yönlendirildiği iddiasnn da doğru olmadğ, zira Aladağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün de bulunduğu 2016-2017 Öğretim Yl Taşmal Temel Eğitim İl
Değerlendirme Komisyonu kararnda; yangna maruz kalan yurtta barnan öğrencilerin
yerleşim yerleri olan Köprücük, Köprücük Mengez, Küp, Kşlak, Karahan, Gökçeköy’deki
öğrencilerin Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna yerleştirilmesine karar verildiği, nitekim bu
karar üzerine belirtilen yerleşim yerlerinden on beş öğrencinin Kozan Yatl Bölge
Ortaokuluna kayt olduğu,
Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna kaytl öğrenciler Oğuz ŞAHİN, Aykut ŞAHİN’in
velisi ve Küp Mahallesi (köyü) Muhtar Ertan ŞAHİN, ayn köy sakinleri Ahmet ŞAHİN’in
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velisi Duran ÇAM ve Kardelen DEMİR’in velisi Yaşar ŞİMŞEK’in benzer yöndeki
beyanlarnda; çocuklarnn ilkokulu kendi köylerinde (Küp Mahallesi) okuduğunu, daha sonra
Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna verildiğini, köylerinin Kozan İlçesine daha yakn, ulaşmn
daha kolay olduğunu, Aladağ’a olan yolun yağmur ve kar yağdğnda kapandğn,
kendilerine, çocuklarnz Aladağ’daki özel öğrenci yurtlarna verin diyerek yönlendiren veya
bask yapan kimsenin olmadğn ifade ettiği, bunlardan Ertan ŞAHİN: <…Yurtta çocuklar
vefat eden çocuklarn babalar olan Köprücük Köyünden Ahmet YETİM, Ali KÖYLÜ ve
Mustafa AVCI isimli kişiler bana ‘çocuklarnz -şimdi yanan- öğrenci yurduna verin diye
bizi, Sinanpaşa Ortaokulunun Müdürü Mücahit AYDIN, Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma
Vakf Müdürü Yunus DEMİRCİOĞLU ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ
yönlendirdi> demiş ise de; izinli, ruhsatl ve ücretsiz olan yurda öğrenci yönlendirilmiş
olmasnn suç teşkil etmeyeceği, zira Kozan İlçesindeki Yatl Bölge Ortaokuluna kayt
yaptran 15 öğrenciden 3’ünün kz, 12’sinin erkek olduğu da düşünüldüğünde; kz öğrenci
velilerinin, yalnzca kz öğrencilere hizmet veren ücret de almayan kendi ilçelerindeki yurdu
tercih etmelerinin kendi iradeleri olacağ değerlendirildiğinden bu yönde yeni veli ifadelerine
gerek duyulmadğ,
Yangn çkan yurtta çalştklar tespit edilen Mahmut DENİZ, Merve METE, Fatma
CANATAN, Sümeyye TANRIVERDİ, Gülsüm ÇELİK, Hatice Rümeysa GENÇ, Ayşe
GENÇ, Elife DENİZ ve Büşra KARAGÖZ isimli kişilerin milli eğitim müdürlüğünden
alnmş çalşma onay olmadğ; öğrenci ifadelerinde, bu kişilerden Gülsüm ÇELİK, Fatma
CANATAN, Merve METE, Ayşe GENÇ, Büşra KARAGÖZ’ün yurtta kalan öğrencilere dini
ilmihal dersi verdiği, Hatice Rümeysa GENÇ ve Sümeyye TANRIVERDİ’nin kreş hocas
olarak dşardan gelen 4-5 yaşndaki küçük çocuklara dini eğitim verdiği, Mahmut DENİZ’in
bekçi ve şoför olduğunun beyan edildiği,
Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin 26 nc maddesinde; yurtlarda müdür, belletici,
yönetim memuru, hizmetli, yetki belgesi olan aşç, kalorifer ile stlan yurtlarda yetki belgesi
olan kaloriferci görevlendirmesinin zorunlu olduğu, personelin işe başlatlmadan önce sağlk
muayenesinden geçirilmeleri gerektiği, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal
sigortalar ve genel sağlk sigortas esaslarna ve 4857 sayl İş Kanunu hükümlerine göre
çalştrlacağ, bu yönde en az bir yl süreli iş sözleşmesi yaplacağ; müdür için kurucunun
müracaat üzerine il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onay ile görevlendirme
yaplacağ, diğer personel için yurt müdürünün müracaat, il/ilçe milli eğitim müdürlüğündeki
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ilgili şube müdürünün teklifiyle il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden onay alnacağnn hükme
bağlandğ, inceleme konusu yurtta ise yalnzca müdür Cuma Ali GENÇ için görevlendirme
onay alndğ, bunun dşnda başka bir personel için görevlendirme onay alnmadğ, önceki
paragraflarda isimleri belirtilen dokuz personelin, yurt hizmetlerinde çalştrlabileceklerine
ilişkin Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin 26 nc maddesinde saylan gerekli şartlar
taşdğna dair milli eğitim müdürlüğü onay alnmadan çalştrldğ,
Yürütülen inceleme-soruşturma sürecinde;
(1) Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu Müdürü Cuma Ali GENÇ’in, Maarif
Müfettişlerince yaplan 26.10.2015 günlü denetimi içerir 26.10.2015-71 tarih sayl denetim
raporunda eksiklik olarak tespit edilen; yangn tatbikatn yapmadğ, yangn tatbikatyla
öğrenci ve personele verilmesi amaçlanan yangn anndaki davranş eğitimini vermediği,
hizmetli ve belletmen görevlendirilmesi, bölümlerin yerleşim planna uygun kullanlmas,
yetki belgeli aşç istihdam edilmesi, personel arasnda iş bölümü yaplmas, internet odas
oluşturulmas, öğrencilere ankesörlü telefon temin edilmesi şeklindeki eksiklikleri
gidermediği, eksikliklerin giderilmesi için 04.12.2015 tarihi itibaryla verilen 20 günlük
süreye uymadğ, bu yöndeki yazl talimata 24.06.2016 günü 6 ay sonra gecikmeyle cevap
verdiği, yurtta izinsiz personel çalştrdğ, yurdun açlş iznine aykr faaliyette bulunduğu,
(2) Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda 17.12.2015 ve 26.05.2016
tarihlerinde denetim yapan ilçe denetim ekibi üyesi Aladağ Kaymakamlğ personeli Cihan
ÜNAL ile bu denetim ekibinin başkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ’nin,
yurtta yangn tatbikat yaplmadğ halde yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ şeklinde
rapor düzenlediği,
(3) İlçe milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki özel öğrenci yurtlar ve sivil savunma
hizmetlerinden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet AKTAŞ’n, maarif müfettişlerince yaplan Özel Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurdu denetimine ait 26.10.2015-71 tarih sayl denetim raporunda eksiklik olarak
tespit edilen yangn tatbikat yaplmas, hizmetli ve belletmen görevlendirilmesi, bölümlerin
yerleşim planna uygun kullanlmas, yetki belgeli aşç istihdam edilmesi, personel arasnda iş
bölümü yaplmas, internet odas oluşturulmas, öğrencilere ankesörlü telefon temin edilmesi
şeklindeki eksikliklerin süresi içerisinde giderilip giderilmediğini etkin olarak izlemediği,
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Şeklinde tespit, bulgu ve değerlendirmelere yer verilerek;
01 D 025 kodlu Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu Müdürü Cuma Ali
GENÇ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ hakknda disiplin soruşturmas, Şube
Müdürü Davut GÖKÇELİ ve kaymakamlk personeli Cihan ÜNAL hakknda disiplin
soruşturmas ve 4483 sayl Kanun kapsamnda ön inceleme yaplmas,
Ayrca, 01 D 025 kodlu Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunun gerekli
yangn önlemlerinin alnmamas nedeniyle 11 öğrenci ve 1 yetişkinin ölmesine, 16 öğrencinin
yaralanmasna sebep olmas, Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin 26 nc maddesi uyarnca
istihdam edilmesi zorunlu personeli istihdam etmemesi, izinsiz personel istihdam etmesi,
açlş iznine aykr olarak 4-5 yaş grubu çocuklara yönelik kreş faaliyeti yürütmesi
nedenleriyle Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin 45 inci maddesi doğrultusunda sürekli
kapatlarak yurt müdürü Cuma Ali GENÇ’in görevlendirme onaynn iptal edilmesi, yurt
kurucusu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği hakknda belirtilen gerekçelere
dayal olarak Aladağ Cumhuriyet Başsavclğna suç duyurusu yaplmas,
Yönünde önerilerde bulunulmuştur.
Maarif Müfettişlerince düzenlenen 12.01.2017 tarihli ve 01,02,03 sayl Ön
İnceleme Raporunda;
Bir önceki başlk altnda belirtilen 07.12.2016 tarih ve 164,63,150 sayl İnceleme
Raporunda yer alan tespit ve bulgular çerçevesinde, memur Cihan ÜNAL ve şube müdürü
Davut GÖKÇELİ hakknda ön inceleme ve disiplin soruşturmas, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet AKTAŞ hakknda disiplin soruşturmas önerilmiş, Valilik değerlendirmesinde,
Mehmet AKTAŞ hakknda da ön inceleme emri verilmiştir. Bu bağlamda;
(1) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki özel öğrenci yurtlar ve sivil savunma
hizmetlerinden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet AKTAŞ’n, maarif müfettişlerince yaplan Özel Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurdu denetimine ait 26.10.2015 tarih ve 71 sayl denetim raporunda eksiklik olarak
tespit edilen yangn tatbikat yaplmas, hizmetli ve belletmen görevlendirilmesi, bölümlerin
yerleşim planna uygu kullanlmas, yetki belgeli aşç istihdam edilmesi, personel arasnda iş
bölümü yaplmas, internet odas oluşturulmas, öğrencilere ankesörlü telefon temin edilmesi
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şeklindeki eksikliklerin süresi içerisinde giderilip giderilmediğini etkin olarak izlemedikleri
iddiasyla ilgili olarak;
Maarif Müfettişlerince düzenlenen 26.10.2015-71 tarih sayl denetim raporunda
belirtilen tespitler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
01.12.2015 günlü yazl talimat göndererek, belirtilen eksikliklerin yirmi (20) gün içerisinde
giderilmesini ve bu durumun izlenmesini istediği, bu talimatn muhatap yurt müdürlüğüne
04.12.2015 günü tebliğ edildiği, ilgili yurt müdürlüğü tarafndan bu tebliğe 22.12.2015 ve
24.06.2016 tarihlerinde iki ayr cevap verilerek iki ayr gelişim raporu sunulduğu,
Yurt müdürlüğünün 21.12.2015-01 tarih sayl yazs ekinde sunduğu (denetimde
tespit edilen eksikliklerin giderildiği/giderileceği sürenin yer aldğ) birinci gelişim raporunda:
(1) Kurum yerleşiminin bir ay içinde onayl yerleşim planna uygun hale getirileceği, (2) Bir
ay içinde binaya depreme dayankllk raporu alnacağ, (3) Bir ay içinde belletici öğretmen
görevlendirileceği, (4) Kz yurduna alnan yemeğin alnan erkek yurdundaki aşçs için
sağlğa uygunluk belgesi alndğndan bahisle yemeğin erkek yurdundan alnyor olmas
nedeniyle kz yurdu için ayrca aşç ihtiyac olmayacağnn belirtildiği,
Müfettiş denetiminde tespit edilen diğer eksiklikler olan; yangn söndürme tatbikat
yaplmas, hizmetli görevlendirilmesi, personel arasnda iş bölümü yaplmas, internet odas
oluşturulmas, öğrencilere ankesörlü telefon temin edilmesi, depolardaki sularn periyodik
tahlillerinin yaptrlmas şeklindeki eksikliklerin giderildiğine/giderileceğine dair herhangi bir
açklama yaplmadğ,
Yine yurt müdürlüğünün 24.06.2016 gün ve bila sayl yazs ekinde sunduğu ikinci
gelişim raporunda: (1) Belletmen görevlendirmesinin iki ay içinde yaplacağ, (2) Üç ay içinde
depreme dayankllk raporu alnacağ, (3) Depolardaki su tahlillerinin bir ay içinde
yaptrlacağnn belirtildiği,
Görüldüğü üzere yurt kurucusu dernek yönetimi ve yurt müdürlüğünce, eksikliklerin
giderilmesi için 04.12.2015 günü itibaryla kendisine verilen yirmi (20) günlük süreye ve
eksiklikleri gidereceğine dair birinci cevabnda belirttiği sürelere uyulmadğ, alt ay sonra
verdiği 24.06.2016 günlü ikinci cevabndan da anlaşldğ üzere müfettiş denetimindeki
eksikliklerin hiçbir suretle tamamlanmadğ ve savsaklama yoluna gidildiği,
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Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin 45/c-d maddelerinde: “Yaplan uyarlara rağmen
tabi olduklar mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan,
öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamayan…” yurtlarn bir aydan bir yla kadar
kapatlacağ hükmünün mevcut olduğu, bu hüküm uyarnca, önceki paragraflarda açklanan
yurt işleyişine esas eksikliklerini srarla gidermediği sabit olan Özel Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurduna kapatma yaptrm uygulanmas gerektiğinin açk olduğu, belirtilen yurdun
eksiklerini giderip gidermediğini izlemekle yükümlü Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet AKTAŞ ve Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ’nin bu yönde etkin bir izleme
yapmadğ, eksikliklerini gidermemekte srarl davranan ad geçen yurda yaptrm
uygulanmas için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne herhangi bir bilgi iletmediği ve bu noktadaki
görevlerini ihmal ettiği, devlet memurlar için görev ihmali 5237 sayl Ceza Kanununda suç
olarak tanmlanmş olup ayn Kanunun 257/2 nci maddesinde “… görevinin gereklerini
yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararna
neden olan ya da kişilere haksz bir kazanç sağlayan kamu görevlisi… cezalandrlr.”
hükmünün yer aldğ,
(2) Aladağ İlçesi Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğretim
Kz Öğrenci Yurdunda 17.12.2015 ve 26.05.2016 tarihlerinde denetim yapan ilçe denetim
ekibi başkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve ilçe denetim ekibi üyesi
Aladağ Kaymakamlğ personeli veri hazrlama kontrol işletmeni Cihan ÜNAL’n, yurtta
yangn tatbikat yaplmadğ halde yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ şeklinde rapor
düzenledikleri iddiasyla ilgili olarak;
Maarif Müfettişlerince düzenlenen 26.10.2015-71 tarih sayl denetim raporunda yurtta
yangn söndürme tatbikat yaplmadğ tespiti de dâhil on ayr eksik tespitinin yapldğ,
yurtlarda yangn tatbikat yaplmas, Milli Eğitim Bakanlğ Yangn Önleme ve Söndürme
Yönergesinin 89 uncu maddesi uyarnca zorunlu olup yaplacak tatbikatla, öğrenci ve
personele yangn anndaki davranş eğitiminin verilmesinin amaçlandğ, bu eğitime esas
olacak yangn tatbikatnn yaplmadğ yönündeki müfettiş denetim raporuna karş verilen
ilgili yurt müdürlüğü cevaplarnda, yangn tatbikatyla ilgili hiçbir açklamann yer almadğ,
yurtta çkan yangnla ilgili yürütülen 2016/447 nolu adli soruşturma sürecinde, yangnda
yaralanan öğrencilerden alnan ifadelerde yangn tatbikat yaplmadğnn beyan edildiği,
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Belirtilen 26.10.2015 tarihli Maarif Müfettişleri denetim raporunda “yurtta yangn
söndürme tatbikat yaplmadğ” tespiti yaplmşken, ilçe denetim ekibi olan kaymakamlk
personeli Cihan ÜNAL ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ tarafndan
yaplan 17.12.2015 ve 26.05.2016 tarihli denetimlerde yangna karş gerekli tedbirlerin
alndğnn rapor edildiği,
İlçe denetim ekibinin “yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ” yolundaki tespitleri ile
yurtta kalan mağdur öğrencilerin aksi yöndeki beyanlarnn bir çelişki oluşturduğu, öğrenci
beyanlarnn doğal anlatmlar olduğu değerlendirilerek muteber tutulduğu, beyan sahibi
mağdur öğrencilerin ifadeleri adli soruşturma sürecinde alnmş olduğundan bu ifadeler ile
yetinildiği, bu öğrenciler on beş yaşndan küçük olduğundan, 5271 Sayl CMK’nn 52 nci
maddesi 3 üncü fkras (a) bendi uyarnca, bir kez de müfettişlikleri tarafndan dinlenilmesinin
uygun olmayacağnn değerlendirildiği,
Konuyla ilgili bilgilerine başvurulan Özel Öğrenci Yurtlar İlçe Denetim Ekibi Başkan
Davut GÖKÇELİ ve ekip üyesi Cihan ÜNAL’n, yurtta yangn tatbikat yapldğ yönündeki
tespitlerinin yurt müdürünün sözlü beyanna dayandrldğ, yurt müdürlüğü tarafndan yurtta
yangna karş önlemler çerçevesinde gerekli ekiplerin de oluşturulmuş olduğu yönünde
anlatmlarda bulunduğu, yurtta milli eğitim müdürlüğü izni ile çalşan yalnzca bir kişi
(müdür) bulunduğundan, yangn ekiplerinin kurulmuş olduğu yönündeki anlatmlarn da
inandrc bulunmadğ,
Şeklinde tespit, bulgu ve değerlendirmelere yer verilerek;
Aladağ İlçesi Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğretim
Kz Öğrenci Yurdunda 17.12.2015 ve 26.05.2016 tarihlerinde denetim yapan İlçe Denetim
Ekibi Başkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve İlçe Denetim Ekibi üyesi
Aladağ Kaymakamlğ personeli veri hazrlama kontrol işletmeni Cihan ÜNAL’n, yurtta
yangn tatbikat yaplmadğ halde yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ şeklinde rapor
düzenledikleri iddiasnn değerlendirildiği şekliyle doğru olduğu, bu eylemin 5237 sayl
Kanunun 204/2 nci maddesinde “Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi
gerçeğe aykr olarak düzenleyen… kamu görevlisi… cezalandrlr” şeklinde tanml suç
olduğunun düşünüldüğü,
Bu bağlamda, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ, ayn yer İlçe Milli
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

düzenledikleri iddiasnn değerlendirildiği şekliyle doğru olduğu, bu eylemin 5237 sayl
Kanunun 204/2 nci maddesinde “Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi
gerçeğe aykr olarak düzenleyen… kamu görevlisi… cezalandrlr” şeklinde tanml suç
‒ 62 ‒
62

olduğunun düşünüldüğü,

Bu bağlamda, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ, ayn yer İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve Kaymakamlk veri hazrlama kontrol işletmeni
Cihan ÜNAL hakknda 4483 sayl Kanun uyarnca SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ,
Yönünde öneride bulunulmuştur.
Maarif Müfettişlerince düzenlenen 10.02.2017 tarihli ve 09,09,22 sayl
Soruşturma Raporunda;
Yukarda belirtilen 07.12.2016 tarih ve 164,63,150 sayl İnceleme Raporunda yer alan
tespit ve bulgular çerçevesinde,
(1) Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki özel öğrenci yurtlar ve sivil
savunma hizmetlerinden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ’n, maarif müfettişlerince yaplan Özel Aladağ
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu denetimine ait 26.10.2015-71 tarih sayl denetim raporunda
eksiklik

olarak

tespit

edilen

yangn

tatbikat

yaplmas,

hizmetli

ve

belletmen

görevlendirilmesi, bölümlerin yerleşim planna uygun kullanlmas, yetki belgeli aşç istihdam
edilmesi, personel arasnda iş bölümü yaplmas, internet odas oluşturulmas, öğrenciler için
ankesörlü

telefon

temin

edilmesi

şeklindeki

eksikliklerin

süresi

içinde

giderilip

giderilmediğini etkin olarak izlemediklerinden,
657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 125/B(a) maddesinde yer alan “Verilen emir
ve görevlerin tam ve zamannda yaplmasnda, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul
ve esaslarn yerine getirilmesinde… kusurlu davranmak” şeklinde tanml hüküm uyarnca
KINAMA ile cezalandrlmalar,
(2) Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda 17.12.2015 ve 26.05.2016
tarihlerinde denetim yapan ilçe denetim ekibi üyesi Aladağ kaymakamlğ personeli Cihan
ÜNAL ve bu denetim ekibinin başkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ’nin,
yurtta yangn tatbikat yaplmadğ halde, düzenledikleri raporlarda; yangna karş gerekli
tedbirlerin alndğ şeklinde üst makamlar eksik ve yanlş bilgilendirdiklerinden,
657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 125/E maddesi devamnda yer alan
“…Yukarda saylan ve disiplin cezas verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve
ağrlklar itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da ayn neviden disiplin cezalar verilir”
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hükmünden hareketle; ayn Kanunun 125/C (d) maddesi olan “Görevle ilgili konularda
yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlş beyanda bulunmak” şeklinde tanml hüküm uyarnca
1/30’ar orannda AYLIKTAN KESME ile cezalandrlmalar,
(3) Aladağ İlçesi, Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebeleri Ortaöğretim Kz Öğrenci
Yurdu Müdürü Cuma Ali GENÇ’in, Maarif Müfettişlerince yaplan 26.10.2015 tarihli
denetimi içerir 26.10.2015-71 tarih sayl denetim raporunda eksik olarak tespit edilen; yangn
tatbikatn yapmadğ, yangn tatbikatyla öğrenci ve personele verilmesi amaçlanan yangn
anndaki davranş eğitimini vermediği, hizmetli ve belletmen görevlendirmesi, bölümlerin
yerleşim planna uygun kullanlmas, yetki belgeli aşç istihdam edilmesi, personel arasnda iş
bölümü yaplmas, internet odas oluşturulmas, öğrencilere ankesörlü telefon temin edilmesi
şeklindeki eksiklikleri gidermediği, yurtta izinsiz personel çalştrdğ, yurdun açlş iznine
aykr olarak 4-5 yaş grubu çocuklara yönelik kreş faaliyeti göstererek bu kapsamda din
eğitimi verdiğinden,
Görevlendirme onaynn iptal edilmesi,
Milli Eğitim Bakanlğ Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakkndaki Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde tanmlanmş disiplin amiri bulunmadğndan yaptrma yer olmadğ,
Aladağ Cumhuriyet Başsavclğ tarafndan hakknda, 2016/447 nolu adli soruşturma
yürütüldüğünden yeni bir işleme gerek olmadğ,
Ayrca; çalşmaya konu 01 D 025 kodlu Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci
Yurdunun,
(1) Kurucusu olan Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği hakknda;
yurtta gerekli yangn önlemlerini almamas sonucunda 11 öğrenci ve 1 yetişkinin ölümüne, 16
öğrencinin yaralanmasna sebep olmas, Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin 26 nc
maddesi uyarnca istihdam edilmesi zorunlu personeli istihdam etmemesi, milli eğitim
müdürlüğü izni bulunmayan personel istihdam etmesi, açlş iznine aykr olarak 4-5 yaş
grubu çocuklara yönelik kreş faaliyeti gösterip bu kapsamda din eğitimi vermesi nedenleriyle,
yine 07.12.2016-164,63,150 tarih sayl müfettişlik raporunda da teklif edilmiş olduğu üzere,
Aladağ Cumhuriyet Başsavclğna suç duyurusu yaplmas,
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(2) Yine 07.12.2016-164,63,150 tarih sayl müfettişliğimiz raporunda da teklif
edilmiş olduğu üzere, birinci maddede belirtilen gerekçelerle Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliğinin 45 inci maddesi doğrultusunda sürekli kapatlmas,
Şeklinde tespit ve önerilerde bulunulmuştur.
Mülkiye Müfettişi tarafndan düzenlenen 03.03.2017 tarihli ve 168/2 sayl
Araştrma Raporunda;
1-) Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlğnn 07.12.2016
tarih ve 164,63,150 sayl İnceleme-Soruşturma raporunda, söz konusu yurt yangnyla alakal
olarak kamuoyu ve medyada yer alan baz iddialarn değerlendirildiği, söz konusu iddialarn;
a) Öğrenci yurdundaki yangnn yurdun elektrik sayacnn değiştirilmesiyle sabotaj olduğu
iddiasnda; bilgisine başvurulan kişilerin böyle bir şeyi görmediklerini söylemeleri, ifadesine
başvurulan Toroslar TEDAŞ yetkililerin bu yurda herhangi bir sayaç değişikliği işlemini
yapmadklarn beyan etmeleri ve Toroslar TEDAŞ’tan alnan bilgide yurt sayacnn
değiştirilmediği bilgisinin yer almasndan dolay iddiann gerçeği yanstmadğ,
b) Yatl bölge ortaokulu pansiyonunun yklarak öğrencilerin emniyetsiz özel yurtta
barnmak zorunda brakldğ iddiasnda; Aladağ ilçesinde yer alan pansiyonun teknik heyet
tarafndan verilen ykm karar verilmesi üzerine ykldğ, yerine 300 yatakl pansiyon binas
yapm işinin ihale edilerek inşaat gerçekleştirecek yüklenici firmaya 20.10.2016 günü yer
teslimi yaplmas dolaysyla iddiann gerçeği yanstmadğ,
c) Öğrenci velilerinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu görevlileri tarafndan
yangn çkan özel öğrenci yurduna yönlendirildiği iddiasnda; Aladağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün de bulunduğu 2016-2017 Öğretim Yl Taşmal Temel Eğitim İl
Değerlendirme Komisyonu kararnda, yangna maruz kalan ve yurtta barnan öğrencilerin
yerleşim yerleri olan Köprücük, Köprücük Mengez, Küp, Kşlak, Karahan, Gökçeköy’deki
öğrencilerin, Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna yerleştirilmesine karar verildiği, bu karar
üzerine belirtilen yerleşim yerlerinden 15 öğrencinin Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna kayt
olduklar, ilgili kamu görevlilerinin izinli, ruhsatl ve ücretsiz olan yurda öğrenci
yönlendirilmiş olmasnn suç teşkil etmeyeceği, Kozan İlçesindeki Yatl Bölge Ortaokuluna
kayt yaptran 15 öğrenciden 3’ünün kz, 12’sinin erkek olduğu da düşünüldüğünde; kz
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öğrenci velilerinin, yalnzca kz öğrencilere hizmet veren, ücret de almayan kendi
ilçelerindeki yurdu tercih etmelerinin kendi iradeleri olacağ değerlendirildiği, Kozan
ilçesinde eğitim gören baz öğrenci veli ifadelerinde kendilerinin yönlendirilmediğini ifade
etmelerinden dolay, iddiann gerçeği yanstmadğ,
Kanaatlerine varlarak inceleme soruşturma raporunda bu konularda herhangi bir soruşturma
onay istenilmediğinden, söz konusu iddialarn araştrma raporunun kapsam dşnda
brakldğ,
2-) Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlğnn 07.12.2016
tarihli ve 164,63,150 sayl İnceleme-Soruşturma raporunda; Mahmut DENİZ, Hatice
Rümeysa GENÇ, Sümeyye TANRIVERDİ, Merve METE, Fatma CANATAN, Gülsüm
ÇELİK, Ayşe GENÇ, Elife DENİZ ve Büşra KARAGÖZ isimli kişilerin, 4857 sayl İş
Kanununa uygun olarak çalşp çalşmadklarnn tespiti için Adana İl Sosyal Güvenlik
Kurumu Müdürlüğüne bildirimin yaplmasna karar verildiğinden, Mülkiye Müfettişliğince de
ayr bir inceleme raporu hazrlanmayacağndan konunun kapsam dşnda brakldğ,
3-) Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlğ tarafndan
12.01.2017 tarih ve 01,02,03 sayl Ön İnceleme Raporu hazrlandğ, Ön İnceleme
Raporunda;
a) İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKTAŞ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut
GÖKÇELİ hakknda, denetim raporunda eksiklik olarak tespit edilen yangn tatbikat
yaplmas gibi tespitleri etkin izlemedikleri iddiasyla soruşturma izni verilmesi teklifinin
getirildiği,
b) Maarif Müfettişlerinin denetim raporunda “yurtta yangn söndürme tatbikat yaplmadğ”
tespiti yaplmş olmasna rağmen, Aladağ Milli Eğitim Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve
kaymakamlk personeli Cihan ÜNAL tarafndan 17.12.2015 ve 26.05.2016 tarihli
denetimlerde yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ şeklinde rapor edilmesi dolaysyla
gerçeğe aykr belge düzenlemekten dolay soruşturma izni verilmesi teklifinin getirildiği,
Her iki teklifle ilgili olarak, soruşturma izni vermeye yetkili merci olan Aladağ
Kaymakamlğnn 20.01.2017 tarih ve 1 sayl kararyla soruşturma izni verilmesi karar
verildiğinden, söz konusu iddialarn, araştrma raporu kapsam dşnda brakldğ,
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4-) Müfettişliğimizce, 29.11.2016 tarihinde, Adana İli, Aladağ İlçesinde bulunan kz öğrenci
yurdunun yanmas olaynda, yangna müdahale eden itfaiye araçlarnda branda olmamas
nedeniyle yurtta bulunan kişilerin, 2 nci kattan atlayarak yaralanmalarna sebep olunduğu
tespiti yapldğndan, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlğnda görevli
İtfaiye Müdürü Vekili Nihat SARRAF ile Aladağ İtfaiye Biriminde çalşan (A) vardiya
çavuşu Durmuş GÖKÇE, (B) vardiya çavuşu Yücel TURAÇ, (C) vardiya çavuşu Hasan
Turan ÇAKMAK hakknda ön inceleme onay isteneceğinden bu konunun kapsam dşnda
brakldğ,
Rapordaki bilgi ve belgeler şğnda araştrma konusuyla ilgili alnan ifadeler,
bilirkişi raporlar ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alnarak olaynn birlikte
değerlendirilmesinde;
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunun tarihsel sürecin gelişiminin, “30.05.1985 tarihinde
Karsant Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneğine bağl 33 öğrenci kontenjanyla
Karsant ve Kurs Okul Talebelerine Yardm Derneği Talebe Pansiyonu Ortaöğretim Erkek
Öğrenci Yurdu ismiyle açldğ, 04.06.1997 tarihinde yurdun isminin Aladağ Kurs ve Okul
talebelerine Yardm Derneği Ortaöğretim Erkek Talebe Yurdu olarak değiştiği, 25.03.2002
tarihinde yurdun kapasitesinin 33 öğrenciden 54 öğrenciye çkarldğ ve 12862 sayl yurt
açma izin belgesinin düzenlendiği, Müfettişlerin 410.01/36 sayl raporu doğrultusunda
10.06.2002 tarihinde yurdun röleve plannda yaplan değişikliğe bağl olarak kurum
kontenjannn 54’ten 52’ye düşürüldüğü, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği
tarafndan 13.05.2009 tarih ve 22315 sayl Yurt açma izin oluruna bağl olarak Sinanpaşa
Mahallesi 75. Sokak No:7 adresinde, 244 parsel üzerinde 24 öğrenci kontenjanl Aladağ Özel
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu adyla ikinci bir yurdun açldğ, Aladağ Kurs ve Okul
Talebelerine Yardm Derneğinin 18.06.2010 tarihli ve 10 nolu yönetim kurulu kararyla,
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu ile Erkek Öğrenci Yurdunun değiştirilmesinin talep edildiği,
Valilik Makamnn 29.06.2010 tarih ve 29385 sayl Yurt Açma İzin Belgesiyle 54 öğrenci
kontenjanl, Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurduna dönüştürülmesi” şeklinde olduğu,
Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunun, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm
Derneği tarafndan işletildiği, dernek tarafndan dernek beyannamesini her yl elektronik
ortamda nisan ay sonuna kadar sisteme girildiği, dernek tüzüğünde derneğin amaçlar ve
çalşma konular olarak, eğitim ve öğretim kurumlarnda yer alan öğrencilerin barndrma
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

67
‒ 67 ‒
faaliyetinin olmas dolaysyla derneğin yurt açma ve işletmesinin amaç ve çalşma konularna
uygun olduğu, 5253 sayl Dernekler Kanununun 19 uncu maddesinde, “…gerekli görülen
hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermedikleri, defterlerini ve kaytlarn mevzuata uygun olarak tutup tutmadklar İçişleri
Bakan veya mülkî idare amiri tarafndan denetletilebilir” şeklinde hükmün yer aldğ, ancak
mülki idare amiri tarafndan derneğin denetlemesinin yaplmadğ, ilgili Kanun hükmünde,
“Gerekli görülen hallerde…” ve “…denetletilebilir” şeklinde ibarelerin yer aldğ, bundan
dolay mülki idare amirinin, denetim yapma konusunda zaman ve konu snrlamas olmadan
takdir yetkisini kullanarak her zaman denetim yapabileceğinden herhangi bir hukuki
sorumluluğunun bulunmadğ,
Bilirkişiler tarafndan, 29.11.2016 tarihinde ortaöğretim kz öğrenci yurdunun
yangnn çkş nedeni olarak; bina girişinde bulunan elektrik panosunda yer alan ara kablonun
üzerinde oluşan ksa devre/ark nedeniyle yangnn başladğ, elektrik panosunun altnda
bulunan çekyatn sçrayan kvlcmlar nedeniyle tutuştuğu, ayn zamanda 2. kat etüt odas
elektrik tesisatnda da ksa devre oluşarak bağmsz bir yangnn ayn anda başladğ şeklinde
tespitin yapldğ, yangnn hzl yaylmasnn ise, bina iç donanm ve dekorasyonunda
kullanlan hal döşemeleri, merdiven kenarlarnda ve oda duvarlarna poliüretan üzeri ahşap
lambri kaplamann tutuştuğu, merdiven boşluğunun baca vazifesi görerek yangnn 2. kata
hzl bir şekilde ulaştğ, itfaiye gelmeden önce 2. katta yurtta bulunan kişilerden herhangi bir
ses ya da canl belirtisinin gelmemesi nedeniyle müdahale edilemediği, ölümlerin zehirli
gazlar ve yoğun duman solunmalar nedeniyle 10 dakika gibi ksa bir sürede zehirlenmeleri
nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği şeklinde tespitin yapldğ, bilgisine başvurulan kişilerin
beyanlaryla bilirkişilerin yangnn çkş, hzl yaylma nedenleri ve ölümlerle ilgili yaplan
tespitlerin örtüştüğünün görüldüğü,
A) Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ ve Aladağ İtfaiye Birimi
Görevlilerinin Sorumluluğunun Değerlendirilmesinde;
a) İtfaiye ekibinin yangna geç müdahale etmesi iddiasnda; Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurdunun yangn raporunda, yurt yangnn 29.11.2016 tarihinde saat 19:24
sralarnda başladğnn belirtildiği, Öztaş Market isimli işletmeye ait dş güvenlik kamerasna
ait Görüntü İzleme ve Çözümleme tutanağyla itfaiye arac görüntüsünün yangna 18.24.16.
saniyesinde girdiği ve kamera kayt cihaz saatinin gerçek saate göre bir saat geri olduğu
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şeklinde tespitlerinin yapldğ, böylece yangn raporunda yer alan bilgilerin kamera kayt
cihazyla doğrulandğ ve itfaiye ekibinin yangna müdahalesinde gecikmediğinin ortaya
konulduğu, bununla birlikte yangn srasnda yurtta bulunan kişilerin beyanlar ve bilgisine
başvurulan görgü tanklarnn ifadelerinde Aladağ itfaiye ekibinin yangna geç müdahale
edildiğiyle ilgili herhangi bir suçlayc ifadenin yer almadğ, aksine yangn esnasnda yurt
binasnda bulunan ve bilgisine başvurulan Nesrin DEMİRCİOĞLU’nun ifadesinde, “…İtfaiye
arac yangna zamannda müdahale etti…” , yangn haber veren, bilgisine başvurulan Kazm
KOCAGÖZ’ün ifadesinde, “…Yangn itfaiyeye haber verdikten sonra zamannda yangn
yerine geldiler…” şeklinde beyanlarn itfaiyenin yangna zamannda müdahalesini ortaya
koyduğu, yangnn çok ksa sürede kontrol edilemeyecek derece büyümesinin hem bilgisine
başvurulanlarn hem de itfaiye görevlilerinin ifadelerinde yer aldğ, bununla birlikte bilgisine
başvurulanlar tarafndan Aladağ itfaiyesine yangnla ilgili herhangi bir ihbarn yaplmadğnn
beyan edilmesi, ayn zamanda 03.01.2016 tarihli Bilirkişi Raporunda, itfaiyenin yangnn
müdahalede yetersiz kalmasnn itfaiyenin ihbar zamanyla ilgisinin olduğu ve yangnn
itfaiyeye geç haber verildiği tespiti yaplmasndan dolay, yangna müdahalede geç kalndğ
iddiasnn gerçeği yanstmadğndan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ ve
Aladağ İtfaiye Birimi görevlilerin herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadğ kanaatine
varldğ,
b) İtfaiye araçlarnda, gaz maskesi ve seyyar merdiven ekipmanlarnn bulunmadğ
iddiasnda; Aladağ Kaymakamlğnn 16.12.2016 tarihli tutanağnda, itfaiye araçlarnda 4
adet gaz maskesinin olduğu tespitinin yaplmas, bununla birlikte itfaiye araçlarnda gaz
maskesinin olup olmadğyla ilgili olarak, yangna müdahale eden ve bilgisine başvurulan
kişilerden Polis Memuru Halil TIBIKOĞLU’nun ifadesinde, “…Ancak gaz maskesi vard.
Bana verdiler. Yoğun bir dumandan dolay yararl olmayacağn aşağdan söylediler ben de
geri verdim”, Abdi FERSAK’n ifadesinde, “…Bir vatandaşn elinde ise kime ait olduğunu
bilmediğim bir gaz maskesi vard...”, Adil Ömer TÜREL’in ifadesinde, “...Arkamdan ismini
hatrlamadğm bir vatandaşmzda elinde sanrm maden ocağnda kullanlan poşete
benzeyen bir maske ile içeri girmek istedi”, Emrah ŞAHİN’in ifadesinde, “…İsmini ve
kurumunu bilmediğim iki vatandaş tarafndan maske kullanldğn gördüm…”, Hüseyin
ÇÖL’ün ifadesinde, “…Bir vatandaşn elinden hangi kuruma ait olduğunu bilmediğim gaz
maskesini gördüm…”, Mehmet Emin ALAKAŞ’n ifadesinde, “…İtfaiye görevlilerinde gaz
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maskesi ve eldiven vard…” şeklinde yaplan beyanlarn, yangna müdahale srasnda Aladağ
İtfaiye Biriminde gaz maskelerinin olduğunu ve kullanldğn gösterdiği,
Yangna müdahale eden ve bilgisine başvurulan kişilerden Polis Memuru Yaşar ÜNSAL’n
ifadesinde, “…Yurt Binasnn önünde ikinci katn pencerelerine dayal şekilde öğrenci ve
vatandaşlarn çkartldğ iki merdivenin kime ait olduğunu bilmiyorum…”, Adnan DEMİR’in
ifadesinde, “…O srada diğer pencerelerden de hangi kuruma ait olduğunu bilmediğim büyük
bir ihtimalle itfaiyenin merdiveninden diğer çocuklarn kurtarlmasna çalşlyordu…”,
şeklinde beyanlarn yer almas ve bilirkişi heyetinin 03.01.2016 tarihli Bilirkişi Raporunda,
itfaiye araçlarnda 6 metre ve 12 metre taşnabilir sürgülü merdiven bulundurulduğu şeklinde
tespitin olmas, Aladağ Kaymakamlğ personelinin 16.12.2016 tarihli tutanağnda ise 6 metre
ve 8 metre seyyar merdiven olduğu tespitlerinin yaplmasndan dolay, Aladağ İtfaiye
Biriminin yangna müdahale srasnda seyyar merdivenlerinin olduğunu ve kullanldğn
gösterdiği,
Aladağ İtfaiye Birimi görevlilerinin hem gaz maskesi ve hem de seyyar merdiven olmadğ
iddiasnn gerçeği yanstmadğndan, herhangi bir hukuki sorumluluklarnn olmadğ
kanaatine varldğ,
c) Aladağ İtfaiyesinde sepetli aracn olup olmamas iddiasnda; Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn 21.12.2016 tarih ve 7180 sayl yazsnda, Adana
itfaiyesinin araç envanterinde 8 adet merdivenli aracn olduğunun belirtildiği, Adana
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn itfaiye sorumluluk sahasnda nüfusun
2.183.000 kişi olduğu, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin (g) ve (ğ)
fkrasnda bu nüfusa göre bulundurulmas gereken asgari merdivenli araç saysnn 8 adet
olmas gerektiğinden Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn sorumluluk
alannda itfaiye hizmetlerinde bulunmas gereken asgari arac karşladğ, bununla birlikte
teknolojik gelişmelere uygun olarak Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde öngörülmeyen 5 adet
itfaiye söndürme ve merdivenli aracn da olduğu, 03.01.2016 tarihli Bilirkişi Raporunda
itfaiye faaliyetlerinin planlanmasnda genel anlamda bulunulan şehrin yangn yoğunluğu, bina
yüksekliği ve konumu, nüfus durumu, bölgesel yangn istatistikleri ve risk faaliyetleri dikkate
alnarak araç gereç tahsisi yapldğ, örneğin; Kozan’n nüfusu 130.000 olmasna rağmen 1
adet 36 metrelik yangn merdiveninin bulundurulduğu, Ceyhan ilçesinin nüfusu 160.000
olmasna rağmen 44 metrelik merdiveni bulunduğu, Aladağ’da ise nüfus yoğunluğu ve bina
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yükseklikleri göz önüne alnarak 6 metre ve 12 metre taşnabilir sürgülü merdiven
bulundurulmasnn bu konumlanmaya uygun olduğu şeklinde tespitlerin yapldğ, bununla
birlikte yangn öncesinde de Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn 5 adet
sepetli araç alm konusunda planlamalarn yapldğ, son 3 yl içinde Aladağ bölgesinde ev ve
işyeri yangn saysnn toplam 20, orman yangn saysnn ise toplam 15 adet olduğu
değerlendirildiğinde, yangn saysnn az ve yangn çeşidinin daha çok orman yangn şeklinde
olduğu, yangn says ve çeşitlerini dikkate alarak İtfaiye Daire Başkanlğnn teşkilatlanma
planlamasn yaptğ, belediyenin imkanlar ve mali yaps dikkate alnarak teşkilatlanma
yaplmasndan dolay, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ görevlilerinin
hukuki sorumluluğunun olmadğ kanaatine varldğ,
d) Aladağ İtfaiye Biriminde görevli itfaiye personellerinin, yangn önleyici tedbirleri
konusunda teorik ve uygulamal eğitim almadğ iddiasnda; Müfettişliğimizin 20.12.2016
tarih ve 168/01-13 sayl yazsyla, Aladağ İtfaiye Biriminde görevli itfaiye personellerine,
yangn önleyici tedbirler olarak teorik ve uygulamal eğitim uygulanp uygulanmadğnn
sorulduğu, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn 21.12.2016 tarih ve
7180 sayl yazsyla, 48 adet eğitimin yapldğ ve Aladağ İtfaiyesi personelinin katlmlarnn
çeşitli tarihlerde olduğu, bundan dolay Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde
yer alan itfaiye personeline yangn önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatnn araç gereç ve
malzemeleri ve diğer yangnla ilgili nazari ve uygulamalar eğitimlerinin Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ tarafndan itfaiye görevlilerine verilmesinden dolay ilgili
görevlilerin herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadğ kanaatine varldğ,
e) Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlğ tarafndan yurt binasnda
herhangi bir itfaiye tatbikatn yaplp yaplmadğnn iddiasnda; Müfettişliğimizin
13.12.2016 tarihli ve 168/01-01 sayl yazsyla, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlğ tarafndan herhangi bir itfaiye tatbikatnn yaplp yaplmadğnn sorulduğu,
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn 15.12.2016 tarih ve 25609 sayl
yazsyla, söz konusu yurt binasnda herhangi bir itfaiye tatbikatnn yaplmadğnn
bildirildiği, yaz ekinde yer alan örnek olarak Müfettişliğimize sunulan yurt binalarnda itfaiye
tatbikatlarnn yapldğnn görüldüğü, bu kurumlarn itfaiye tatbikatlar yaplmas konusunda
söz konusu kurum yöneticilerinin talepleri sonrasnda, yangn tatbikatlarnn planlanan bir
zaman diliminde yapldğ, Özel Yurtlar Yönetmeliğinde, yurt öğrencilerine yangn tedbirleri
konusunda yangn tatbikatlarnn yaptrlmasnn yurt müdürünün görevleri arasnda sayldğ,
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ancak yurt müdürünün Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğna ya da Aladağ
İtfaiye Birimine yurtta yangn tatbikat yaplmasna yönelik herhangi bir başvurusunun
olmamas dolaysyla herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadğ kanaatine varldğ,
Yukarda açklanan iddialarla birlikte genel olarak Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlğnn personel ve itfaiye aracnn değerlendirilmesinde; İtfaiye Daire Başkanlğnn
toplam norm kadro personelin saysnn 597 kişiden oluştuğu, mevcut personel saysnn ise
toplam 557 kişi olduğu, mevcut personel saysnn norm kadroyla kyaslandğnda ideal
sayya yakn personelin olduğu, İtfaiye Daire Başkanlğna ait itfaiye araç listesinde, Mart
2014 öncesinde çeşitli türlerde toplam 40 adet aracn olduğu, Mart 2014 sonrasnda araç
parkna çeşitli türlerde 49 adet aracn eklendiği, böylece araç parkndaki toplam 89 adet araç
saysna ulaştğ, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin (g) ve (ğ) fkralarna
göre Adana ilinde bulunmas gereken itfaiye araç says ve çeşidinin karşlandğ, bununla
birlikte yönetmelikte öngörülmeyen teknolojik gelişmelere uygun yeni tür ve çeşitte itfaiye
araçlarn da araç listesinde görüldüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ
tarafndan 08.06.2016 tarihinde, gelecek yllarda itfaiye hizmetlerinde kullanlmak üzere
toplam 39 adet daha itfaiye aracnn talep edilerek araç listesinin artrlmasnn planlandğ,
İtfaiye Daire Başkanlğnn sorumluluk sahasnda, Aladağ ilçesinin nüfus ve coğrafi yapsna
benzer Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli gibi ilçelerin personel ve araç yaplanmasna uygun
olduğu, itfaiye personeline yönelik eğitimlerin teorik ve uygulamal olarak yapldğ, bilgisine
başvurulan kişilerin beyanlar ve diğer bilgi ve belgelerle bunlarn örtüştüğü anlaşldğndan,
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Hüseyin SÖZLÜ ve Adana Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkan Fahri DURUKAN’n herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadğ
kanaatine varldğ,
B) Aladağ Belediyesi Başkan ve İlgili Diğer Kamu Görevlilerinin Sorumluluğun
Değerlendirilmesinde;
Müfettişliğimizin 13.12.2016 tarihli ve 168/01-03 sayl yazsyla, söz konusu yurt binasnn
yap ruhsat ve yap kullanm izin belgesinin olup olmadğnn sorulduğu, Aladağ
Belediyesinin 13.12.2016 tarih ve 463 sayl yazsyla, Belediye arşivlerinde yaplan
incelemelerde ilgili yapya ait herhangi bir yap ruhsat ve yap kullanma izin belgesinin
olmadğ şeklinde cevap verildiği, Müfettişliğimce görevlendirilen teknik personeller
tarafndan hazrlanan 21.12.2016 tarihli teknik raporun sonuç bölümünde özetle, yapldğ
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tarihten itibaren bugüne kadar geçen süre zarfnda ruhsatsz olarak mevcut durumunu
sürdürmesinden dolay, 3914 sayl İmar Kanunun 32 ve 42’nci maddeleri gereğince gerekli iş
ve işlemleri yapmayan Aladağ Belediyesinde 1973 ylndan beri görev yapan Belediye
Başkanlar ve Fen İşleri Müdürlerinin sorumlu olduklarna dair kanaatin bildirildiği,
Ancak söz konusu binann 1970-1972 yllar arasnda başlanp bitirildiği, Aladağ
Belediyesinin 1973 ylnda belediye statüsüne sahip olduğu, yurt binasnn 30.05.1985 tarihli
yurt açma ve izin belgesine sahip olduğu ve o dönemin mevzuatnda derneklerin yurt açma ve
izin belgesine sahip olunmasnda yap ruhsatnn aranmadğ, derneğin tapu senedinde yurt
binasna sahip olmasnn yeterli görüldüğü, yurt binasnn 21.08.1989 tarihli tapu kaydnda,
Karsant Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği adna kaytl, 7.568,90 m2’lik arsa
içerisinde iki katl kargir kurs binas ve tek katl kargir lojman şeklinde olduğu, yurt
yöneticileri tarafndan imar mevzuatna aykr olan ruhsatsz yaplar için çkarlmş 2981
sayl Kanundan (imar ve gecekondu mevzuatna aykr yaplara imar affna yönelik)
faydalanlmak için herhangi başvurunun olmadğ,
Aladağ Belediyesinin 13.12.2016 tarih ve 463 sayl yazsyla, binada yakn zamanda
herhangi bir inşaat faaliyetinin olmadğ ve Aladağ Belediyesinin 20.12.2016 tarih ve 474
sayl

yazsyla,

yurt

binasnn

emlak

beyannamesine

rastlanlmadğ

şeklinde

Müfettişliğimize bilgilerin verildiği, yurt binasnn yap ruhsat ya da yap kullanm izin
belgesine sahip olmadğyla ilgili olarak, Aladağ Belediyesine herhangi bir şikayet ya da
ihbarn yapldğna dair belediye arşivlerinde herhangi bir bilgi ve belgenin olmadğ, Aladağ
belediye başkanlar ve diğer ilgili belediye görevlilerin İmar Kanununun 32 nci ve 42 nci
maddelerine göre sorumluluklarn doğabilmesi için, ruhsatsz yaplarn ilgili idarece ya da
fenni mesulca tespiti ve ihbar veya herhangi bir şekilde bu durumun öğrenilmesi gerektiği,
ancak Aladağ Belediyesinin söz konusu yurt binasnn ruhsatsz olduğunu öğrendiğine dair
herhangi bir bilgi ve belgenin ortaya konulmadğndan hukuki olarak herhangi bir
sorumluluklarnn olmadğ kanaatine kanaatine varlmştr.
Mülkiye Müfettişi Murat Demirci tarafndan 03.03.2017 tarihli ve 168/2 sayl Araştrma
Raporu Sonuç Ksmnda ise;
29.11.2016 tarihinde, Adana İli, Aladağ İlçesinde bulunan kz öğrenci yurdunun yanmas
olay ile ilgili olarak;
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A) Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ ve Aladağ İtfaiye Birimi
Görevlilerinin Sorumluluğunun Değerlendirilmesinde;
a) İtfaiye ekibinin yangna geç müdahale etmesi iddiasnda; Aladağ Ortaöğretim Kz
Öğrenci yurdunun yangn raporunda, 29.11.2016 tarihinde saat 19:24 sralarnda yangnn
başladğ, Öztaş Market isimli işletmeye ait dş güvenlik kamerasnn kaytlarna göre itfaiye
aracnn 18.24.16. saniyesinde yangna gidiş görüntüsünün olduğu, kamera saatinin gerçek
saate göre bir saat geri olduğu, yangn raporunda yer alan bilgilerin kamera kaytlaryla
doğrulandğ, bu durumun itfaiye ekibinin yangna müdahalesinde herhangi bir gecikmenin
olmadğn gösterdiği, yangn srasnda yurtta bulunan kişilerin beyanlar ve bilgisine
başvurulan görgü tanklarnn ifadelerinde Aladağ itfaiye ekibinin yangna geç müdahale
edildiğiyle ilgili herhangi bir olumsuz beyann olmadğ, ayn zamanda bilgisine
başvurulanlarn beyanlarnda yangn ihbarnda bulunmadklarn ifade ettikleri, yangnn çok
ksa sürede kontrol edilemeyecek derece büyümesinin binann içinde bulunan malzemeler ve
binann yapsyla ilgili olduğunun bilirkişi raporlaryla tespit edilip, görgü tanklarnn
beyanlaryla ortaya konulduğu, ayn zamanda 03.01.2016 tarihli bilirkişi raporuyla, itfaiyenin
yangna müdahalede yetersiz kalmasnn itfaiyenin ihbar zamanyla ilgisinin olduğunun
belirtildiği, Aladağ itfaiye biriminin yangna müdahalede geç kaldğ iddiasnn gerçeği
yanstmadğndan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ ve Aladağ İtfaiye
Birimi görevlileri hakknda herhangi bir işlem yaplmamas sonucuna varldğ,
b) İtfaiye araçlarnda gaz maskesi ve seyyar merdiven ekipmanlarnn bulunmadğ
iddiasnda; yangna müdahale eden ve bilgisine başvurulan kişilerden Polis Memuru Halil
TIBIKOĞLU, Abdi FERSAK, Adil Ömer TÜREL, Emrah ŞAHİN, Hüseyin ÇÖL ve Mehmet
Emin ALAKAŞ’n beyanlarnda gaz maskesinin olduğunu beyan etmeleri, itfaiye
görevlilerinden Mehmet KURT, Hasan Turan ÇAKMAK ve Hasan Hüseyin BAŞ’n gaz
maskesinin olduğu ve yangna müdahale srasnda kullanldğn ifade etmeleri, Aladağ
Kaymakamlğnn 16.12.2016 tarihli tespit tutanağnda itfaiye aracnda 4 adet gaz maskesinin
olduğu tespiti yaplmas dolaysyla Aladağ İtfaiye Biriminin yangna müdahalesi srasnda
gaz maskesi olmadğ iddiasnn gerçeği yanstmadğ,
Yangna müdahale eden ve bilgisine başvurulan kişilerden Polis Memuru Yaşar ÜNSAL ve
Adnan DEMİR’in ifadelerinde, yangna müdahale srasnda seyyar merdivenin kullanldğn
ifade etmeleri, yangna müdahale eden itfaiye görevlilerinden Mehmet KURT, Hasan Turan
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ÇAKMAK ve Hasan Hüseyin BAŞ’n yangna müdahale srasnda portatif merdivenin
olduğunu ve kullanldğn beyan etmeleri, 03.01.2016 tarihli Bilirkişi Raporunda, itfaiye
araçlarnda 6 metre ve 12 metre taşnabilir sürgülü merdivenin olduğu şeklinde tespitin
yaplmas, Aladağ Kaymakamlğnn 16.12.2016 tarihli tespit tutanağnda, 6 metre ve 8 metre
seyyar merdiven olduğu tespitinin yaplmas dolaysyla Aladağ itfaiye biriminin yangna
müdahale srasnda seyyar merdivenlerin olmadğ iddiasnn gerçeği yanstmadğndan
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ ve Aladağ İtfaiye Birimi görevlileri
hakknda herhangi bir işlem yaplmamas sonucuna varldğ,
c) Aladağ İtfaiyesinde sepetli aracn olup olmamas iddiasnda; Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn itfaiye araç listesinde, 8 adet merdivenli aracn olduğu,
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin (g) ve (ğ) fkrasna göre Adana nüfusuna
göre bulundurulmas gereken asgari merdivenli araç saysn karşladğ, bununla birlikte
teknolojik gelişmelere uygun olarak Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde öngörülmeyen 5 adet
itfaiye söndürme ve merdivenli aracn da olduğu, yangn öncesinde de Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn 5 adet sepetli araç alm konusunda planlamalarn
yapldğ, 03.01.2016 tarihli bilirkişi raporunda itfaiye faaliyetlerinin planlanmasnda genel
anlamda bulunulan şehrin yangn yoğunluğu, bina yüksekliği ve konumu, nüfus durumu,
bölgesel yangn istatistikleri ve risk faaliyetleri dikkate alnarak araç gereç tahsisinin
yapldğ, örneğin; Kozan’n nüfusu 130.000 olmasna rağmen 1 adet 36 metrelik yangn
merdivenli aracn, Ceyhan ilçesinin nüfusu 160.000 olmasna rağmen 44 metrelik yangn
merdivenli aracn bulunduğu, Aladağ’da ise nüfus yoğunluğu ve bina yükseklikleri göz önüne
alnarak 6 metre ve 12 metre taşnabilir sürgülü merdiven bulundurulmasnn bu
konumlanmaya uygun olduğu şeklinde tespitlerin yaplmas dolaysyla Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ görevlilerinin hukuki sorumluluğu olmadğndan herhangi
bir işlem yaplmamas sonucuna varldğ,
d) Aladağ itfaiye biriminde görevli itfaiye personellerinin, yangn önleyici tedbirleri
konusunda teorik ve uygulamal eğitim almadğ iddiasnda; Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ tarafndan itfaiye personellerine yönelik olarak 48 adet
teorik ve uygulamal eğitimin yapldğ, yaplan eğitimlere Aladağ itfaiyesi personellerin
çeşitli tarihlerde katldğnn görüldüğü, bundan dolay Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 31
inci maddesinde yer alan itfaiye personeline yangn önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatnn araç
gereç ve malzemeleri ve diğer yangnla ilgili nazari ve uygulamalar konusunda eğitimlerin
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verilmesinden dolay Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ görevlileri
hakknda herhangi bir işlem yaplmamas sonucuna varldğ,
e) Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlğ tarafndan yurt binasnda
herhangi bir itfaiye tatbikatnn yaplp yaplmadğ iddiasnda; Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlğ ve Aladağ itfaiye birimi tarafndan söz konusu yanan
yurt binasnda uygulamal herhangi bir itfaiye tatbikatnn yaplmadğ, ancak yurt
yöneticilerinin yangn tatbikat yaplmas için Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlğna

ve

Aladağ

itfaiye

birimine

herhangi

bir

başvurusunun

olmadğ,

Müfettişliğimize örnek olarak sunulan kurumlarn yöneticileri tarafndan yangn tatbikat
yaplmas için Adana İtfaiye Dairesi Başkanlğna başvurulduğu, başvurulardan sonra
kurumlar aras karşlkl planlamalar yaplp ve gerekli koordinasyon sağlandktan sonra
yangn

tatbikatlarnn

yapldğnn

görüldüğü,

Özel

Yurtlar

Yönetmeliğinde,

yurt

öğrencilerine yangn tedbirleri konusunda yangn tatbikatlarnn yaptrlmasnn yurt
müdürünün görevleri arasnda sayldğ, yurt müdürünün yangn tatbikat yaplmas için
itfaiye birimlerine herhangi bir başvurusunun olmamas dolaysyla Adana Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ ve Aladağ itfaiye birimi görevlilerinin hukuki
sorumluluğu olmadğ sonucuna varldğ,
Yukarda yer alan iddialarla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğnn
genel olarak personel saysnn değerlendirilmesinde; İtfaiye Daire Başkanlğnn toplam
norm kadro personelin saysnn 597 kişi olduğu, mevcut personel saysnn ise toplam 557
kişiden oluştuğu, mevcut personel saysnn norm kadroyla kyaslandğnda ideal bir personel
saysna sahip olduğunu gösterdiği, itfaiye aracnn değerlendirilmesinde; İtfaiye Daire
Başkanlğnn itfaiye araç listesinin Mart 2014 öncesinde çeşitli türlerde toplam 40 adet aracn
olduğu, Mart 2014 sonrasnda araç parkna çeşitli türlerde 49 adet aracn eklenerek araç
parkndaki toplam 89 adet araç saysna ulaştğ, bununla birlikte gelecek yllar için çeşitli
türde toplam 39 adet daha almn planlandğ,

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin asgari

bulundurmas gereken saydan fazla olduğu, bunun yannda yönetmelikte öngörülmeyen
teknolojik gelişmelere uygun yeni türde itfaiye araçlarnda araç listesinde görüldüğü ya da
almn planlandğ, Aladağ itfaiye birimin personel ve araç olarak teşkilatlanmasnn
değerlendirilmesinde; Adana’nn Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli gibi Aladağ ilçesine benzer
nüfus ve coğrafi yaplarna göre kyaslandğnda, birbirine yakn personel ve araç
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planlamasnn yapldğ, yaplan iş ve işlemlerin görev gereklerine ve olağan iş akşna uygun
olduğu anlaşldğndan,
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Hüseyin SÖZLÜ, Adana Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkan Fahri DURUKAN hakknda yaplacak herhangi bir işlem olmadğ,
sonuç ve kanaatine varldğ,
B) Aladağ Belediye Başkan ve İlgili Diğer Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun
Değerlendirilmesinde;
Yurt binasna ait herhangi bir yap ruhsat ve yap kullanma izin belgesinin belediye
arşivlerinde yaplan incelemelerde olmadğ, Müfettişliğimizce görevlendirilen teknik
personeller tarafndan hazrlanan 21.12.2016 tarihli teknik raporda, binann ruhsatsz olarak
mevcut durumunu sürdürmesinden dolay, 3914 sayl İmar Kanununun 32 nci ve 42 nci
maddeleri gereğince gerekli iş ve işlemleri yapmayan Aladağ Belediyesinde 1973 ylndan
beri görev yapan Belediye Başkanlar ve Fen İşleri Müdürlerinin sorumlu olduklarnn
bildirildiği, ancak söz konusu binann 1970-1972 yllar arasnda başlanp bitirildiği, Aladağ
Belediyesinin 1973 ylnda belediye statüsüne sahip olduğu, yurt binasnn 30.05.1985 tarihli
yurt açma ve izin belgesine sahip olduğu ve o dönemin mevzuatnda derneklerin yurt açma ve
izin belgesine sahip olunmasnda yap ruhsatnn aranmadğ, derneğin tapu senedinde yurt
binasna sahip olmasnn yeterli görüldüğü, yurt binasnn 21.08.1989 tarihli 7568,90 m2 lik
arsa içerisinde iki katl kargir kurs binas ve tek katl kargir lojman şeklinde tapu kaydnn
bulunduğu, yurt görevlileri tarafndan ruhsatsz yaplara imara uygun hale getirilmesi için
getirilen 2981 sayl İmar mevzuatndan faydalanlmak için başvurulmadğ,
Aladağ Belediyesi tarafndan binaya yakn zamanda herhangi bir inşaat faaliyetinin olmadğ
ve emlak beyannamesinin verilmediğine dair Müfettişliğimize bilgi verildiği, yurt binasnn
yap ruhsat ya da yap kullanm izin belgesine sahip olmadğyla ilgili olarak Aladağ
Belediyesine herhangi bir şikayet ya da ihbarn yapldğna dair belediye arşivlerinde herhangi
bir bilgi ve belgenin olmadğ, Aladağ Belediye Başkanlar ve diğer ilgili belediye
görevlilerinin İmar Kanunu 32 nci ve 42 nci maddelerine göre sorumluluklarnn doğabilmesi
için ruhsatsz yaplarn ilgili idarece ya da fenni mesulca tespiti ve ihbar veya herhangi bir
şekilde bu durumun öğrenilmesi gerektiği, ancak Aladağ Belediyesinin söz konusu yurt
binasnn yap ruhsat ve yap kullanma izin belgesine sahip olmadğna dair herhangi bir
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öğrenme durumu ortaya konulamadğndan herhangi bir hukuki sorumluluklar olmadğ
değerlendirildiğinden,
Aladağ Belediye Başkan Mustafa AKGEDİK, Aladağ Belediyesinde İnşaat Teknikeri
Hüseyin BİLMEZ hakknda, yaplacak herhangi bir işlem olmadğ,
Yönünde tespit, bulgu, görüş ve kanaate yer verilmiştir.
1.2.3 Yangnda Hayatn Kaybeden Vatandaşlarmz
Aladağ İlçe Emniyet Amirliği tarafndan, Aladağ Cumhuriyet Başsavclğna hitaben
yazlan 14.12.2016 tarih ve 42749/2016/97 sayl “Tahkikat Evrak” konulu yazda; yangnn
kontrol altna alnmasn takiben bina içerisinde yaplan arama kurtarma çalşmalar
sonucunda, aşağda açk kimlikleri belirtilen şahslarn binadan vefat etmiş halde
çkartldklar belirtilmiştir.
Cennet

Karataş;

Mehmet

ve

Nazmiye

kz,

Aladağ-20.11.2006

doğumlu,

Adana/Aladağ Kşlak nüfusuna kaytl.
Bahtnur Baş; Mehmet Ali ve Cemile kz, Aladağ-10.07.2006 doğumlu,
Adana/Aladağ Köprücük nüfusuna kaytl.
Tuğba Aydoğdu; Salih ve Teslime kz, Aladağ-29.08.2006 doğumlu, Adana/Aladağ
Köprücük nüfusuna kaytl.
İlknur Maden; Hasan ve Emine kz, Aladağ-25.05.2004 doğumlu, Adana/Aladağ
Kşlak nüfusuna kaytl.
Gamze Bagir; İsmail ve Muhteber kz, Aladağ-25.03.2004 doğumlu, Adana/Aladağ
Karahan nüfusuna kaytl.
Sümeyye Yetim; Ahmet ve Hatice kz, Aladağ-01.10.2004 doğumlu, Adana/Aladağ
Köprücük nüfusuna kaytl.
Zeliha Avc; Mustafa ve Sultan kz, Aladağ-20.12.2003 doğumlu, Adana/Aladağ
Köprücük nüfusuna kaytl.
Nurgül Pertlek; Mehmet ve Şerif kz, Aladağ-23.03.2005 doğumlu, Adana/Aladağ
Köprücük nüfusuna kaytl.
Sema Nur Aydoğdu; Ali ve Durdu kz, Aladağ-13.10.2003 doğumlu, Adana/Aladağ
Köprücük nüfusuna kaytl.
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Sevim Köylü; Ali ve Hayriye kz, Aladağ-03.09.2003 doğumlu, Adana/Aladağ
Köprücük nüfusuna kaytl.
Sare Betül Genç; Cuma Ali ve Ayşe kz, Tarsus-12.09.2010 doğumlu,
Adana/Pozant Yukarbelemedik nüfusuna kaytl.
Fatma

Canatan;

Metin

ve

Sahire

kz,

Çamlyayla-01.08.1996

doğumlu,

Mersin/Çamlyayla Sebil nüfusuna kaytl.
Maarif Müfettişleri tarafndan düzenlenen 07.12.2016 tarihli ve 164,63,150 sayl
İnceleme Raporunda; Cennet KARATAŞ, Tuğba AYDOĞDU, Bahtnur BAŞ, Nurgül
PERTLEK, İlknur MADEN, Gamze BAGİR, Sümeyye YETİM, Sema Nur AYDOĞDU,
Zeliha AVCI ve Sevim KÖYLÜ’nün yurtta barnan öğrenci; Sare Betül GENÇ’in yurt
müdürü Cuma Ali GENÇ’in yurtta bulunan birinci snf öğrencisi çocuğu; Fatma
CANATAN’n milli eğitim müdürlüğünden alnmş çalşma onay bulunmamakla beraber
yurtta kalan öğrencilere dini ilmihal dersi veren yurt çalşan olduğu tespit edilmiştir.
1.2.4 Yangnla İlgili Komisyonda Ortaya Konan Bulgular ve Tespitler
Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangn
Vakasnn Araştrlmas ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Yaşanmamas ve Kamusal Eğitim
ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna Alnp Yaygnlaştrlmas
İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas
Komisyonu toplantlarnda ortaya konan tespit ve bulgular ana hatlaryla aşağda belirtilmiştir.
1.2.4.1

22 Şubat 2017 Tarihli Oturum

Aladağ Yurt Yangnn Araştrma Komisyonu olarak, çalşma program belirlenmiş ve
Komisyon’da görevlendirilecek uzman ile danşmanlar değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda, daha sonraki toplantlarda Komisyona davet edilerek dinlenmesinde
fayda görülen kamu kurumlar, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer kişilerin
belirlenmesi ve yeni önerilerin değerlendirilmesi yönünde karar alnmştr.
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1.2.4.2

01 Mart 2017 Tarihli Oturum

Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Millî Eğitim Bakanlğ
tarafndan komisyona sunum yaplmş olup, sunum detaylar ana hatlaryla aşağda
belirtilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardmcs
İslam EMİROĞLU tarafndan yaplan sunumda;
“Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak ilk hedeflerimizin, çocuk alannda
politika oluşturmak, Devlet himayesine muhtaç olan çocuklarmzn bakm hizmetlerinin nasl
ve ne şekilde yaplacağ ile suça itilen, suç mağduru, sokakta yaşayan çocuklarmzn
rehabilitasyon sürecinden geçirilerek topluma tekrar yararl bireyler hâline getirilmesiyle ilgili
çalşmalar yapmak olduğu, bu bağlamda;
Sosyal ekonomik destek hizmeti olarak 2016 sonu itibaryla 137.415 çocuğumuza,
ailemize 456,00 TL ile 821,00 TL arasnda ödemeler yapmak suretiyle toplam 623.714,00 TL
destek verildiği,
Türk Medeni Kanunu ve Lahey Ülkeleraras Evlat Edinme Sözleşmesi’ne uygun
olarak, evlat edindirmeye uygun olan bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bir kişi
arasnda hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulduğu ve bu saynn 2017
Ocak ay itibaryla 15.354’e ulaştğ,
Korunmaya muhtaç çocuklardan çeşitli nedenlerle öz ailesi yannda bakmlar
sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocuklarn, anne-baba özelliklerini taşyan, ücretli
veya gönüllü statüdeki uygun aile ya da kişilerin (koruyucu aile) yannda, gereksinimlerine,
ihtiyaçlarna bağl şekilde ksa ya da uzun süreli olarak kurumumuz gözetiminde bakmlarnn
sağlandğ ve 4 bin ailenin yannda 5.013 çocuğun bu hizmetten yararlandğ,
Kuruluşlarmzda kalp daha sonra evlenme durumunda olan çocuklarmza çocuk
başna 1.369,00 TL olmak üzere çeyiz yardm yapldğ,
2005 ylndan Aralk 2016’ya kadar toplam 11.227 çocuğumuzun Sosyal Ekonomik
Destek (SED) ile ailesinin yanna döndürüldüğü, 2016 ylnda 1.296 şehit ve gazi çocuğuna
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SED kapsamnda 2.981.585,00 TL destek sağlandğ, halen 119 şehit ve gazi çocuğuna
ücretsiz kreş hizmetinin sunulduğu,
Önemli ksm Suriyeli olmak üzere, yabanc uyruklu olup ailesi yannda desteklenen
2.315 çocuğa 2.376.970,00 TL destek sağlandğ,
Kuruluş tiplerinin, çocuk evleri, çocuk yuvalar, çocuk evleri sitesi, yetiştirme yurtlar,
çocuk yuvas ve yetiştirme yurdu -ikisinin beraber olduğu- Çocuk Evleri Koordinasyon
Merkezi, Çocuk Destek Merkezleri şeklinde olduğu,
Çocuk yuvalarnda; 0-12 yaş grubu çocuklarmzn bakmnn sağlandğ ve şu anda 6
çocuk yuvasnda 323 çocuğumuza hizmet verildiği,
Yetiştirme yurtlarnda; 13-18 yaş grubu çocuklarmzn bakmnn sağlandğ ve 7
yetiştirme yurdunda toplam 363 çocuğa bakldğ,
Çocuk evleri sitesinde; villa tipinde olan bu evlerde en fazla 12 çocuğun üçer kişilik
odalarda bakmnn sağlandğ ve 2017 yl Ocak ay sonu itibaryla 93 çocuk evleri sitesinde
bulunan 631 villa tipi evde toplam 5.290 çocuğa hizmet verildiği,
Risklerin az olduğu semtlerde, bir apartman katnda aile ve komşuluk ilişkilerinin
olabileceği şekilde organize edilen çocuk evlerinde; 2017 yl Ocak ay sonu itibaryla 1.093
evde toplam 6.623 çocuğa hizmet verildiği, mevzuatta bu evlerde 0-18 yaş grubu çocuklarn
kalabileceği belirtilmesine rağmen, 0-3 ile 0-6 yaş grubunda herhangi bir çocuğumuzun
bulunmadğ,
Rehabilitasyon amacyla oluşturduğumuz 68 adet Çocuk Destek Merkezinde; toplam
1.430 çocuğa fiilen hizmet verildiği,
Çocuk Destek Merkezlerinde; çocuğun kuruluşlara girdiği andan itibaren, probleminin
ne olduğunun BİRDEF denilen sorularla çözülüp, hangi tür hizmete ihtiyac olduğunun
belirlenip buna göre yön verildiği, çocuğun hangi hizmete ihtiyac olduğunun tespit edilip ona
göre psiko-sosyal desteğin yapldğ ve şu anda bütün çocuk destek merkezlerinde bu
uygulamaya başlandğ,
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Federasyonlarla ortak protokoller düzenlemek suretiyle; satranç şampiyonas, voleybol
şampiyonas, yüzme, voleybol, badminton, halk oyunlar şenliği, güreş şampiyonas, masa
tenisi, gençlik kamplar, Kzlar Atakta Doğa Deniz Kamp gibi çalşmalarmzla çocuklarmz
geleceğe sağlkl shhatli bir şekilde hazrlamak hedefimize uygun şekilde davranldğ, bu
çerçevede, lisansl sporcu saysnn 1.220, millî sporcu saysnn da 34 olduğu,
3413 sayl Kanun çerçevesinde, 2016 sonu itibaryla Devlet Personel Başkanlğ
araclğyla 41.227 çocuğumuzun istihdamnn sağlandğ, 2017 ylnda da ayn şekilde 3.800
çocuğumuzun istihdam işleminin gerçekleştirileceği,
Suriyeli çocuklarn daha yoğun olduğu illerde, çocuklarmzn akrandan akrana eğitim
olarak karşlkl birbirleriyle etkileşim içerisine girmesiyle ilgili, 27 bin çocuğumuza
ulaşldğ,
Terör mağduru ailelerin çocuklarnn korunmas kapsamnda 7.452 çocuğa yönelik
sosyal ekonomik destek hizmeti verilmiş olup toplam 10.668.000,00 TL ödeme
gerçekleştirildiği, 11 ilde terör mağduru çocuklara psiko-sosyal destek, akrandan akrana
sosyal uyum eğitimleri, bilinçlendirme eğitimleri, boş zaman değerlendirme, dinlenme,
eğlence ve kültürel etkinlikler düzenlendiği,
29.11.2016 tarihinde Adana İli Aladağ İlçesinde kz öğrenci yurdunda meydana gelen
yangn neticesinde hayatn kaybeden ve yaralanan çocuklar ile ailelerine yönelik olarak,
Aladağ İlçesine bağl 3 köyde toplam 215 hanede sosyal inceleme ve mesleki çalşma
gerçekleştirildiği, 215 hanenin 50 hanesinin orada, “yaylac” diye tabir ettiğimiz, sürekli
ikamet etmeyen çevre ilçelerden gelen insanlar olduğunun tespit edildiği,
Yine, bu incelemeler neticesinde, 58 aileye sosyal ekonomik destek kapsamnda bir yl
süreli ortalama aylk 673 TL ödeneceği, çocuklarn eğitim durumuna, yaşlarna, ihtiyaçlarna
göre bunlarn miktarlarnda farkllklarn oluşabileceği, 26 aileye sosyal ekonomik destek
kapsamnda tek seferlik 2.737,00 TL ödeme yapldğ,
Yangn facias sonucunda vefat eden 12 çocuğumuzun ailelerine onar bin TL,
yaralanan 24 çocuğumuzun ailelerine beşer bin TL Sosyal Yardmlaşma Vakf tarafndan
yardm yapldğ,
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Ayrca, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafndan 5 psikolog, 5 sosyal
çalşmac, 2 sosyolog ve 1 PDR görevlilerince çocuklar ve ailelerine ilk günden itibaren
psiko-sosyal destek çalşmalarna devam edildiği”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
Milli

Eğitim

Bakanlğ

Özel

Öğretim

Kurumlar

Genel

Müdürü

Kemal

ŞAMLIOĞLU ile Teftiş Kurulu Başkan Atf ALA tarafndan yaplan sunumda;
“Özel öğrenci yurtlarnn, açlş ve denetlenme yetkisinin 1950 ylnda çkartlmş bir
kanunla Millî Eğitim Bakanlğna verildiği, daha sonra, 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğ
Teşkilat Kanununda da bu yurtlar kimlerin açabileceği, hangi snf seviyesinde açlabileceği
ile ilgili düzenlemelere yer verildiği, dernekler ve vakflar tarafndan veyahut da gerçek yahut
tüzel kişiler tarafndan her snf seviyesinde özel öğrenci yurtlarnn açlabileceğiyle ilgili bir
hükmün 2011 ylnda Millî Eğitim Bakanlğ Teşkilat Kanununa konulduğu,
Özel öğrenci yurtlarnn iş ve işlemlerinin, 2004 ylnda Bakanlar Kurulu kararyla
yaynlanmş olan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği’ne göre yürütüldüğü,
Şu an itibariyle Ülke genelinde 3.905 yurdun faaliyet gösterdiği, FETÖ dolaysyla
kapatmş olduğumuz 845 yurdun buna dahil olmadğ, ortaöğrenimde yani lise öğrencilerinin
devam ettiği 2.246, yükseköğretimde de 1.669 yurdun bulunduğu, bu yurtlarn toplam 378 bin
öğrenci kapasitesine sahip olduğu ve şu an itibaryla 221 bin öğrencimizin kaytl olduğu,
Devlet yurtlarnn, temel eğitimde yani ortaokul düzeyinde, yüzde 54’ünün dolu,
yüzde 46’snn boş, ortaöğretimde de yüzde 57’sinin dolu, yüzde 43’ünün boş durumda
olduğu, Adana özelinde ise, Devlet yurtlarnn yüzde 69’unun dolu, yüzde 31’nin boş olduğu,
Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği’nin, Bakanlar Kurulu kararyla 2004 ylnda
çkartldğ ve 2009 ile 2011 ylnda baz değişiklikler yapldğ, anlan Yönetmeliğin
ortaöğretim ve yükseköğretime yönelik düzenlendiği, Yönetmelikte geçici barnma yetkisinin
bulunduğu, buna göre üniversiteli öğrencilerin lise yurtlarnda, liseli öğrencilerin de geçici
olarak üniversite yurtlarnda barnabildiği, ayn zamanda, sadece ortaöğretim yani lise
yurtlarnda altnc, yedinci ve sekizinci snftaki çocuklarmzn da bu Bakanlar Kurulu
kararyla ortaöğretim yurtlarnda geçici kalabildiği, yönetmeliğe göre bu yurtlarn gerçek ve
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tüzel kişiler tarafndan açlabildiği, oysa ki 652 sayl Kanunda özel hukuk tüzel kişileri
dendiği, İçişleri Bakanlğ yetkisinde kurulan dernekler ile Vakflar Kanunu çerçevesinde
kurulan vakflarn, 652 sayl Kanuna göre yurt açabildiği,
Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğünün, 24 bin kurumu, 4 bine yakn özel
yurdu, 20 bin civarnda da özel okulu, eski dershaneleri, muhtelif kurslar gibi birçok özel
kurumu olan bir büyük yap olduğu, bunlarn 20 bininin iş yeri açma ve çalşma ruhsatnn
Millî Eğitim Bakanlğ tarafndan verildiği, iş yeri açma, çalşma ruhsat verme yetkisinin,
diğer özel öğretim kurumlarnda yani özel okullarda, muhtelif kurslarda, rehabilitasyon
merkezlerinde, özel öğretim kurslarnda, etüt eğitim merkezlerinde, vb. Millî Eğitim
Bakanlğnda olduğu, özel yurtlarn kurum açma izninin Bakanlkta olmasna rağmen iş yeri
açma ruhsatnn belediyelerde olduğu, ancak, yurtlara da ruhsat verme yetkisinin 2016 Aralk
aynda çkartlan KHK ile Millî Eğitim Bakanlğna verildiği,
Vakflar Genel Müdürlüğünün, vakflarn kuruluş ve denetim aşamasn yürüttüğü,
derneklerin kuruluş yetkisinin de tamamen İçişleri Bakanlğnda olduğu, vakf ve derneklerin
yurt açabileceği, ancak, ana sözleşmelerinde veyahut da vakf senetlerinde eğitim yahut da
yurt, barnma hizmeti vermeye dönük vakfn yahut da derneğin yetkili olmas ve İçişleri
Bakanlğndan, Vakflar Genel Müdürlüğünden onayl olmas gerektiği, bu bağlamda, yurt
açma yetkisinin sadece Millî Eğitim Bakanlğnda bulunduğu,
Şu anda, Bakanlar Kurulu kararyla çkarlan 2004 ylndaki yönetmeliğe göre, binann
açlşnda yap kullanma izin belgesi, depreme dayankl olduğuna dair belgenin istendiği,
yangnla ilgili, yangn merdiveni, yangna karş söndürme malzemesi ve tesisatn olmas
gerektiği, son kanuni düzenlemeden önce bütün açlş işlemlerinin valiliklerde tamamlandğ,
2016 yl 12’nci ayndan sonra bütün yetkilerin, açlş ruhsatlarndan tutun da denetimlerine
kadar, Bakanlk olarak ve ayn zamanda Valilik olarak yürütüldüğü, yine, yetkili
kuruluşlardan alnan, yangna karş yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair bir belgenin
istendiği, önceki Yönetmeliğe göre, bir yurt açldğnda mutlaka o yurdun müdürünün bir yl
içerisinde hizmet içi eğitim faaliyetine alndğ,
Otel, motel, pansiyon, öğrenci konuk evi, öğrenci apart, stüdyo evi gibi mevzuatta
hiçbir karşlğ olmayan ama öğrencilerin barndğ unsurlarn da hzl bir şekilde
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ruhsatlandrlmas gerektiği, bunlarn ruhsat yetkisinin de artk Millî Eğitim Bakanlğ
üzerinden yürütüleceği ve bu sayede etkin bir denetimin gerçekleştirileceği,
Aladağ olayndan sonra, 12.12.2016 tarihinde valiliklere Milli Eğitim Bakannn
talimatyla, aslnda ylda 2 kez yaplan teftişin dşnda da Bakanlk olarak hzl bir şekilde
3.900 yurdun denetlenmesine dönük gerekli güvenliğe, yangn açsndan güvenliğe sahip olup
olmadklaryla ilgili, ayn şekilde, yurtlarn depreme dayankllklaryla ilgili, yap kullanma
belgelerinde

“yurt”

olmasa

bile

depreme

dayankllklarn

gösteren

hususlarn

denetlenmesinin istendiği ve 3.781 yurdun denetiminin bu minvalde gerçekleştirildiği, bu
kapsamda kapatlan yurtlarn yannda faaliyetine ara verilen yaklaşk 100’e yakn yurdun
olduğu,
Özel Barnma Hizmetleri Yönetmeliğinin 09.01.2017 itibaryla Başbakanlğa
gönderildiği, Bakanlar Kurulu kararyla çkarlan yönetmelik olduğu için Bakanlar Kurulunda
görüşülüp, en yakn zamanda yaymlanacağ, özel yurtlara dönük bu yönetmelikle, 2004
ylnda çkmş olan yönetmeliğin tamamen değiştiği, buna göre, belki özel yurt sektörünün
yüzde 40’a yaknnn kapanma ihtimalinin olacağ,
Önceden belediyeler, üniversiteler, kamu kurumlar gibi yerlerin açtğ özel öğrenci
misafirhaneleri ve bu gibi yerlerin, 2004 ylnda çkartlan yönetmelikte yer almadğ için
denetime tabi olmadğ, ancak, yeni yönetmelikle bunlarn denetime açlacağ, yan sra,
öğrenci apart evlerinden tutun da stüdyo dairelerine kadar, yurtlardan pansiyonlara kadar
güçlü bir kurumsal yapnn inşa edileceği, bu çerçevede, gerek belediyelerin gerek diğer kamu
kurum ve kuruluşlarnn açmş olduğu öğrenciye dair barnma hizmeti yetkisinin Millî Eğitim
Bakanlğ olarak ruhsatlandrlacağ ve denetleneceği,
Yeni yönetmeliğe göre, öğrenci yurdunun bir bahçe içerisinde açlabileceği, her
kademede yani ortaokul, lise ve üniversite için açlabileceği, yatakhaneleri ve ortak kullanm
alanlarnn olacağ ve sadece kz ve erkek diye ayr ayr açlabileceği, öğrenci pansiyonlarnn
ise ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim yani tüm seviyelerde açlabileceği, fakat sadece
öğrencinin geçici süreyle en fazla bir aylk ikametine dönük olacağ, “öğrenci apart” ve
“öğrenci stüdyo dairesi”nin de yeni tanmlandğ, bunlarn aslnda var olan ama denetimin
içerisinde olmayan unsurlar olduğu, öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo dairelerinin sadece
üniversite öğrencileri için açlabileceği,
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Yöneticilerin de, kz öğrencilerin bulunduğu yurtlarda kadnlardan, erkek yurtlarnda
da erkeklerden oluşmasyla ilgili mevzuatn hazrlandğ, kurum personelinin de, önceden
genelde adli sabka arandğ, bunu biraz daha derinlemesine indirilerek malum KHK’lardan
da bildiğimiz iltisak durumlar da göz önünde bulundurularak, bu minvalde bulunan hiçbir
personelin, kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardmcs, yurt yönetim
memuru veyahut da belletici, hiçbirinin bu kurumlarda görev alamayacağ,
Yine, öğrenci barnma sertifikasnn getirildiği ve bir sertifika programnn
hazrlandğ, öğrenci barnma sertifikas olmayan kişinin artk yöneticilik yapamayacağ, bu
sertifikann çok güçlü eğitim programlarna tabi olacağ, içerikleri itibaryla hem yönetim ve
organizasyon hem eğitim süreçleri hem destek hizmetleri hem fiziki standartlar gibi birçok
şeyi içerisinde barndracağ, iletişim becerilerinin de içerisinde olduğu güçlü bir sertifika
programn veren ve sadece bu sertifikay alann kurumda yönetici olabileceği, bu mevzudan
dolay bile birçok yurdun kapanmak zorunda yahut da kurucu gerçek kişilerini yahut da tüzel
kişilerini değiştirmek durumunda kalacağ,
Kurucu gerçek kişi, kurum temsilcisi, kurum müdürü ve müdür yardmcs, genel
müdür ve genel müdür yardmcsnn en az lisans mezunu olacağ, belleticiler ve yönetim
memurlarnn da yükseköğrenim mezunu olacağ, yönetim memurlarnn daha önceden lise
mezunu olabildiği,
Bir diğer düzenlemenin, ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda
isteğe bağl olarak en az 1 rehber öğretmen şart, kontenjan 150 ve üzerinde olan
yurtlarmzda da, hemşire, hemşire yardmcs veyahut da acil tp teknisyeni zorunluluğunun
getirilmiş olduğu, ayrca, yurtlarn en az 40 öğrenci kapasitesiyle açlabileceği, pansiyonlarda
bunun 30, öğrenci apart ve stüdyo dairelerinde de 10 şeklinde olduğu, ortaokul ve
ortaöğrenim öğrencilerine yönelik yurt ve pansiyonlarda en az 3 öğrencinin odalarda
barnmasnn düzenlendiği,
Yeni düzenlemeyle, kurum binasnn tantlacağyla ilgili çok önemli bir madde
getirildiği, öğrencinin kuruma gittiği zaman ne yapacağ ile ilgili, kurumun çok iyi
tantlacağ, çkşlarn, girişlerin, mutfağn, yatakhanesinin nerede olduğu gibi, acil durumlar
için tahliye yollarnn ve toplanma yerlerinin çocuklara gösterileceği, her dönemin ilk
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haftasnda yani bir eylül aynda, bir de şubat aynda 2 kez kurumlarda acil durum tahliye
tatbikatlarnn yaptrlacağ,
Yine, yangn güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, snma sistemi güvenliğiyle ilgili,
mevzuatta “binalarn yangna karş güvenli olduğuna dair bir belge…” denildiği, ancak, bir
maarif müfettişi veyahut da denetleyen bir şube müdürünün, oradaki elektrik tesisatnn
hakikaten güvenliğini denetleyecek yetkinliğe sahip olmayabileceği, yeni mevzuatla,
üniversitelerden, ayn şekilde Makina Mühendisleri Odasndan ve ilgili kuruluşlardan bu
denetimlerin isteneceği, snma sisteminden tutun da su ve gaz tesisat güvenliğine kadar,
birçok bölümden, belediyelerden, üniversitelerden ve mühendis odalarndan onlar da
bağlayc olan, verdikleri raporlar dolaysyla da sorumlu olacaklar bir denetim
mekanizmasnn inşa edildiği,
Bir diğer hususun, iç ve dş duvarlar ve tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği
bulunan yerler var ise ki bu denetimlerle ilgili bir süre verileceği, böyle bir yapyla da yurdun
açlmasna bundan sonra müsaade edilmeyeceği ve bu kurumlarn hepsinin kapatlmas
noktasnda kararl olunacağ,
Yangn

merdivenleri

ve

kaçş

yollar

kaplarnn

yangna

karş

dayankl

malzemelerden yaplma şartnn getirildiği, acil çkş kaplarnn dşardan açlmayan ve
içeriden kilitlenmeyen veya yangn ikazyla otomatik olarak açlan şekilde düzenleneceği,
Duman ve sya duyarl, gaz kaçaklarn alglayan sensörler, alarm sistemi, otomatik
söndürme sisteminin, Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te 200’e kadar
öğrenci olan yurtlarda istenmesine rağmen, yeni düzenlemeyle 100 öğrencisi olan
kurumlardan da isteneceği,
Çok güçlü eğitim programlarna tabi olacak ‘Barnma Sertifikas’nn 01.08.2018’e
kadar bütün kurumlardaki idarecilerden istenmiş olacağ, yine kurum binalarnn 01.08.2018’e
kadar yönetmelikteki standartlara uygun hale getirilmesinin isteneceği, aksi takdirde
ruhsatlarnn iptal edileceği,
Denetim görevinin Anayasa’nn 42’nci maddesinde “Eğitim ve öğretim, Atatürk
ilkeleri ve inklâplar doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarna göre, Devletin
gözetim ve denetimi altnda yaplr” denildiği, yine 1739 sayl Milli Eğitim Temel
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Kanunu’nun 56’nc maddesinde “Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre
Devlet adna yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlğ sorumludur”
denildiği, elim olayn meydana geldiği tarihte de yine Millî Eğitim Bakanlğ Teşkilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname’nin 17’nci maddesi (ç) bendine göre
denetim görevinin MEB Teftiş Kurulu Başkanlğnda olduğu, “Bakanlğn denetimi altndaki
her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve
rehberlik yaklaşmn ön plana çkaran bir anlayşla Bakanlğn görev, yetkileri çerçevesinde
denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemleri maarif müfettişi araclğyla yapmak”
şeklinde tanmlandğ,
Bir müfettişin, bir denetim elemannn bir özel öğretim kurumuna, bir yurda gittiği
zaman nelere bakacağnn Teftiş Rehberinde ayrntl bir şekilde tanmlandğ, hatta “güvenlik
önlemleri” başlğnda sivil savunma önlemleri, binann depreme dayanakllğn gösteren
belgenin yetkili kuruluştan alnmş olma durumu, yangndan korunma önlemleri, binann
yangndan korunma önlemleri ve sivil savunma tedbirinin alnp alnmadğ durumu ile ilgili
81 il valiliğine, il millî eğitim müdürlüklerine bunlarn gönderildiği ve bunlarla ilgili denetim
faaliyetlerinin yaplmas talimatnn verildiği,
Bu kapsamda, Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğretim
Kz Öğrenci Yurdunun, Adana İli Maarif Müfettişlerince 26.10.2015 tarihinde denetlendiği,
Adana İli Aladağ İlçesinde bulunan Yatl Bölge Ortaokulu Pansiyonunun teknik heyet
tarafndan verilen ykm karar üzerine ykldğ, yerine 300 yatakl pansiyon binas yapm
işinin ihale edilerek inşaatn gerçekleştirecek yüklenici firmaya 20.10.2016 tarihinde yer
teslimi yapldğ, Aladağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 öğretim yl taşmal Temel
Eğitim İl Değerlendirme Komisyonunca Köprücük, Köprücük Mengez, Küp, Kşlak,
Karahan, Gökçeköy’deki öğrencilerin Kozan Yatl Bölge Ortaokuluna yerleşmesine karar
verildiği, ancak, Maarif Müfettişlerince yaplan denetimde de, soruşturmada da, incelemede
de, hatta ön inceleme çalşmalarnda da değinildiği üzere, velilerin, biraz uzak olmasndan
dolay, “Daha da yakn olsun çocuğum, burada olsun, ücretsiz bir kurs var” diye derneğin
yurduna yöneldiği,
Maarif

Müfettişlerinin,

bu

yurdu

26.10.2015

tarihinde

denetledikten

sonra

düzenledikleri denetim raporunda; yurtta yangn söndürme tatbikat yaplmadğ, binann
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depreme

dayanakl

raporunun

bulunmadğ,

bölümlerin

yerleşim

planna

uygun

kullanlmadğ, Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği’nin 26’nc maddesi uyarnca istihdam
zorunlu

olan

özel

yeterli

sayda

hizmetli

bulundurulmadğ,

belletici

öğretmen

görevlendirmesinin yaplmadğ, yetki belgeli aşç bulunmadğ, personel aras iş bölümünün
yaplmadğ, internet odas oluşturulmadğ, öğrenci hizmetine sunulmuş ankesörlü telefon
bulunmadğ yönünde tespitin yapldğ, ancak, müfettişin elektrik şartelinin eski mi yeni mi
olduğunu ve kullanlr m kullanlamaz m olduğunu bilmesinin, teknik bir konu olmas
nedeniyle mümkün olmadğ, bu nedenle raporda “Bu okulda yangn tatbikat yaplmamş,
yangn tatbikatnn yaplmas...” gibi genel ifadelerin kullanldğ,
Ancak, daha sonra Aladağ Kaymakamlğnca bir şube müdürü ve bir memurla beraber
yaplan denetim sonucu düzenlenen raporda ise yurtta yangn tatbikat yaplmadğ halde
yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ yönünde rapor düzenlendiği, bu tür çelişkilere engel
olunamadğ, bu nedenle anlan yurtlarn kesinlikle bağmsz denetim birimlerince
denetlenmesinin faydal olacağ,
Yurtta yangn tatbikat yaplmadğ halde yangna karş gerekli tedbirlerin alndğ
yönünde rapor düzenleyenlerle ilgili, inceleme ve soruşturmann, Adana İl Maarif Müfettişleri
tarafndan yapldğ ve ilgililer hakknda savclğa suç duyurusunda bulunulduğu, idari
yönden yurdun kapatldğ, yurt müdürünün çalşma izninin iptal edildiği”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
1.2.4.3

09 Mart 2017 Tarihli Oturum

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlğ Dernekler Dairesi ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğ tarafndan komisyona sunum yaplmş olup, sunum
detaylar ana hatlaryla aşağda belirtilmiştir.
İçişleri Bakanlğ Dernekler Dairesi Başkan Ylmaz DORUK ve Dernekler
Denetçisi Mahmut Esat GÜRSES tarafndan yaplan sunumda;
“Başkanlğmz görevlerinin; dernekler ve uluslararas nitelikteki teşekküller ile
yabanc STK, vakf ve kâr amac gütmeyen kuruluşlarn, kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili iş ve
işlemlerini yürütmek, sendika ve siyasi partilerle ilgili Bakanlğa verilen iş ve işlemleri
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yürütmek, dernekleri, üst kuruluşlar, birlikleri ve yabanc STK’larn şubelerini denetlemek,
STK’larn faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak eğitim ve rehberlik faaliyetlerinde
bulunmak, projeler geliştirmek ve derneklere proje karşlğ yardmda bulunmak, yardm
toplama ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek olduğu,
Günümüz itibariyle faal dernek saysnn 109.549’a ulaştğ, toplam içerisinde mesleki
ve dayanşma derneklerinin, en fazla sayda olan grubu oluşturduğu, bunu srasyla, spor ve
sporla ilgili dernekler, dinî hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren
dernekler, eğitim, araştrma dernekleri ve insani yardm derneklerinin takip ettiği,
Dernek kurma özgürlüğünün, Anayasamzn “Temel Haklar ve Ödevler” başlkl
ksmnda düzenlendiği, Anayasamzn “Dernek Kurma Hürriyeti” başlkl 33’üncü
maddesinin, “Herkes, önceden izin almakszn dernek kurma ve bunlara üye olma ya da
üyelikten çkma hürriyetine sahiptir ve hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye
kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlk ve genel ahlâk ile başkalarnn hürriyetlerinin
korunmas sebepleriyle ve kanunla snrlanabilir” hükmünü içerdiği,
Derneğin, Türk Medeni Kanunu’nun 56’nc maddesinde; “gerçek veya tüzel en az yedi
kişinin kazanç paylaşma dşnda belirli ve ortak bir amac gerçekleştirmek üzere, bilgi ve
çalşmalarn sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturduklar, tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluklardr” şeklinde tanmlandğ, herkesin, önceden izin almakszn dernek kurma
hakkna sahip olduğu ve dernek kurucularnn fiil ehliyetine sahip olmas gerektiği,
derneklerin, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin
bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazandğ, kanuna göre
derneklerin zorunlu olarak genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu organlarn
oluşturmalar gerektiği,
Derneklerin, amaçlarn gerçekleştirmek üzere, tüzüklerinde belirtilen çalşma konular
ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunduğu, yani, tüzükte belirtilmemiş bir çalşma
konusu ve faaliyet biçiminin dernekler tarafndan gerçekleştirilemeyeceği, dernek faaliyetleri
ile ilgili yasak ve snrlamalara aykrlk hâlinde, Cumhuriyet savcsnn istemiyle mahkemece
faaliyetten alkoyma kararnn verilebileceği, bu faaliyetten alkoyma kararnn olağanüstü hâl
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dönemlerinde ve olağanüstü hâl kanuna göre mülki idare amiri tarafndan da
uygulanabileceği,
Anayasa ve kanunlarla açkça yasaklanan amaçlar veya konusu suç teşkil eden fiilleri
gerçekleştirmek amacyla dernek kurulamayacağ, askerliğe, millî savunma ve genel kolluk
hizmetlerine hazrlayc öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulamayacağ, bu amaçlar
gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açlamayacağ, üyeleri için özel kyafet veya
üniforma kullanlamayacağ,
Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçlar gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim
faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmalar ve lokallerinde alkollü içki
kullanlmas ile bu tesislerin işletilmesinin, mülkî idare amirinden izin almalarna bağl
olduğu, Dernekler Kanunu’nun 26’nc maddesinde düzenlenen hükme göre, derneklerin
eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt açmalar ve bu yurtlarn devri, nakli, kapatlmas ile
bunlarn idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi gibi hususlarn 03.12.2004 tarihli ve 25659 sayl
Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği
hükümlerine tabi olduğu, bu yurtlara izin verilmesi, denetlenmesi ve diğer tüm iş ve
işlemlerin, Millî Eğitim Bakanlğnn merkez ve taşra teşkilatnn görev, yetki ve sorumluluğu
altnda bulunduğu,
Derneklerin denetimi konusunda mevzuatmzn öncelikle derneklerde iç denetimini
esas aldğ, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafndan bu iç denetimin
yaplabileceği gibi, bağmsz denetim kuruluşlarna da denetim yaptrlabileceği, mevzuat
gereği, denetim kurulunun; derneğin iş ve işlemlerini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve
usullere göre ve bir yl geçmeyen aralklarla denetleyerek, denetim sonuçlarn bir rapor
halinde yönetim kuruluna ve toplandğnda genel kurula sunmas gerektiği,
Derneklerin, ylsonu itibaryla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarn
düzenleyecekleri beyannameyle her yl nisan ay sonuna kadar mülkî idare amirliğine
vermekle yükümlü olduğu, gerekli görülen hâllerde, ancak derneklerin tüzüklerinde gösterilen
amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kaytlarn mevzuata
uygun olarak tutup tutmadklar hususunun, İçişleri Bakan veya mülkî idare amiri tarafndan
denetlenebileceği, Bakanlar Kurulunca kamu yararna çalşan dernek statüsü verilmiş olan ve
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günümüzde 400’e yakn olan bu derneklerde en az iki ylda bir denetim zorunluluğunun
bulunduğu,
Bunun dşnda, mevzuatta kamuya yararl dernekler haricinde bulunan derneklerimizin
periyodik denetime tabi tutulmadğ, bunlar için beyan esasnn getirildiği, bu beyannamelerle
her türlü bilgileri, her türlü işlemleri, hesaplar, faaliyetleri alnmak suretiyle derneklerimizin
takibinin yapldğ, adli ve idari mercilerden gelen denetim, inceleme ve araştrma istekleri,
ihbar ve şikâyetler üzerine de İçişleri Bakanlğ ve valiliklerin denetim yetkisinin sakl
tutulduğu, denetimlerin, mülkiye müfettişleri, dernekler denetçileri ve illerde valiliklerce
yapldğ, 2016 ylnda denetçiler tarafndan yani merkezden 187 derneğin, valilikler
tarafndan da 6.839 olmak üzere toplam 7.026 derneğin denetlendiği, 110 bine yakn dernek
içerinde bu saynn dikkat çekici olduğu, bir sivil toplum kuruluşu olarak görülen derneklerin
denetiminin esas alnmadğ ve özellikle beyan usulü üzerinden izlenmeye çalşldğ, gerek
görülen hâllerde denetim yetkisinin kullanldğ,
İçişleri Bakanlğ ve taşra teşkilat tarafndan yaplan dernek denetimlerinde,
denetimin yapldğ derneğin öğrenci yurdunun bulunmas durumunda; dernek tarafndan
açlmş olan öğrenci yurdu için gerekli izin belgesinin alnp alnmadğ, bu öğrenci yurdunun
gelir ve gider işlemlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesinin
denetimin temelini oluşturduğu, yani, burada izin belgesi alnmş ise bizim denetçilerimizin
bunu görmekle yetindiği, denetimler neticesinde izinsiz olarak öğrenci yurdu işletildiğinin
tespiti hâlinde dernek yöneticilerine idari para cezas verilmesi ve izinsiz açlan tesisin
kapatlmas hususlarnda gerekli işlemlerin yaplmasnn yine mevzuatmzda öngörüldüğü,
Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneğine baktğmzda, derneğin 1978
ylnda kurulduğu, Dernek Tüzüğünde derneğin amacnn, “Tüm insanlarn maddi ve manevi
yönden gelişmelerinin sağlanmas ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ile her
kademedeki ve alandaki örgün ve yaygn eğitim gören öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her
bakmdan korumak, onlara maddeten ve manen yardmc olmak, eğitim, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarn karşlamak” olarak belirtildiği, bu derneğin tüzüğünde yer alan çalşma konular
arasnda “öğrenci yurt veya pansiyonlar açmak ve işletmek” faaliyetinin de bulunduğu,
Bilindiği üzere, derneğe Adana Valiliği tarafndan ortaöğretim kz öğrenci yurdu açma
izni verildiği, ancak meydana gelen elim yangn vakasndan sonra derneğin kz öğrenci
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yurdunun, Adana Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafndan süresiz olarak kapatldğ,
yine, bu ad geçen derneğin denetiminin Valilik makamnn en son 14.12.2016 tarihli
onaylaryla yapldğ, denetimde dernekler mevzuatna aykr işlemlerin tespit edilerek,
özellikle bunlarn usul hatalar şeklinde olduğu, bu usul hatalar yüzünden de dernek
yöneticilerine gerekli idari işlemlerin uygulandğ,
Derneklerin kapatlmasn gerektiren hususlarn hukukumuzda çok snrl olduğu,
burada, yurt açma ve işletilmesiyle ilgili olumsuzluklarn tespit edilmesi halinde derneğin
faaliyeti değil de o yurdun kapatldğ, izninin iptal edildiği, bunun da Millî Eğitim
Bakanlğnn mevzuat içinde yürütüldüğü, bu çerçevede, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine
Yardm Derneğinin tüzüğünde birden fazla amac olmas nedeniyle, yurdunun kapatlmasna
rağmen hukuka uygun diğer faaliyetlerinin devam ettiği”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğndan Attilah ELEŞKİRTLİ
tarafndan yaplan sunumda;
“İtfaiyenin genelde müdahale, eğitim ve önlem olmak üzere 3 görevinin olduğu;
müdahale ksmnn, yangnlar söndürmek, her türlü mahsur kalmalarda kurtarma yapmak, su
üstü ve su altnda arama kurtarma yapmak, su basknlarnda su tahliyesi yapmak, ilk yardm
ve acil yardm hizmetlerini yapmak, NBC kirlenmelerinde arndrma işlemlerine yardmc
olmak şeklinde olduğu, itfaiyenin görevleri içerisinde eğitimin ön plana çktğ, tüm halk,
kurum ve kuruluşlar yangn ve diğer acil durumlarla ilgili bilgilendirmek, yangn
önlemleriyle ilgili eğitimler vermek, tatbikatlar yapmak, yangn ve diğer acil durumlarda
doğru davranş yöntemlerini öğretmek ve uygulatmak, kamu ve özel kuruluşlarda itfaiye
çalşanlaryla gönüllü itfaiyecilerin eğitim ve yetiştirilmesini sağlamak gibi görevlerinin
olduğu, önlem olarak ise, tüm binalarn denetimini yapmak ve Binalarn Yangndan
Korunmas Hakknda Yönetmeliğe göre ilgili önlemleri aldrmak yönünde olduğu,
Binalarn kullanma geçmeden önce, çeşitli kurumlar tarafndan talepte bulunularak
Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmeliğe uygun olup olmadğ yönünde rapor istendiği,
ilgili itfaiyenin de ona göre denetleyip olumlu veya olumsuz görüş bildirdiği,
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Bilindiği gibi maddelerin üç hâlde olduğu; kat, sv, gaz ve bunlarn belli bir tutuşma
scaklğna kadar stldğ zaman oksijenle reaksiyona girdiği ve yanma dediğimiz olayn
meydana geldiği, “Yangn” dediğimiz olayn da, yanmann başladğ noktayla snrl kalmayp
kontrol dşna çkmas ve tehlike oluşturmasna da yangn denildiği,
Dikkatsiz davranma, tedbirsiz davranma, kastl davranma, bilinçsiz davranma, kaza
ve doğal afetlerin, genel başlklar altnda yangn çkş sebepleri olarak saylabileceği,
yangndan korunmak için s kaynaklarnn kontrol altnda tutulmas gerektiği, çakmak, kibrit,
mum, sigara, elektriksel snma, mekanik snma, kimyasal snma, statik elektrik, güneş,
yldrm ve tabiat olaylar gibi s kaynaklar olduğu,
Yanmann meydana gelmesi için yanc madde, oksijen ve s kaynaklarnn bir arada
olmas gerektiği, yanc madde ile oksijenin her yerde, her ortamda bulunduğu, bunu
engellemenin mümkün olmadğ, burada dikkat edilmesi gereken şeyin, s kaynaklarnn
kontrol altnda tutulmas olduğu, mesela İstanbul’da 2011 ile 2016 yllar arasnda meydana
gelen yangnlarn yüzde 61’i yani say olarak 17 bin yangnn s kaynaklarnn dikkatsiz ve
tedbirsiz kullanmndan kaynaklandğ, yine elektriksel snmadan meydana gelen yangnlarn
da tüm yangnlar içinde yüzde 21’lik, bacann yüzde 3,8, kastn yüzde 9,5 gibi bir paya sahip
olduğu, sebebi tespit edilemeyen yangnlarn ise yüzde 3,7 olduğu,
Yangnlarn çoğunlukla, insanlarn ayakta olduklar, faal olduklar saatte meydana
geldiği, en az çktğ vakitlerin de insanlarn uyuduğu saatler olduğu, bunun da insan
davranşlarnn yangn çkş sebepleriyle alakasn kurma açsndan önemli bir veri olduğu,
İstanbul’da eğitim ve barnma mekânlarnda yangn saylaryla ilgili 2005 yl ile 2016
yl arasnda 811 tane yangn meydana geldiği ve bu yangnlarda ilkokul ve ortaokullarn
dikkat çektiği, 296 tanesinin ilkokul ve ortaokul, 102 tanesinin de yurt yangn olduğu, yani
10-12 yllk bir istatistikte 102 tane yurt yangnnn meydana geldiği, bu yangnlarda 19
kişinin yaralandğ ancak ölüm olaynn gerçekleşmediği,
Yurtlarda meydana gelen yangnlarn toplam yangn içerisinde yüzde 13’lük bir paya
sahip olduğu ve bu yangnlarn yüzde 50’sinin elektriksel snmalardan, yüzde 44’ünün diğer
açk ateş kaynaklarnn tedbirsiz ve dikkatsiz kullanmndan, yüzde 6’lk ksmnn da genelde
stma sistemleriyle ilgili bacalardan kaynaklandğnn tespit edildiği, genelde elektrikle ilgili
yangnlarn çoğunun elektrik tesisatndaki snmadan, diğer bir deyişle, yanlş kullanmdan
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veya tesisatn yetersizliğinden kaynaklandğ, elektrik ssnn çok yüksek olduğu ve başladğ
noktada her şeyi yaktğ, bir de elektrik tesisatlarnn, kablolarnn izolasyon kablolarnn
yanmasndan dolay çok ksa bir sürede çok hzl bir şekilde duman oluşturduğu, eğer
halojenden arndrlmş kablo kullanlmadysa bunlarn çok ksa sürede insanlar zehirlediği,
yani, tesisat standardnn çok önemli olduğu,
Yangn öncesinde, binalarn yangndan korunma hakkndaki yönetmelik çerçevesinde
güvenlik önlemlerinin aldrlmas, yine binay kullanan kişilere yangnda nasl doğru davranş
göstereceği, nasl müdahale edeceği, neyle müdahale edeceği bilgisinin öğretilmesinin önem
arz ettiği, ayrca, olas bir yangn durumunda binann nasl tahliye edileceği, nasl müdahale
edileceğiyle ilgili de önceden mutlaka bir müdahale planlarnn oluşturulmas gerektiği,
yangn annda da birinci olarak, yangnn hemen binadakilere ve itfaiyeye haber verilmesi,
ondan sonra, doğal gaz, elektrik gibi enerji kaynaklarnn kapatlmas, güvenli ise yangnn
söndürülmesi, eğer güvenli değilse söndüremiyorsa bir an önce binay yangn kaçş
merdivenlerinden tahliye etmesi gerektiği,
Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmeliğin amacnn, binalarda
meydana gelebilecek yangnlar en aza indirmek ve bir yangn meydana geldiyse bu yangn
en az zararla atlatmak olduğu, Yönetmelikte 2007 ylnda yeni bina ve mevcut bina olarak bir
snflandrma yapldğ, mesela yeni binaysa birden fazla katl bina içeresindeki yatlan oda
says 100 ve yatak says 200’ü geçiyorsa 200’ü geçen otel, yurt ve pansiyonlarda,
misafirhanelerde yap yüksekliği 21,50 metreden fazla olan bütün yatakl tesislerde otomatik
yağmurlama sisteminin istendiği, eğer bu bina yeni bina değil de mevcut bina ise bina
yüksekliği 30,50’den fazla olursa yağmurlama sistemi istendiği,
Binalarda yangn güvenlik önemlerinin iki aşamada alndğ, bunlardan bir tanesinin
iskan aşamas, diğerinin ise ruhsat aşamas olduğu, iskan aşamasnda yap kullanm izin
belgesinin iskan olarak adlandrldğ, bu aşamada, mimari proje, elektrik projesi ve mekanik
proje olmak üzere üç projeye yangn güvenlik yönünden önlem aldrldğ, ruhsat aşamasnda,
ruhsat veren kurumlarn sorumlu olduğu ve onlarn yönlendirmesiyle yangn güvenlik
uygunluk raporunun itfaiye tarafndan verildiği,
Yangn güvenlik sistemlerinin yaptrlmasnn gerekli olduğu yap sahibine yazl
olarak bildirildiği hâlde yap sahibi tarafndan yaptrlmamş veya standartlara uygun
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yaptrlmamşsa yap sahibinin sorumlu olduğu, yangn güvenlik önlemleri yapldktan sonra
bunlarn periyodik kontrolleri, bakmlar, testleri, standartlara uygun hâle getirilmesinden de
bina sahibi, yöneticisi veya bunlarn görevlendirdiği kişilerin sorumlu olduğu,
Yönetmeliğe göre binalarn kullanm amacnn önemli olduğu, kullanm amaçlarnn
on başlk altnda belirlendiği, burada yurtlarn, konaklama amaçl, diğer eğitim kurumlarnn
da kurumsal binalar snfna girdiği, binalarn tehlike snflandrlmas açsndan da
yönetmelikte ayrm yapldğ ve buna göre önlem aldrldğ, bir binada, düşük tehlike, orta
tehlike veya yüksek tehlikeli yerler snfna göre yangn güvenlik önlemlerinin aldrldğ,
yurtlarn orta tehlikeli birinci snfta yer aldğ,
Yurtlarda meydana gelen yangnlarda yap malzemeleri, yapda kullanlan malzemeler
ve yangna dayanmlarnn çok önemli olduğu, bir yangn annda binay güvenli bir şekilde
tahliye edebilmek için yap malzemelerinin yangnn hzn artrdğ için yönetmelikte
belirtilen sürelere dayanabilmesi gerektiği, yurtlarla ilgili kesinlikle ahşap bina olamaz
hükmünün bulunduğu, yani mutlaka yangna 120 dakika dayankl duvarlar olan betonarme
bina olmas gerektiği,
Yine, yönetmelikte yurtlarda kullanlan elektrik tesisatyla ilgili bir maddenin
bulunduğu, mesela 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçl binalarda bunlara
yurtlar da dahil, her türlü besleme ve dağtm kablolar ve kablo muhafazalarnda kullanlan
malzemelerin halojenden arndrlmş ve yangna maruz kaldğnda herhangi bir zehirli gaz
üretmeyen özellikte olmas gerektiği, eğer yurda dönüştürülen binalarn tesisatlar önceki
binann

kullanm

amacna

göre

yaplmşsa,

mutlaka

elektrik

tesisatnn

yeniden

değerlendirilmesi gerektiği,
Yönetmelikte acil çkşlarla ilgili düzenlemenin de bulunduğu, çünkü bir yangn
annda can kayplarnn olmamas için binay hzl ve güvenli bir şekilde tahliye etmenin çok
önemli olduğu, aksi belirtilmediği sürece bir yapda mutlaka en az iki çkşn olmas gerektiği,
bunlarn da yine o binay kullanan kişi saysna göre hesaplandğ, merdivenlerin yangna en
az 120 dakika dayankl duvarlardan oluşturulmas gerektiği, kaplarn eski binalarda en az 60
dakika yeni binalarda ise 90 dakika yangna dayankl olmas ve yangn merdiveninin zemine
kadar inmesi gerektiği,
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Yönetmeliğin ilgili maddesinde; “Kaçş yollaryla ilgili düzenlenmesi bakmndan
herhangi bir yapnn içinde serbest kaçşlar engellenecek şekilde çkşlara veya kaplara kilit,
sürgü ve benzeri bileşenler taklamaz”, “Yangn merdivenlerinin bulunduğu –mevcut binalar
için- yere herhangi bir kolay yanc pencere veya yangnn hzl sirayet edebileceği 1,8
metreden fazla olamaz” denildiği, bunun yeni binalarda 3 metreye kadar çkartldğ, kullanc
says ve kullanc yüküne göre belli standartlarn verildiği ve yangn çkş kaplarnn kaçş
istikametine doğru, kilit sisteminin, kol sisteminin panik bar olmas gerektiği,
400 metreden büyük, 2 ile 4 kat aras bütün binalarda ihbar sisteminin yaplmasnn
zorunlu olduğu, özellikle yurt olarak kullanlan binalarda duman ve s dedektörlerinin
bulunmas gerektiği, yap yüksekliğin 6,50’yi, bina toplam kullanm alan 1.000 metrekareyi
geçen yerlerde otomatik alglama sistemlerinin mutlaka uygulanmas gerektiği,
Dumanl ortamlarda, acil durumlarda, panik hallerinde insanlar kaçş merdivenlerine
götüren klavuzlar olarak mutlaka binalarda yön gösteren levhalarn olmas ve bunlarn
elektrikli, bataryal olmas, dumanda fark edilebilecek olmas gerektiği,
Yurtlarda yatak saysnn 200’ü geçmesi durumunda mutlaka anons sisteminin
yaplmas, kullanlan mekânn yangn snfna göre mutlaka portatif yangn söndürme
cihazlarnn bulunmas,
Yangn söndürme cihazlarnn haricinde bir de sabit söndürme tesisatlarnn
bulunduğu; yangn dolaplar, hidrantlar, springler, itfaiye su alma ağz, itfaiye su verme ağz
ve köpüklü söndürme sistemlerinin de yönetmeliğin getirdiği uygulamalar olduğu, mesela,
kapal kullanm alan yeni binalarda bin metrekareden büyük, mevcut binalarda 2 bin
metrekareden büyük tüm yaplarda, yüksek binalarda enerji gücü 350 kilovatn üstündeki
kazan dairelerinde yangn dolabnn mutlaka istendiği,
Eğitim ve barnma amaçl kullanlan yerlerde bina yüksekliğinin 30,50’den fazla
olmas halinde, yeni binalarda da yatak says 200’ü geçince ve yap yüksekliği 21,50’yi
geçen tüm binalarda otomatik yağmurlama sisteminin istendiği,
Aladağ yangnndan sonra, 282 talebe karşlk İstanbul’da yaplan yurt binalarnn
denetimleri sonucunda; bunlarn yüzde 56’snn uygunsuz gözüktüğü, bu uygunsuzluğun
sadece önlemin alnmamasyla ilgili olmadğ, alnan önlemin aktif hâlde tutulmasyla ilgili
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olduğu, yani, yangn merdiveninin yaplmş olmasna rağmen sonradan bozulduğu veya
yangn dolaplarnn yaplmş olmasna rağmen kullanlr hâlde tutulmadğ,
Tüm bu anlatlanlar şğnda, getirilen önerilerin ise aşağda belirtildiği;
- Eğitim ve barnma amaçl kullanlan binalara proje ve iskan aşamasnda Binalarn
Yangndan Korunmas Hakkndaki Yönetmelik hükümlerine göre yangn güvenlik
önlemlerinin aldrlmas,
- Yap kullanm izin belgesi eğitim ve barnma mekân olarak düzenlenmemiş
yaplarn bu amaçla kullanlmasna izin verilmemesi,
- Yapnn kullanm snf değiştiğinde veya tadilat yapldğnda mutlaka yeniden
projelendirilmesi ve ilgili kurumca denetlenmesi,
- Ülke genelinde, yönetmeliğin ayn hassasiyetle uygulanmas bilincinin oluşturulmas,
- Belediyelerde, binalarda alnacak yangn güvenlik önlemlerinin denetiminde
çalşacak, Binalarn Yangndan Korunmas Hakkndaki Yönetmelik’e vâkf, sahada
uygulayabilecek uzman personel bulundurulmas,
- Binalardaki yangn önlemlerinin denetimini yapacak yangn güvenlik uzmanlarnn
yetiştirilmesi için eğitim programlar oluşturulmas,
- Üniversitelerin mimarlk ve mühendislik fakültelerinde, binalardaki yangn güvenlik
önlemlerinin müfredata dâhil edilmesi,
- Yurt ve eğitim binalar için “yeni bina”, “mevcut bina” kavramlarnn tekrar
değerlendirilmesi,
- Baz denetimlerde yaplan kontrol listelerinin yangn güvenlik önlemleri konusunda
uygun olmadğ dikkate alnarak bunlarn kaldrlmas, yangn güvenlik önlemlerinin
denetiminin itfaiye teşkilatlarnn yangn güvenlik uzmanlar tarafndan yaplmas,
- Yurt ve eğitim kurumlar yönetmeliklerinin Binalarn Yangndan Korunmas
Hakkndaki Yönetmelik’e uygun olarak yeniden düzenlenmesi, yaplan denetimler sonucu,
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sorumlu olduklar binalara yangn güvenlik önlemlerini aldrmayanlara veya alnan önlemleri
çalşr hâlde tutmayanlara gerekli idari ve para cezalaryla ilgili yasal düzenleme yaplmas,
- Eğitim ve barnma binalarnn yeni bina, mevcut bina ayrm yaplmakszn her türlü
besleme ve dağtm kablolar ve kablo muhafazalarnda kullanlan malzemelerin halojenden
arndrlmş veya yangna maruz kaldğnda herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte
olmas,
- Eğitim ve barnma binalarndaki elektrik tesisatlarnn mevcut sistemin çekeceği
güce göre düzenlenmesi,
- Baca tesisatlarnn ilgili Türk standartlarndaki esaslara uygun olmas ve bacalarn
düzenli olarak temizliklerinin ve denetimlerinin yaplmas,
- Hrszlk ve öğrenci kaçşlar nedeniyle kilitlenen yangn kaplarnn ve bina çkş
kaplarnn yangn durumunda boşa çkmas, otomatik duman detektörlerine veya ihbar
zillerine bağl kaplara manyetik tutucu taklmas,
- Yurtlarda kullanlan yer döşemeleri ve yataklarn yanmasyla ortaya çkan yangnlar
önlemek veya azaltmak amacyla yangna dayankl yer döşemeleri, malzemeleri ve yangna
dayankl yatak kullanlmas,
- Mutfak ksmlarnda, yurtta konaklayan kişi saysna baklmakszn ocak üstü
davlumbaz içi otomatik söndürme sistemlerinin yaplmas,
- Engelliler için, olas bir yangn annda tahliyelerinin kolay ve hzl şekilde
sağlanmas için düzenlemeler yaplmas,
- Panele bağl otomatik duman alglama sistemlerinin yirmi dört saat güvenliğin
olduğu bölüme yaptrlmas,
- Kaçş yollarnda hiçbir şekilde kullanm alanlarnn (ayakkablk, valiz odas,
çamaşrhane gibi) olmamas ve yanc malzemelerle kaplanmamas,
- Eğitim ve barnma amaçl kullanlan binalarda çalşan personellere mahallî itfaiye
teşkilatlarnda yangn güvenlik eğitimleri verilmesi,
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- Yurtlarda kalacak öğrencilere her eğitim yl başnda yangn bilgisi ve yangnda
doğru davranş şekilleri konularnda bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi,
- En az ylda bir kez tahliye ve söndürme tatbikatlarnn yaplmas,
- Yangn önlemlerinin alnmas veya yangnda doğru davranş şekilleriyle ilgili kamu
spotlarnn hazrlanmas, ulusal kanallarda yaynlanmas,
- Yerel itfaiye teşkilatlaryla beraber eğitim binalar ve yurt binalar gibi önemli
tesislerin yangna müdahale planlarnn yaplmas ve uygulanmas”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
1.2.4.4

15 Mart 2017 Tarihli Oturum

Konuyla ilgili olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Aladağ’daki
yangnda Aladağ Cumhuriyet Başsavclğnn 02.12.2016 Tarihli Talebiyle Bizzat
Görevlendirilen Bilirkişi Heyeti tarafndan komisyona sunum yaplmş olup, sunum detaylar
ana hatlaryla aşağda belirtilmiştir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan AKSU tarafndan yaplan sunumda;
“Kredi ve Yurtlar Kurumunun, 1961 ylnda yükseköğrenim öğrencilerinin barnma,
burs, kredi ihtiyaçlar için kurulan devletimizin sosyal bir kurumu olduğu ve 1961 ylndan
günümüze sadece yükseköğrenim öğrencilerimize barnma, burs ve kredi hizmeti verdiği, son
üç ylda kapasitenin ciddi manada artrldğ, tüm Türkiye’de iki yl gibi bir süre zarfnda
yükseköğrenime müracaat eden her gencimize barnma imkânnn sunulabileceği, şu anda
inşaatlarn devam ettiği ve inşaatlar yaplrken yangn ve tüm afetlere karş gerekli
planlamann da yapldğ,
Yurt hizmetlerinin bir barnma mevzuatnn olduğu, bu mevzuat çerçevesinde, 2017
yl itibaryla 703 yurt müdürlüğü şeklinde hizmet verildiği, 2018 ylnda tüm Türkiye’deki
ihtiyac karşlayacak derecede yurda sahip olunacağ, şu an için kapasitenin 564 bin olduğu,
Eylül aynda 655 bin, 2018 ylnda da 707 bin şeklinde bir öngörünün olduğu,
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Sosyal devlet imkânlaryla öğrencimize destek olma adna, her öğrencimize aylk 285
lira beslenme desteği verildiği, yurtlarda ve burs, kredi noktasnda öğrencimize en adaletli bir
şekilde bunu verebilmek adna 11 tane devlet kuruluşundan öğrenci bilgilerinin araştrldğ,
bir puanlama yapldğ ve en fazla hak eden öğrenciden başlayarak bu hizmetin verilmeye
çalşldğ, yurtlarda bütün sosyal alanlarn öğrencilerimize sunulmaya çalşldğ, konferans
salonu, mescidi, yemekhanesi ve kafeteryasyla öğrencinin tüm ihtiyacnn yurtta verilerek,
yurdun içerisinde öğrenciye bir yaşam alann oluşturulmasna çalşldğ,
- Yurtlarn konaklama amaçl binalar olup orta tehlike 2’nci snfnda yer aldğ,
projelendirilmesinde ise bu hususlara dikkat edildiği,
- Birden fazla katl bir bina içerisindeki yatlan oda says 100’ü veya yatak says
200’ü geçen yurtlarda sprink sisteminin yapldğ,
- Bina içindeki kişilerin yakndaki küçük bir yangn kontrol etmesini ve söndürmesini
sağlayabilmek üzere yangn dolaplarmzn bulunduğu,
- Yurt binalarmzda yönetmeliğe uygun olarak yeterli sayda ve çok maksatl kuru
kimyevi tozlu veya sulu yangn tüplerinin kullanldğ,
- Yine yurt bloklar ve sosyal tesislerin taban alanlar toplamnn 5 bin m2’den büyük
olduğu yerleşkelerde de hidrant sisteminin şu anda yapldğ,
- Yurt binalarmzn mutfak ksmnda yer alan davlumbazlarda otomatik söndürme
sistemlerinin mevcut olduğu,
- Merdiven kovasnn yüksekliği 30-50 m’den fazla olan yurtlarmzda da kaçş
merdivenlerinin basnçlandrlmasnn yapldğ,
- Yurtlarmzda yangn alglama, uyar, acil durum aydnlatmas ve yönlendirme
sistemlerinin bulunduğu,
- Yurt binalarnn mimari özelliklerine göre yönetmelik kapsamnda kaçş yollarnn
tesis edildiği,
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Bizim bu konuyla ilgili sürekli kendi denetimlerimizin, yani Teftiş Kurulumuz
marifetiyle yurtlarmzdaki bu yangn yönetmeliğinin uygulanp uygulanmadğn düzenli
olarak takip eden bir denetim sistemimizin olduğu, Teftiş Kurulunun müfettişler marifetiyle
her yurdu düzenli olarak yllk denetlediği, sadece yurdumuzda değil, ayn zamanda istisnasz
tüm yurtlarn içerisinde bulunan kantin ve yemekhanenin de yangn yönetmeliğine uygunluğu
açsndan denetlendiği, aksaklk halinde hemen yani süratle cezai işlem yapldğ veya o
işletmeciye ceza verilerek, yurdumuzdan da çkartldğ,
Sivil savunma talimatnn her yl düzenli olarak, öğretim dönemi başnda bütün il
müdürlükleri ve yurt müdürlüklerine dağtlmak üzere bir talimat olarak gönderildiği, Aladağ
yangnndan sonra tekrar üzerine basa basa, vurgu yaparak yine hatrlatma yapldğ, sivil
savunma hizmetlerinde şu anda tüm Türkiye’de 784 sivil savunma amirinin, sorumlusunun
görev yaptğ,
Denetimler için bir denetleme formunun bulunduğu, bu denetleme formunun, düzenli
olarak denetimlerde hangi mevzulara veya hangi noktalara bakldğ ve bununla ilgili bir
puanlama yapldğ, yine, diğer afet ve olaylara karş çeşitli formlarn düzenlendiği,
Her yurtta senede en az bir kere yangn tatbikatlarnn yapldğ, istisnasz bütün
yurtlarmzda öğrencilerimize ve memurlarmza ayr ayr konuyla ilgili yangnda ne
yapacaklarnn anlatldğ,
2016 ve 2017 yl içerisinde bizim yurtlarmzda 6 yangn olaynn yaşandğ, şimdi,
öğrenciye odalarda yangna meydan verebilecek her türlü ihtiyacn yurt bünyesinde vermeye
çalşldğ, yani herhangi bir şekilde ütü, çay veya kahve gibi ihtiyaçlarnn yurdun içerisinde
bizim tarafmzdan karşlanmas noktasnda elimizden gelen gayretin gösterildiği ve odalarda
bunlarn yaplmasnn yasaklandğ, fakat buna rağmen, öğrencimizin cep telefonunu,
bilgisayarn veya herhangi bir cihazn elektriğe takmasyla veya saç kurutma makinas veya
saçla alakal diğer makinalar fişte unutmasyla veya herhangi bir yanc maddeye temas
ettiğinde maalesef bu yangn hadiselerinin yaşandğ, yaşadğmz bu yangnlarn biri hariç
hepsinin yurdun bünyesindeki yangn söndürme sistemleri marifetiyle söndürüldüğü, yeni
yaplan yurtlarmzn hiçbir tanesinde yerde hal bulunmadğ, yanmayan kaplar, yanmayan
dolaplar, yanmayan yataklarlarla donatlmas sayesinde öğrencinin bilmeden yaptğ bir hata
sonucu en azndan eşyann buna müsaade etmemesinin istendiği,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

102
‒ 102 ‒
Geçmişte Kredi ve Yurtlar Kurumunun Millî Eğitim Bakanlğna bağl olduğu, daha
sonra Millî Eğitim Bakanlğndan ayrldğ dönemde teftiş kurulu yani denetim işlerinin, Millî
Eğitim Bakanlğnn tüm Anadolu’da, taşrada teftiş kurulu olduğu için onlarda kaldğ, Kredi
ve Yurtlar Kurumunun teftişinin sadece kendi personeliyle snrl kaldğ, bundan dolay şu
anda tüm özel yurtlar, yükseköğrenim ve üniversite yurtlarnn denetiminin de Millî Eğitim
Bakanlğna ait; açlma, kapanma, o ruhsatlar ve cezai işlemlerin de onlarda olduğu,
Yurtlarn yangnla ilgili denetiminin, müfettişler araclğyla yllk olarak yapldğ,
ayrca, Genel Müdürlük bünyesinde toplamda 81 il müdürlüğünde ve yurtlarmzda 784 sivil
savunma amirimizin bulunduğu, denetimle ilgili şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumunun ciddi
bir tecrübeye ve birikime sahip olduğu,
Yangn Yönetmeliğine uygun olmadan bu işin yaplamayacağ, siyasi iradenin uygun
görmesi ve personel ile diğer baz yetkilerin verilmesi halinde kurumlarnn bu işi başaryla
yapabileceği,
Şu anda Kredi Yurtlarn bir yurt odasnda banyosu yani duşu, tuvaleti, lavabosu, her
öğrenciye bir elbise dolab, her öğrenciye bir baza yatak, bazann alt da yine eşya konmaya
müsait, her öğrenciye bir ders çalşma masas, bir ortak buzdolab, bir komodinin standart
olarak yer aldğ, yerde halnn bulunmadğ, olabildiğince yerlerin yanmaz zeminden ve
kaplarn yanmaz malzemeden yapldğ,
Kuruma bu yl 430 bin öğrencinin geçerli başvuruda bulunduğu, 430 bin müracaattan
56 bin öğrencinin şu anda yedekte beklediği, 374 bin öğrenciye de yurtta kalabileceğinin
bildirildiği, şu anda 250 bine yakn kapasitelik inşaatn devam ettiği, bu inşaatlar bittiği
zaman birkaç il dşnda, İstanbul gibi birkaç ilin dşnda yurt probleminin kalmayacağ”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
Bilirkişi Heyetinden Makine Mühendisi Bekir Metin Demir ile Kimya Mühendisi
Turgut Crgaoğlu tarafndan yaplan sunumda;
“Aladağ’a gidilerek olay yerinin görüldüğü, Aladağ’daki binann bir ev, bir aile, bir
yuva gibi her tarafnn yanc maddelerle dolu, yerlerin hallarla kapl, bütün duvarlarn lambri
kapl olduğu, hatta lambrilerin aralarna mantar konulduğu, binann elektrik tesisatnn eski
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olduğu ve zaman zaman da kontak çktğ, sigortann attğ ve bu sigortann sonra gelip
oradaki bir ilgili tarafndan kapatldğ yönünde baz duyumlar alndğ,
Yangnn, binann giriş katnda bulunan müdüriyet odasnda başladğ, burada elektrik
panosunun olduğu ve elektrik panosunun bulunduğu yerde, yerlerde hal, koltuklar, kanepeler,
duvarlarda lambriler olduğu, panonun çift tarafl olduğu ve bir yüzünün kapnn giriş tarafnda
bir yüzünün de binann iç tarafnda yer aldğ, burada yangnn kvlcmlarla başladğ ve
kablolarn yanmasna neden olduğu, Kablolar yanarken kvlcm damlalarnn aşağya
döküldüğü, tam altnda bulunan koltuğu yavaş yavaş tutuşturduğu ve kablo ile koltuktan
duman çkmaya başladğ, yukar katta oturan öğrencilerin, “burnumuza bir koku geliyor,
duman kokusu geliyor” dediği ve çocuğun bir tanesinin aşağya inerek baktğ, “burada bir
duman kokusu var, petrol kokusu var” diyerek yukar çktğ ve eğitmen ablalarna haber
verdiği, sonrasnda ablalarnn inip bakmak istediklerini ancak damlayan kvlcmlarn yangn
çok hzl büyüttüğü ve birkaç dakika içinde olduğu gibi etraf sardğn,
Aladağ’da bulunan öğrenci yurdunda yangnn iki yerden birden başladğ, üst katta da
kablolar ve elektrik tesisatlarnn bulunduğu, orada da olayn başladğ, çünkü binann içinde
odann birinin yanmş, karşdaki odann yanmamş; bir ilerideki odann yanmş, onun
karşsndaki odann yanmamş olduğu, yani yangnn hzl ilerlemesi nedeniyle, zehirli gazlar
ve dumanlarn yanarak binay birdenbire sardğ ve baz odalarn kaplarn yaktğ, içeriye
girmediği, içeride bir sürü yatak, yorgann sağlam duruyor olmasna rağmen onun
karşsndaki etüt odasna girdiği ve çocuklarn maalesef orada öldüğü, 2. kattaki odada
başlayan yangnn ayrca dşarya çktğ ve bir anda etüt odasndaki yangn birdenbire
büyüttüğü, bu arada, yangnn çatya, tavana –çat ahşap- sirayet ettiği,
Yangnn iki noktada ayn anda, hem üst katta 7, 8 numaral etüt odasnda hem de giriş
katnda iki pano arasndaki elektrik kablosunda başladğ, dolaysyla üst katta etüt odasnda
bulunan çocuklarn paniğe kapldğ, odadan dşar çkamadğ, oysa yangn merdivenine 3
metre kadar bir mesafeleri olduğu, eğer eğitimli olsalard etüt hocalar tarafndan öğrencilerin
çok kolay çkartlabileceği,
Ana panodan, sol taraftaki tali panoya kablo bağlantsnn geldiği, sağ tarafta da ksa
devre yapan kablolarn olduğu, ksa devre olduğu zaman 1000 derecenin üzerinde bir
scaklğn oluştuğu, dolaysyla, bu 1000 derecenin de, 160 santigrat derecede snan kablo
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izolasyonunu çok kolay yaktğ, yanan kablo izolasyonun da hem kendisi üzerinde yanarak
devam ettiği, hem de yere alevli şekilde damlayarak yerleri yaktğ, bu nedenle yangnn çok
hzl oluştuğu,
Girişte yangnn çktğ yerin yannda yemekhanenin bulunduğu, o gün saat yedi
civarnda, çocuklarn okuldan geldiği ve bir ksmnn yukarda etüt yaptğ, 2 kişinin de
yemekhanede olduğu, onlarn orada bir koku duyduğu ve yukarya bağrdğ, yukardaki
eğitimsiz olan etüt görevlilerinin de çocuklar yukarya çağrdğ, aslnda buradan çok kolay
kaçlabileceği, çünkü yemekhanenin de bir arka kapsnn bulunduğu, yangn fazla
büyümediği için ana kapdan da kaçabilme imkan olduğu halde o çocuklarn da yukarya
çağrldğ,
Ara kat denilen 1. katn birkaç odas dşnda çok fazla yanmadğ, en üst kattaki 7 nolu
etüt odasnda 4 ölünün bulunduğu, anlan odada kapnn üzerinden giren 7 tane elektrik
kablosunun olduğu ve o kablolarn uçlarnn ksa devre nedeniyle yandğ, dolaysyla, olay
hemen kapnn ağznda gerçekleştiğinden çocuklarn kapya yaklaşamadğ, 8 nolu odada 6
çocuğun, hemen bu odalarn kaplarnn girişindeki koridorda da 2 kişinin ölü olarak
bulunduğu,
Ölüm olay olmayan ara kattaki (1.kat) yangn kapsnn kap kolunun bulunmadğ,
yani yerinden çkartlmş olduğu ve üzerinin bantla kapatldğ, kap kolu olmamas nedeniyle
de kapnn açlma imkannn olmadğ, ölümlerin olduğu üst kat, yani 2. katn kapsnn ise
çalşr durumda olmasna rağmen çocuklarn kapya gidemediği,
Yine, orta katn kapsnn küçük olduğu, kap genişliğinin 57 santimetre olmas
nedeniyle, 100 kiloluk birisinin bu kapdan çkamayacağ, üstelik PVCden yaplmş, yanc bir
kap olduğu, 2’nci kattaki kap genişliğinin standartlara uygun olmasna rağmen, PVC olmas
nedeniyle yangn kaps olamayacağ, yangn kaplarnn, metalden ve basbar kapdan, yani
dokunduklar zaman otomatikman açlan kapdan yaplmas gerektiği,
Sorumlularn, bina sahipleri ve bina yöneticilerinin olduğu, İstanbul Teknik
Üniversitesinde yaptrlan analizlere göre yangnn ksa devreden kaynaklandğnn tespit
edildiği, binann elektrik tesisatnn sk sk sigortalarnn attğ ve atan sigortann da bir
görevli tarafndan inip tekrar yukar yerine kaldrldğ,
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Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre binalarda bulundurulmas zorunlu olan,
canllarn hayatn kurtaran 30 miliamperlik kaçak akm rölesinin, yangn önlemek için de
300 miliamperlik kaçak akm rölesinin elektrik panosunda olmas gerekirken bulunmadğ,
Yine elektrik tesisatnda, bu hatlarda usulüne uygun olmayan bağlantlarn yaplmş
olduğu, bağlantda vidal klemens kullanlmas gerektiği halde kullanlmadğ ve üzerinin
bantla sarldğ, bantlarn zamanla açlarak veya burkulmayla yaplan bağlantlarn zamanla
gevşeyerek elektriğin düzenli geçmesini engellediği ve snmadan dolay yangna sebebiyet
verdiği,
Yangnda elektrik kesildiği zaman oray aydnlatan sistemin ve kaçş levhalarnn da
olmadğ,
Yangn alglama dedektörleri ve yangn ihbar sisteminin -manuel de olsa- yangn
mahallinde bulunmadğ,
Yurtta bulunan 5 adet yangn tüpünün, olay sabah ilgili firma tarafndan bakm için
götürülmüş olmas nedeniyle yangn annda olmadğ,
Binann yapm itibaryla ahşabnn bol, yerlerinin hal olmas, gerek tavan gerekse yan
duvarlardaki ahşap lambrilerin arka ksmlarna poliüretan köpüklerle s izolasyonu
yaplmasnn, yangnn çok hzl şekilde büyümesine ve aşr bir duman çkmasna sebep
olduğu, yangnda çkan dumann çok zehirli olduğu ve normal bir insann dört beş nefes
çektiğinde abandone olacağ ve beyninin bulanacağ, o yavrularn da bilmedikleri için
dumann içine girdiği ve aldklar üç beş nefesle hepsinin bayldğ, sadece alt katta oturan 3-5
çocuğun alt kattaki camlar açarak ve civardaki insanlarn koyduğu merdivenleri kullanarak
ve açlan battaniyelere atlayarak kurtulduğu, üst katta bulunan çocuklarn ise camlar bile
açamadğ,
İtfaiye gelmeden önce çevredekilerce 1’inci kattan sesler duyulmas üzerine halk
tarafndan cama merdiven dayanarak tahliye yapldğ, daha sonra gelen itfaiye yardmyla da
tahliyeye devam edildiği, 2’nci kattan herhangi bir ses duyumu alnmadğndan ve
bilgilendirme yaplmadğndan, yangnn 2’nci kat tam olarak sarmş olmasndan dolay
merdivenle yukar çkma ve kontrol etme imkân bulunmadğnn anlaşldğ, 2’nci katta
bulunan bir kz çocuğunun ifadesinde; “ben dumandan kapya çkmak istedim, kapy
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açtğmda koridor duman içindeydi, tekrar geri geldim” dediği, 2’nci kattan atlayan tek bir
kz çocuğunun o olduğu ve onun da bir mucize sonucu çöp kovasnn üzerine düşerek ayağn
krdğ ve bu sayede kurtulduğu,
Yangnn tam saati bilinmemekle beraber 19.00-19.15 aras denildiği, itfaiyenin
19.24’te ihbar aldğ ve bir-iki dakika içinde olay yerine geldiği, ancak iş işten geçtiği,
Yurt Müdürü Cuma Ali GENÇ’in, yurt idaresi için gerekli bilgi, eğitim ve yeterliliğe
sahip olmayan genç yaştaki ortaöğretim mezunu belleticilere, eğitmenlere yurtta kalan
çocuklarn sorumluluğunu verdiği, yurdun fiziki imkânlar ve gerekli şartlarn yasal olarak
temin etmediği, yangn önleme açsndan herhangi bir tedbir almadğ, daha önce yangn
eğitimi aldğn belirtmesine rağmen uygulamaya koymadğndan, ikinci erkek görevli
Mahmut DENİZ’in, Cumali GENÇ’le birlikte yurdu yönetmesi nedeniyle, yangn tedbirleri
için üzerine düşen görevi yapmadğndan, yurdun bağl olduğu derneğin Yönetim Kurulu
Başkan olan İsmail UĞUR’un mevzuatlar gereği Yangn Yönetmeliğine ve yasal
düzenlemelere uygun davranmadğ ve üzerine düşen denetim ve yeterli personeli seçme
sorumluluğunu üstlenmediği, yurdun konumu itibaryla elektrik tesisatn yeniletmediği, aktif
ve pasif yangn tedbirlerinin yerine getirilmediği, yurt binasnn içi ve çats ahşap, döşemeler
hal olmasna rağmen bunlarla ilgili düzenlemelerin yaplmadğ, çocuklara ve belleticilere
yangnla ilgili bilgi verilmediği, tahliye eğitimi yaplmadğndan 12 kişinin ölümüne ve
20’den fazla kişinin de hayati önemi olmayan yaralanmalara sebebiyet vermiş olduğundan asli
kusurlu olduğuna karar verildiği,
Her ne kadar yurt yönetim kurulunca yurdun yönetimiyle ilgili kararlar alnarak yurt
müdürünün yetkilendirilmiş uygulayc olduğu, uygulamalarn yönetim kurulu başkan ve
müdürün yetki onayyla yapldğ, yönetim kurulu üyeleri Ramazan DEDE, Ramazan KELEŞ,
Mustafa ÖZTAŞ ve Mahir KILIÇ’n ferdî yetkileri kullanmalarnn bulunmadğ, yine de
yönetim kurulu üyesi olarak birlikte alnan kararlarla ilgili hususlar ve görevlerinin
gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmedikleri göz önüne alndğnda tali kusurlu olduğu,
Ayrca, Aladağ Kaymakamlğnda görevli olan Şube Müdürü Davut GÖKÇELİ ve
Cihan ÜNAL’n 26.05.2016 tarihinde yurtta denetim yaptğ, ancak her şeyi uygun diye
cevaplandrdğ dikkate alndğnda bunlarn da tali kusurlu olduğu,
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Olay mahallinde yangn sonras çekilen video kaydndan da görüleceği üzere; yanan
yerin ahşap olan tavannn çökmüş olduğu, oysaki tavanlarn ahşap olmamas gerektiği,
ayrca, çatnn da çinko ile kaplandğ, itfaiyenin yangn söndürmek için çatnn üzerine
sktğ suyun çinkoyu aşarak yangna ulaşamadğ ve itfaiyenin yangn söndürmesinin zora
girdiği,
Bu ve benzeri yurtlarda bas ihbar et sistemi, dedektör sistemi, yağmurlama sisteminin
bulunmadğ, eğer bu sistemler olsa ve de talebeler eğitimli olsayd, yani çocuklara yangn
eğitimi verilmiş olsayd, bu kadar ağr sonuçlarn ortaya çkmayacağ”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
1.2.4.5

03 Mays 2017 Tarihli Oturum

Konuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ
ile Başbakanlk Vakflar Genel Müdürlüğü tarafndan komisyona sunum yaplmş olup,
sunum detaylar ana hatlaryla aşağda belirtilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN tarafndan yaplan
sunumda;
“Bugün bütün ülkelerde eğitimin sosyal bir kurum olarak, toplumsal sistemi oluşturan
temel sosyal kurumlardan biri olarak kabul edildiği, eğitimin topluma dönük bir hizmet ve
ayn zamanda insana dönük bir yatrm olduğu, eğitim sistemlerinin oluşmasnda tek bir
modelin bulunmadğ, her ülke sisteminin o ülkeye özgü olduğu, o ülkenin sosyal tarihi,
kültürel, ekonomik, politik şartlarnn etkilerini, izlerini taşdğ, bir eğitim sisteminin bir
ülkeden sihirli bir değnekle alnp bir başka ülkeye nakledilemeyeceği, Türkiye’de
yükseköğretimdeki öğrenci mevcudunun şu anda 7 milyon 300 bin dolaynda olduğu, bunun,
Avrupa’daki toplam öğrenci saysnn neredeyse üçte birine tekabül ettiği, Türkiye’nin, Rusya
Federasyonu’ndan sonra Avrupa yükseköğretim alannda en fazla öğrenci popülasyonuna
sahip ülke olduğu, dolaysyla her ülkenin eğitim sistemini o ülkenin şartlar içinde
değerlendirmek, düşünmek gerektiği,
Eğitimin, insana yaplan bir yatrm olarak görüldüğü, eğitim sistemlerinin genelde
merkeziyetçi ve ademi merkeziyetçi sistemler olarak örgütlendiği, bizdeki modelin, karma bir
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model olduğu, baz politikalarn merkezî otorite tarafndan -Hükûmet, bakanlk, merkez
örgütü- planlandğ, baz konularda da taşra örgütlerine, okullara yetkinin devredildiği, benzer
durumun yükseköğretim alannn örgütlenmesinde de söz konusu olduğu,
Politikann, bir konuda izlenen yollar tanmladğ, amaçlarmza ulaşmak için hangi
yol ve yöntemlerin izleneceğini, buna ilişkin önceden vermiş olduğumuz kararlar ifade ettiği,
politikalarn merkezî ve yerel bazl olabileceği, bizde eğitim politikalarnn Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Millî Eğitim Bakanlğ, Millî Eğitim Şûralar, Kalknma Bakanlğ, kalknma
planlar, orta vadeli programlar, hükûmet programlar gibi genelde merkezî otorite tarafndan
oluşturulduğu,
Eğitimde çok sayda hususun bir politika konusu olabildiği, Türkiye’de eğitimde
niceliksel ve niteliksel artş, öğretmen yetiştirme ve istihdam, eğitim programlarnn
geliştirilmesi, iyileştirilmesi, okul devamszlklarnn azaltlmas, taşra-merkez teşkilatlarnn
yeniden yaplandrlmas, mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, okul
kademeleri arasnda geçiş sistemlerinin iyileştirilmesi gibi birtakm konularn politika konusu
olabildiği,
Türkiye’de eğitim politikalaryla ilgili birtakm sorun alanlar olarak; bölgeler, kentler
ve krsal alanlar aras eğitimde eşitliğin sağlanmas, dezavantajl bireylerin eğitim
ihtiyaçlarnn karşlanmas, nitelikli eğitici öğretmen, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi,
yükseköğretime erişim oranlarnn artrlmas, iş gücü piyasasyla eğitim bağlantlarnn
güçlendirilmesi ve eğitim sistemi için yeterli finansman kaynaklarnn sağlanmasnn
saylabileceği,
Yükseköğretim kurumlarnn giderek kendilerini sosyal bir kurum olmann ötesinde
bir işletme olarak konumlandrmaya başladğ, eğitimin bir sosyal kurum ya da bir sektör
olarak tanmlanmasnn dünyada birtakm gerilimlere ve tartşmalara neden olduğu, burada
karşmza devlet merkezli yükseköğretim ile piyasa merkezli yükseköğretim, yönetimde
merkeziyetçilik ile ademi merkeziyetçilik, kamu finansman ile özel finansman, elitist eğitim
ile kitlesel eğitim, özerklik ve hesap verebilirlik ile sosyal sorumluluk, standart ve teorik
eğitim ile uygulamaya dayal eğitim gibi birtakm ikilemlerin çktğ,
Türkiye’de şu anda 183 yükseköğretim kurumunun bulunduğu, öğrenci saysnn 7
milyon 300 bin dolaynda olduğu, öğretim eleman saysnn toplam 150 bine ulaştğ,
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Yükseköğretimde önceliklerin belirlenmeye çalşldğ, Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç
duyduğu alanlarda akademisyen yetiştirmeye dönük programlarn gözden geçirildiği, “102
Bin Projesi” ad altnda Türkiye’nin 100 önemli öncelikli alannda 200 öğrenciye burs ihdas
edildiği, üniversitelerimizde bölgesel odakl olmak üzere misyon farkllaştrlmasna dönük
pilot uygulamalara başlandğ, bu anlamda baz üniversitelerimize özel misyon verildiği,
Suriyeli göçmen öğrencilerle ilgili birtakm düzenlemeler yapldğ, şu anda Türkiye’de 110
bin snrnda yabanc, uluslararas öğrenci saysna ulaşldğ,
Eğitimde barnma hizmetlerinin, karşlanmas gereken önemli bir hizmet konusu,
hizmet alan olduğu, bu konuda, devlet yönlü kuruluşlar ve özel sektör tarafndan birtakm
yatrmlarn yapldğ, ancak, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de söz konusu barnma
ihtiyaçlarnn bütünüyle karşlanabildiğini söylemenin mümkün olmadğ, genelde öğrenci
yurtlarnn, özel yurtlar ve kamu yurtlar olarak kategorik olarak ikiye ayrldğ, özel yurtlarn,
ticari, vakf, dernek yurtlar; kamu yurtlarnn Millî Eğitim Bakanlğ, Gençlik ve Spor
Bakanlğ ve üniversite yurtlar olarak kategorize edildiği, ancak, son zamanlarda az sayda
üniversitemizde bulunan üniversite yurtlarnn giderek devredildiği, çünkü bunlarn
yönetiminin ayr bir uzmanlk gerektiren bir konu olduğu,
Aladağ’da YÖK’ün bir meslek yüksekokulunun bulunduğu, maden teknolojisi, orman
ve orman ürünleri olmak üzere iki programn ve toplam 65 öğrencinin olduğu, burada
barnma ihtiyac olarak Aladağ Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Belediye Öğrenci
Evinin olduğu, bunlarn yatak kapasitesinin de yaklaşk bu ihtiyac karşlayabildiği,
Barnma hizmetlerinin dünyada da önemli bir konu olduğu, bu konuda baz ülkelerden
taranan

verilere

göre,

her

geçen

gün

yükseköğretime

olan

talebin

artmasna,

yükseköğretimdeki öğrenci saysnn artmasna bağl olarak yurt ve barnma taleplerinin de
arttğ, toplumlarn sosyal refah düzeyi arttkça beklentilerinin, öğrencilerin de ayn şekilde
gelirleri, ekonomik durumlar arttkça taleplerinin de arttğ, bu durumun da bu alanda yatrm
yapanlar yeni arayşlara yönelttiği, Almanya’da yaplan bir araştrmaya göre öğrencilerin
yüzde 50’sinin kendi evlerinde yaşamak istediği, özel sektör tarafndan yaplan yatrmlarn
yüzde 69’unun kendine ait banyosu, mutfağ bulunan özel daireler inşa etme yönünde olduğu,
Amerika Birleşik Devletleri’ne baktğmzda, burada öğrenci barnma hizmetlerinin oldukça
geliştiği, özel sektörün de bu alana oldukça fazla yatrm yaptğ, Amerika Birleşik
Devletleri’nde; kampüs içi yurtlar, kampüs dş yurtlar ve aile yannda konaklama olmak
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üzere üç tip barnma hizmeti sunulduğu, yine, ABD’den sonra en gelişmiş öğrenci barnma
hizmetlerine sahip ülkelerden birisinin İngiltere olduğu, İspanya’da barnma hizmetlerinin,
“rezidans campus” ve campus patrimonial” olmak üzere üniversiteler tarafndan sağlandğ,
ülkenin ekonomik durumu düzeldikçe uluslararas şirketlerin barnma hizmetlerine olan
ilgisinin de arttğ, Avusturya’nn Avrupa’da en yüksek öğrenciye sahip ülkelerden birisi
olduğu, barnma hizmetlerinin nadiren üniversiteler tarafndan sağlandğ, öğrencilerin
genelde konaklama şirketleri vastasyla veya özel sektördeki imkânlarla barnma hizmeti
alabildiği, İtalya’da öğrenci barnma hizmetlerinin genel olarak üniversiteler tarafndan
karşlandğ, öğrencilerin yaklaşk yüzde 75’inin evlerde kalmay tercih ettiği,
Çocuklarmzn özellikle ilk eğitim çağlarnda aileye, eve en yakn okulda eğitim
görmesi gerektiği, bizde “homeschooling” ev okulu diye bir şeyin henüz olmadğ, ev
okulculuğunun dünyada giderek yaygnlaşan bir konu olduğu, olabildiğince yakn mahallede
eğitim frsatlarnn, imkânlarnn sunulmas ve erken yaşlarda öğrencilerin aileden koparlp
pansiyonlu okullarda elbette bunlara da ihtiyaç var ama mecbur kalnmadkça bu yola
gidilmemesi gerektiği, yükseköğretimin ayr bir alan olduğu, orada da barnma hizmetlerinin
karşlanmasnn olmazsa olmaz bir gereklilik olduğu, onu istisna tutmak kaydyla Millî Eğitim
Bakanlğna bağl okullarda, yani aileye en yakn eğitim ve öğrenme frsatlarnn sunulmas
gerektiği”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdür
Yardmcs Sedat YENİDÜNYA, Teftiş Kurulu Başkan Yardmcs Semih ÖZÇAKIR ve
Mevzuat İşleri Daire Başkan İsmail GÜLTEKİN tarafndan yaplan sunumda;
“Genel Müdürlüğün başlca görevlerinin; iş sağlğ ve güvenliği konusunda mevzuat
çalşmas yapmak, uygulanmasn sağlamak, ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar
çerçevesinde programlar hazrlamak, ulusal ve uluslararas kamu kuruluşlaryla iş birliği ve
koordinasyonu sağlamak, standart çalşmalar yapmak, normlar hazrlamak ve geliştirmek
olduğu, kişisel koruyucu donanmlarn piyasa gözetim denetiminin de Genel Müdürlük
tarafndan yürütüldüğü, hijyen laboratuvarlarnn niteliklerini belirlemek, yetki vermek,
yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak, iş sağlğ ve güvenliği alannda iç ve
dş hizmet birimi, yani iş yeri içinde iş sağlğ güvenlik birimi ya da dşardan hizmet olarak
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ortak

sağlk

güvenlik

birimi

tarafndan

yürütülen

işlemlerin

gerekli

mevzuatsal

düzenlemelerini hazrlamak, bu alanda hizmet veren profesyonellerin iş yeri hekimi, iş
güvenliği uzman, diğer sağlk personellerinin eğitimlerini ve sonra snavlarn yapmak ve
yaptrmak gibi işlerin Genel Müdürlüğün temel görevleri arasnda yer aldğ,
6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanununda risk değerlendirmesi zorunluluğunun
getirildiği ve daha önce olmayan -az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli- olmak üzere 3 tehlike
snfnn tanmlandğ, bu kanun çerçevesinde işverenin genel yükümlülüklerinin; iş sağlğ ve
güvenliği koşullarn iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlamak, çalşanlarn sağlk ve
güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate almak, risk değerlendirme raporlarn da göz
önünde bulundurarak genel bir önleme politikas geliştirmek, mesleki risklerin önlenmesi için
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almak, çalşma ortamnda gerekli kontrol,
ölçüm, inceleme ve araştrmalar yaptrmak, izleme, denetleme ve uygunsuzluklar gidermek,
çalşanlarn hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak, ayrca
çalşma alannda birden fazla işveren varsa gerekli koordinasyonu sağlamak olduğu,
Risk değerlendirmesinin, iş yerinde var olan ya da dşardan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
doğabilecek

risklerin

analiz

edilerek

derecelendirilmesi

ve

kontrol

tedbirlerinin

kararlaştrlmas amacyla yaplmas gereken çalşmalarn bütününden oluştuğu, bu işin bir
ekip tarafndan yapldğ, işveren ya da işveren vekilinin başkanlk yaptğ, ekibin içinde
çalşan temsilcisi, ustabaş, çalşan profesyoneller, iş güvenliği uzman, iş yeri hekiminin
bulunduğu, söz konusu çalşmann tehlike snflarna göre az tehlikeli snfta 6, tehlikeli
snfta 4, çok tehlikeli snfta 2 ylda bir tekrarlandğ, bu risk değerlendirmesi raporunun
dikkate alnarak iş yerinde önleme politikalarnn geliştirildiği,
Kanunun getirdiği bir diğer yükümlülüğün, acil durumlara hazrlk ve tatbikat olduğu
ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelikle düzenlendiği, iş yerlerinde yangn,
patlama, doğal afetler, sabotaj sonucu acil durumlar için acil durum plan hazrlanmas ve bu
alanda görevlendirmeler yaplmas, arama, kurtarma ve tahliye için ayr, yangnla mücadele
için ayr, bir de İlkyardm Yönetmeliği yükümlülüğüne göre ilk yardmla ilgili de birer çalşan
görevlendirilmesi, çok tehlikeli snfta 30 çalşanda, tehlikeli snfta 40 çalşanda, az tehlikeli
snfta 50 çalşanda birer, bu saydğm 3 ana faktör, arama kurtarma tahliye bir, yangnla
mücadele bir, ilk yardmc olarak da birer kişinin görevlendirilmesi, yine, tehlike snflarna
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göre periyodik olarak tatbikatlar yaplmas gerektiği, 10’un altnda çalşan az tehlikeli snf
için yönetmelikte bir yükümlülüğün bulunduğu, 10’un altnda az çalşan bulunan, az tehlikeli
snfta yer alan iş yerleri için -ki bu kazann yaşandğ iş yeri olarak değerlendirirsek- bütün
bu

arama,

kurtarma,

tahliye,

ilk

yardm

ve

yangnla

mücadele

için

bir

kişi

görevlendirilmesinin yeterli olabildiği,
Yine, iş kazas ve meslek hastalklar konusunda kayt tutma, inceleme, rapor
düzenleme ve SGK’ya bildirim yükümlülüğünün, çalşanlarn sağlk gözetimi yaplmas
zorunluluğunun getirildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli snflarda çalşacaklarn işe uygun raporu
olmadan çalştrlamayacağ, çalşanlar için bilgilendirme ve eğitim yükümlülüklerinin
getirildiği, çalşma ortamnda risk değerlendirmesi ve yaplan acil durum plan çerçevesinde
çalşanlara bilgi verilmesi ve yine Çalşanlarn İş Sağlğ Güvenliği Eğitimi Hakknda
Yönetmelikte belirtilen konular üzerinde yine tehlike snflarna göre 8,12 ve 16 saat olarak
genel teknik ve iş sağlğ güvenliği konular hakknda eğitimler verildiği, özellikle, tehlikeli
ve çok tehlikeli snflarda yer alan işlerde, yönetmeliğin ekinde belirtilen 109 meslek
grubunda, iş grubunda mesleki eğitime tabi tutulmalar, 50’den fazla çalşan bulunan ve 6
aydan fazla süreli işlerde bir kurul oluşturma yükümlülüğünün getirildiği,
Yangnn meydana geldiği Aladağ’daki kz öğrenci yurdunun 55.90.01 NACE koduyla
öğrenci ve işçi yurtlar, pansiyonlar ve odas kiralanan evlerde yaplan konaklama faaliyetleri
iş kolunda geçtiği ve az tehlikeli snfta yer aldğ, dolaysyla sadece, kanunda iş sağlğ
güvenliği profesyoneli çalştrma zorunluluğunun bulunmadğ, ancak, diğer yükümlülükleri
yerine getirme zorunluluğu olan bir iş yeri içerisinde yer aldğ, yani Acil Durum Eylem
Plann ve oradaki 5 çalşanna gerekli eğitimleri yaptrmş olmas gereken bir iş yeri olduğu,
İş Yeri, Bina ve Eklentilerinde Alnacak Sağlk ve Güvenlik Önlemelerine İlişkin
Yönetmelikte; “Acil Çkş Yollar ve Kaplar” başlkl ek 1’de “İş yerlerindeki bütün acil
çkş yollar ve kaplarnn doğrudan dşarya ve güvenli bir alana açlmas sağlanr ve
önlerinde ya da arkalarnda çkş önleyecek hiçbir engel bulunmaz”, diğer fkrasnda “Says,
nitelikleri, boyutlar ve yerleri yaplan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne, kullanm
şekline, iş yerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi saysna göre belirlenir,
binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik hükümlerine uygun olmas sağlanr.
Acil çkş kaplarnn acil durumlarda çalşanlarn hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde
olmas sağlanr. Bu kaplar dşarya doğru açlr ve acil çkş kaps olarak rayl veya döner
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kaplar kullanlmaz. Acil çkş yollar ve kaplar ile buralara açlan yol ve kaplarda çkş
zorlaştracak hiçbir engel bulunmamas, acil çkş kaplarnn kilitli veya bağl olmamas
sağlanr” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,
Kaçak akm rölesiyle ilgili yine 3 farkl yönetmelikte, İş Yeri, Bina ve Eklentilerinde
Alnacak Sağlk ve Güvenlik Önlemelerine İlişkin Yönetmelik, Yap İşlerinde İş Sağlğ
Güvenliği Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarnn Kullanmnda Sağlk ve Güvenlik Şartlar
Yönetmeliği’nde kaçak akm rölesinin tesis edilmesi yükümlülüğünün getirildiği, yine, İş
Ekipmanlar Yönetmeliği’nde bu tesisatlarn periyodik kontrollerinin ylda bir elektrik
mühendisleri, elektrik teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafndan yaplacağnn karara
bağlandğ,
Aladağ’da öğrencilerin başna gelen olaya, çalşanlar üzerinden gitmeye çalşlmamas
gerektiği, yani orada teftiş yaplmş olsa bile oradaki acil çkş kaplarnn çalşanlar için de
isteneceği, orada barnan, konaklayan veya bir alşveriş merkezinde orada kaç kişi bulunacak,
kaç tane dükkân olacak yani sadece onlarn, çalşanlarn güvenliği için o kurallarn, o
mevzuatn getirdiği yaptrmlarn denetlendiği,
6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bunun işverenler açsndan
getirdiklerine ilişkin olarak; tehlike snflarnn getirilme sebebinin aslnda iş yerlerine,
işverenlere iş sağlğ ve güvenliği konusunda rehberlik yapmak üzere, danşmanlk yapmak
üzere, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yardmc olacak profesyonellerin saysnn ve
çalşma sürelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak yaplan düzenleme olduğu, şöyle ki az
tehlikeli bir iş yerinde çalşacak bir iş güvenliği uzmannn çalşma süresi ile çok tehlikeli bir
iş yerinde çalşacak iş güvenliği uzmannn çalşma süresinin ayn olmadğ, tehlike
snflarnn sadece bu anlamda bir değişiklik getirdiği,
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ olarak da, iş müfettişleri olarak da işveren
yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin teftiş etme yükümlülüğü olduğu, ancak her
bir işverenin her bir yükümlülüğü yerine getirip getirmediğiyle ilgili bir sistematiğin
bulunmadğ, yani bir bildirim zorunluluğunun olmadğ, teftiş yaplan iş yerleriyle ilgili
tespitlere ilişkin rapor düzenlendiği, bunun dşnda Genel Müdürlüğe bildirilen, uzman ve
hekimlerin çalşp çalşmadğna ilişkin bildirimlerin takip edilmediği, bir işverenin 6331’den

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

114
‒ 114 ‒
ve alt mevzuatndan kaynaklanan yükümlülükleri tek tek yerine getirip getirmediğini takip
edecek bir sistemin bulunmadğ, işverenin de böyle bir yükümlülüğünün olmadğ,
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn, 3146 sayl Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn
Kuruluş ve Görevleri Hakknda Kanun’un 15’inci maddesinde belirtilen Bakan adna
yaplacak görevleri yapmak, diğer bir yönden 4857 sayl İş Kanunu’nun 91’inci maddesi
uyarnca devlet adna çalşma hayatyla ilgili mevzuatn uygulanmasn izlemek, denetlemek
ve teftiş etmek, 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarnca da
kanun hükümlerinin uygulanmasnn izlenmesi ve teftişini yapmakla yükümlü olduğu, ayrca,
Uluslararas Çalşma Örgütünün 81 sayl Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkndaki
Sözleşme’nin 1950 ylnda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafndan onaylanmasyla
uluslararas dayanağa kavuştuğu ve yürürlükte olduğu,
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ görevlerinin, Bakan adna çalşma hayatyla ilgili mevzuat
çerçevesinde programl veya program dş teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli
önlemleri almak veya aldrmak, kayt dş istihdamla mücadele etmek, sektörel analizlere
dayal denetimleri yürütmek ve bu konularda alnmas gerekli tedbirleri önermek, çalşma
hayatyla ilgili mevzuat çalşmas yapmak, sahadaki noksanlklar Genel Müdürlükle
paylaşarak bu konuda mevzuatla ilgili düzenlenmesi gerekli konular bildirmek, ilgili kurum
ve kuruluşlarla alnmas gereken önlemleri belirleyen genel değerlendirme raporu hazrlamak,
denetim sonuçlarna ilişkin istatistikler tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak, 4447 sayl
İşsizlik Sigortas Kanunu ile 4904 sayl Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarnca iş yerlerinde
inceleme yapmak, meslek edindirme kurslar gibi yerlerin denetimini yapmak, uluslararas
sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamalar incelemek ve izlemek olduğu,
İş teftişi konusunda iki temel yaklaşmdan bahsedilebileceği, birincinin, tepkisel
yaklaşm, diğerinin de önleyici proaktif yaklaşm olduğu, tepkisel yaklaşmda; kaza olduktan
sonra söz konusu kazann incelendiği, önleyici, proaktif yaklaşmda ise; öncelikli sektörün
belirlenerek sektörün tamamna yönelik tedbirler getirilebilecek bir denetim yapldğ,
Türkiye’de yaklaşk olarak 1 milyon 720 bin iş yeri bulunduğu, bunlardan 600 bin
civarnn çok tehlikeli ve tehlikeli snfta yer aldğ, zorunlu sigortal saysnn da yaklaşk
olarak 14 milyon civarnda olduğu,
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6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun işverenin, çalşanlarn görev, yetki,
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlediği, kapsam olarak tüm çalşanlarn ve tüm iş
yerlerinin bu kanun kapsamnda olduğu, silahl kuvvetlerin faaliyetleri, ev hizmetleri, afet ve
acil durum müdahale faaliyetleri, çalşan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabna
çalşanlar, hükümlü ve tutuklularn eğitim, güvenlik ve meslek edinme faaliyetlerinin bu
kanun kapsam dşnda olduğu, az tehlikeli iş yerlerinde, kamu kurumlarnda ve 50’den az
çalşan olan az tehlikeli iş yerlerinde kanununun 6. ve 7. maddelerine göre iş güvenliği
uzman, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün 01.07.2017 tarihine ertelendiği,2
2016 yl iş teftişinde, işin yürütümü yönünden basn yayn gazetecilik sektöründen,
marketlerde, eczanelerde, temel liselerde iş sağlğ ve güvenliği yününden, yap iş yerlerinde,
maden sektörü, kimya sektörü, elektrik, metal sanayisi, gemi söküm iş yerleri, kauçuk ve
plastik, matbaa iş yerlerinde; ortak olarak da özel hastane iş yerlerinde ve gda sektöründe
teftişlerin gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen bu teftişlerde iş sağlğ ve güvenliği yönünden
tespit edilen mevzuata aykrlk saysnn toplam 79.851 olduğu, mevzuata aykrlklarn
73.210 tanesinin iş veren tarafndan teftiş sürecinde giderildiği, yani yüzde 92’sinin iş veren
tarafndan giderildiği, giderilmeyen mevzuata aykrlk saysnn da 6.641 olduğu, yani yüzde
92’lik bir iyileştirme sağlandğ, 2016 ylnda 820 iş yerinde durdurma gerçekleştirildiği, 2016
yl iş teftişi faaliyetlerinde işin yürütümü yönünden programl 1.806, program dş da 7.555
teftiş yapldğ, bu teftişlerde ulaşlan işçi says işin yürütümü yönünden 1 milyon 285 bin, iş
sağlğ ve güvenliği yönünden 1 milyon 123 bin çalşan saysna ulaşldğ, idari para cezas
olarak da işin yürütümü yönünden 37 milyon lira, iş sağlğ ve güvenliği yönünden de 47
milyon lira idari para cezas uygulandğ, 2017 ylnda; işin yürütümü yönünden özel güvenlik
sektöründe, dizi sektöründe teftişlerin devam ettiği, iş sağlğ ve güvenliği yönünden yap iş
yerlerinde, maden iş yerlerinde, ana metal sanayinde, otomotiv yan sanayinde, fabrikasyon,
metal, kimyasal ürünler, ağaç kaplama, deri imalat, gda imalatnda ortak olarak da seramik
ve vitrifiye imalatnda ortak teftişin yapldğ”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
2
Komisyon çalşmalar esnasnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonunun toplantsnda, görüşülmekte olan Kanun Tasarsna eklenmek üzere Komisyona
sunulan önergede; 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunun 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi
gereken “İş sağlğ ve güvenliği hizmetleri” başlkl 6. maddesi ve “İş sağlğ ve güvenliği hizmetlerinin
desteklenmesi” başlkl 7. maddesinin yürürlüğe girme tarihinin 01.07.2020 tarihine ertelenmesi teklif edilmiş ve
önerge kabul edilerek madde ihdas gerçekleşmiştir. Komisyonumuz Raporunun yazm sürecinde mezkur kanun
tasarsnn Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri devam etmektedir.
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Başbakanlk Vakflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardmcs Burhan ERSOY,
Rehberlik ve Teftiş Başkan Rza Hakan KELECİOĞLU ve Vakf Hizmetleri Daire Başkan
Adnan ER tarafndan yaplan sunumda;
“Vakflarn; mazbut vakflar, mülhak vakflar, cemaat vakflar ve yeni vakflardan
oluştuğu, Genel Müdürlüğün, mazbut vakflar adna yaklaşk 52 bin vakfn yöneticisi olduğu,
mülhak vakflarn, evlatlar ve soyundan gelenleri tarafndan yönetildiği, cemaat vakflarnn
ise Türkiye genelinde 167 adet olduğu, Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş 5.028 tane
yeni vakfn bulunduğu ve bunlarn 1.000 adedinin sosyal yardmlaşma vakf olduğu,
Beyanname veya bildirimde bulunmayan vakflara Kabahatler Kanununa göre 500 TL
idari para cezas kesildiği, söz konusu beyannamelerin her alt ayda bir Vakflar Genel
Müdürlüğüne vakf yöneticileri tarafndan verildiği, vakflarn, Vakflar Genel Müdürlüğüne
bilgi vermek şartyla iktisadi işletme, şirket kurabileceği, kurulmuş şirketlere ortak
olabileceği, iktisadi işletmelerden elde edilen gelirlerin vakfn amacndan başka bir amaca
tahsis edilemeyeceği ve kurucularnn çoğunluğu yabanc uyruklu olan vakflarn kurduğu
yahut paylarnn yardan fazlasna bu nevi vakflarn sahip olduğu şirketlerin mal edinmeleri
hakknda da ayn vakflarn mal edinmelerini düzenleyen hükümlerin uygulandğ, beyanname
vermeyenlere 5737 sayl Kanuna göre de yine Kabahatler Kanununa bağl olarak idari para
cezas uygulandğ,
İktisadi işletme veya şirket kurulduğunda formlarla Genel Müdürlüğe bildirildiği, bu
bağlamda 2015 ylnda toplam 210 tane yurt, 128 tane misafirhane beyannda bulunulduğu,
yeni vakflarn 2015 ylnda beyan ettiği 145; sosyal yardmlaşma vakflarnn bildirdiği 64;
cemaat vakflarnn bildirdiği 1 vakf yurdunun bulunduğu, bunlarn denetiminin Vakflar
Genel Müdürlüğü tarafndan yapldğ, ancak burada iktisadi işletmelerin faaliyet ve mevzuata
uygunluk denetiminin yapldğ, ayrca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlğ tarafndan vakfiye,
vakf senedinde yazl amaçlarda faaliyette bulunup bulunmadğ, mallarn ve gelirlerini vakf
senedindeki şartlara uygun kullanlp kullanlmadklarnn denetiminin yapldğ,
Vakflar tarafndan iktisadi işletme kurulurken Vakflar Genel Müdürlüğünden izin
alma zorunluluğunun bulunmadğ, sadece bildirim mecburiyetinin olduğu; ancak kuruluşla
ilgili gerekli izinlerin ve işletme ruhsatnn kurulacak tesisin türüne göre ilgili kurum ve
kuruluşlardan alnmas gerektiği, vakf tarafndan kurularak işletilen tesislerin Vakflar Genel
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Müdürlüğü tarafndan denetiminin kârllk ve verimlilik ilkeleri üzerine yapldğ, işletmeye
aktarlan sermayenin vakfa sağladğ getirinin yeterli olup olmadğ, rasyonel bir şekilde
işletilip işletilmediğinin değerlendirildiği, açlş izni ve işleyişindeki ilgili kurum ve
düzenlemelere aykr bir durumun tespit edilmesi hâlinde de konunun değerlendirilmek üzere
ilgili kuruma intikal ettirildiği”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
1.2.4.6

17 Mays 2017 Tarihli Oturum

Konuyla ilgili olarak Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu
Çalşanlar Sendikas (TÜRK EĞİTİM-SEN), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
(ÇOGEPDER) ile Türkiye Yangndan Koruma ve Eğitim Vakf (TÜYAK) tarafndan
komisyona sunum yaplmş olup, sunum detaylar ana hatlaryla aşağda belirtilmiştir.
TÜRK EĞİTİM-SEN Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Mehmet Yaşar
ŞAHİNDOĞAN tarafndan yaplan sunumda;
“TÜRK EĞİTİM-SEN olarak hem ortaöğretimde hem de yükseköğretimde öğrenim
gören öğrencilerimizin barnma ihtiyacnn önemli boyutlarda olduğunun bilindiği ve bu
barnma ihtiyacnn öncelikle devletimiz tarafndan karşlanmasnn gerektiği, ancak devlet
imkânlarnn yeterli olmamas durumunda, eğitime gönül vermiş çeşitli dernek, vakf ve
gerçek kişilerin yurt işletmesi ve yurt ihtiyacnn giderilmesi için çalşma yapmasnn da
mümkün olduğu, bizzat devlet tarafndan yurt ve barnma ihtiyacnn karşlanamadğ
durumlarda bu konuda inisiyatif alan gerçek kişi, dernek, vakf gibi kuruluşlarn yurt
açabildiği ve açabileceğinin de bir vaka olduğu,
Bu şekilde yurt açlmas durumunda, devletin bu yurtlarn daha kuruluş aşamasnda
titiz bir şekilde denetimini ortaya koymas, yurt olarak açlacak binalarn fizikî yeterliliğinin,
o

yurtta

barnacak

öğrencilerin

ihtiyaçlarna

cevap

verip

veremediğinin

mutlaka

değerlendirilmesi, yurtta barnan öğrencilerin güvenliği açsndan gerekli fizikî tedbirlerin
alnp alnmadğna baklmas, bu konuda asla müsamaha gösterilmemesi, bu tür binalarn,
eğer eksiklikleri varsa tespit edilerek, bunlara hiçbir şekilde ruhsat verilmemesi gerektiği,
neticede insan hayatnn söz konusu olduğu,
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Bu tür yurtlarda denetimsizlik nedeniyle sonu faciaya varabilecek olaylarn
yaşanmamas için etkin bir denetim sisteminin mutlaka kurulmas, TÜRK EĞİTİM-SEN
olarak bu tür yurt facialaryla karşlaşlmamas adna alnmas gereken çeşitli tedbirler olduğu;
• Bu tür yurtlarda görevlendirilen kişilerin mutlaka bir pedagojik formasyon eğitimi
alan kişilerden olmas,
• Özellikle, ortaöğretim yurtlarnda barnan, ailelerinden uzakta olan çocuklarmzn
fikri ve ahlaki açdan güvenliklerinin sağlanmas için gereken her türlü tedbirin
alnmas,
• Bu yurtlarda kalan öğrencilerimizin de Türk millî eğitiminin bir parças olduğundan
hareketle bu yurtlarda sk sk Türk millî eğitiminin amaçlarna uygunluk
denetiminin yaplmas,
• Yurt binalarnn tüm yönleriyle denetimi yaplarak; güvenlik, yangn ve tabii
afetlere karş gerekli tedbirlerin alnmas,
• Yurtlarda kalan çocuklarn yangn ve tabii afetlere karş eğitimi sağlanarak, zaman
zaman yaplacak tatbikatlarla bu eğitimin verilmesi,
• Tüm yurtlarda, öğrencilerin pedagojik ihtiyaçlarna uygun olarak rehberlik ve
psikolojik danşman bulundurma zorunluluğunun getirilmesi,
• Tüm yurtlara, mutlaka sağlk ve güvenlik görevlisi istihdam etme zorunluluğu
getirilmesi,
• Yurtlarda görev yapan yöneticilerin mutlaka profesyonel olmas ve bu yöneticilerin
profesyonelliğinin de devletimiz tarafndan denetlenmesi gerektiği”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği temsilcisi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Selçuk
ESİN ve Yrd. Doç. Dr. Alperen BIKMAZER tarafndan yaplan sunumda;
“Çocuk Haklar Sözleşmesi’ne baktğmzda “çocuk” tanm içerisine giren, 18 yaş alt
her bireyin çocuk tanm içerisine girdiği, “Bu çocuklar kimlere emanet?” diye baktğmzda,
ebeveynlerine, öğretmenlerine, özel kuruluşlara ve sonuçta devlete, hepsinin sonucunun yine
devlete çktğ, çünkü birçok ihmal ve istismarn, gerek evlerinden gelen çocuklarda, gerekse
yurtlarda kalan çocuklarda ortaya çktğ,
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Bu çocuklarn, fiziksel istismara uğrama, cinsel istismara ve ihmale uğrama risklerinin
olduğu, bunlarn haricinde “psikopatoloji” diyebileceğimiz birçok psikiyatrik rahatszlklarn
da gelişme risklerinin bulunduğu,
Anne, baba, bakc veya bir erişkin tarafndan çocuğa yöneltilen, toplumsal olarak
uygunsuz, hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun sağlkl gelişimini engelleyen, kstlayan
her türlü eylem veya eylemsizliklerin hepsinin “ihmal ve istismar” kapsamna sokulabileceği,
bu ihmal ve istismarn, çocuğun cinsel, sosyal, fiziksel gelişimine, sağlğna ve güvenliğine
ciddi anlamda tehdit oluşturduğu, sonuçta da birçok psikiyatrik rahatszlklarn çocukta
gelişebildiği,
İstismarlarn, fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak snflandrlabileceği, diğer
bir ihmalin de eğitimsel ihmal olduğu, ülkemizdeki verilerin yetersizliğinden dolay
çocuklarn uğramş olduğu istismar ve ihmal vakalarnda çok veri verilemediği, ancak,
rahatlkla yüzde 10 civar denilebileceği ve bu istismar vakalarnn yüzde 15’inin ancak açğa
çktğnn söylenebileceği, yurtlarda ve yuvalarda kalan çocuklarn aralklarla sağlk
kontrollerinden geçirilmesi gerektiği ve tespit edilen istismarn bildiriminin denetimin bir
parças olabileceği, ancak bu bildirimin kolaylaştrlmasnda ve sürecin aktifleştirilmesinde
fayda olduğu,
Küçük yaştaki çocuklarn yatl kalamayacaklarnn çok net olduğu, kreşin bile 3,5
yaşndan önce gerekmedikçe önerilmediği, ilkokul çağnda olsun, ortaokul çağnda olsun, lise
çağnda olsun, mümkünse her zaman primer bakm verenlerin yannda kalmasnn önerildiği,
çünkü

tpta

çocuklarn

gelişimlerinde

güven

duygusunun,

insanlarla

ilişkilerini

geliştirmesinde temel oluşturan bir bağlanma teriminin olduğu, bu bağlanmann düzenli
olarak güzel bir şekilde gelişmesi için primer bakm vereniyle, devaml ilişki kurduğu kişiyle
güven ilişkisinin kurulmasnn çok önemli olduğu, aksi takdirde çocuklarda çoğu zaman etrafa
karş güvensiz bir kişiliğin oluştuğu, bunun için, insan yavrusunun diğer canllardan farkl
olarak daha uzun süre bakma ihtiyaç duyduğu ve bağmsz hareket etmesinin daha uzun
zaman aldğ,
Yatl kalmann; istismar, ihmal, psikiyatrik rahatszlklarn gelişmesi, davranşsal ve
uygunsuz davranşlarn bulaşmas yani tp dilinde kontaminasyonu, çünkü uygunsuz
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davranşlar diğer çocuklarda olduğu zaman başka çocuklar korumann çok zor olduğu gibi
muhtemel sakncalarnn bulunduğu, buna karşn, akran etkileşimi gibi katklarnn da olduğu,
Diğer yandan, yurtta kalan çocuklarn devaml muhatap olduklar yurt personelini
ebeveynleri gibi görmediği, çünkü psikolojik ve emosyonel dediğimiz duygusal skntlarna
cevap verecek yeterli kaynağa, çocuklarda skntlar fark edebilecek ve erken dönemde
müdahale edebilecek bir donanma sahip olmadğ, doktorlarn en önemli iki görevinin
olduğu, birincisinin; koruyucu hekimlik, ikincisinin; tedavi edici hekimlik olduğu, bununla
birlikte asl görevin koruyucu hekimlik olduğu, çünkü tedavi etmenin güzel olmakla birlikte
asl olann, çocuklarn hiç rahatsz olmamas, hasta olmamas, istismara uğramamas olduğu,
Ailelerin iyi bir ebeveynlik yapabilmesi için gerekli çalşmalarn yaplmas gerektiği,
çünkü günümüzde çocuklarn çok fazla kontrolsüz uyarana maruz kaldğ, özellikle de iletişim
araçlarnn, medyann artmasyla birlikte ebeveynlerin, bu kontrolsüz uyaranlar noktasnda
çocuklar yeterince “supervise” edemediği, çocuklar üzerinde o koruyuculuklarn ya da o
uyarc rollerini yeterince yanstamadğ ve bu kontrolsüz uyaranlarn da çocuklarda, özellikle
suça sürüklenen çocuklarda görüldüğü, bu anlamda da ebeveynlerin bilinçlendirilmesi,
ebeveynlik yapmakla ilgili, nasl ebeveyn olunurla ilgili belki eğitim verilmesi noktasnda
politikalara ihtiyaç duyulduğu,
Çocuğa karş şiddetle alakal olarak Birleşmiş Milletlerin bir çalşmasnn olduğu, eğer
ki çocuk aile içinde birtakm skntlara maruz kalyorsa ve bu aile içinde düzenlenebilirse
yine düzenlemeye çalşlsn, eğer aile içinde düzenlenemiyorsa, bu sorun giderilemiyorsa,
çocuk gerekli desteği alamyorsa yurda yerleştirilsin gibi bir Birleşmiş Milletlerin önerisinin
bulunduğu, en fazla 8 ila 10 öğrencinin bulunduğu ve kalifiye personelin olduğu yani
çocuklarla ilgilenen kişilerin pedagojik formasyon, çocuklarn o ruhsal, duygusal -emosyonelve ayn zamanda aslnda akademik ihtiyaçlarna da cevap verebilecek kişilerin olduğu
ortamlarn önerildiği, yine ayn raporda, bu sorunlarn sadece bizim ülkemizde yaşanan
sorunlar olmadğ, mesela İrlanda’dan da buna benzer çok fazla vaka bildiriminin bulunduğu,
Burada çocuklarn sosyalleşmesinin desteklenmesin istendiği ve ayn zamanda
sorumluluk bilincinin gelişmesi için çocuklara küçük yaştan itibaren ufak ufak
sorumluluklarn verilmesi, ancak, “gelişimsel düzey” yani çocuklara verilen bütün

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

121
‒ 121 ‒
sorumluluklarn onlarn kapasitesine hem yaşla ilgili hem zekâyla ilgili gelişimsel
kapasitesine uygun olmas ve verilen sorumluluklarn bu ölçüde olmas gerektiği,
Sonuç olarak, birinci önerimizin; hiçbir çocuğun hiçbir şekilde yatl kalmamas, ancak
imkânlar dâhilinde eğer böyle bir ihtimal yoksa en azndan ortaokul çağna kadar yatl
kalmamalarnn sağlanmas, ikinci önerimiz; bu çocuklarn ilkokul, ortaokul ve lisede yatl
kalan çocuklarn kampüslerinin yani okullarnn tamamen ayr ayr olmas, birbirleriyle hiçbir
şekilde temaslarnn sağlanmamas, üçüncüsü de; tabi ki -en önemlisi belki de- o kurumdaki
kişilerin özellikle bu yurt dşnda olan, belki ülkemizde de sağlanabilecek o okullar için özel
yetiştirilmiş, belki donanm artrlmş psikologlarn desteklenmesi, rehber öğretmenlerden
hariç okul hemşirelerinin bulunmas, bu konuda orada çalşan öğretmenlerin belki daha sk
adli kontrollerden geçirilmesi ve de herhangi bir istismar ya da ihmal veyahut diğer skntlar
açsndan sorumluluklarnn bilincine yeterince varmalarnn sağlanmas ve de bu çocuklarn
aralklarla psikiyatrik muayenelerden geçirilmesinde fayda olduğu”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
Türkiye Yangndan Koruma ve Eğitim Vakf Başkan Hikmet AKIN tarafndan
yaplan sunumda;
“Konut üretiminde son yllarda, yaplarn s izolasyonuyla ilgili çok büyük bir hatann
olduğu, yaplarn dş yüzeylerinde s yaltm konusunda, yap malzemesi saydğmz -ki
hiçbir şekilde yap malzemesi olmamas gereken- “EPS” ve “XBX” dediğimiz, bildiğiniz
beyaz köpük, strafor köpüğün kullanldğ, bunlarla binalarn şu anda termos hâline
getirilmeye çalşldğ, bunlarn çok ciddi yanc olduğu ve birçok Avrupa ülkesinde 15-16
yldr konutlarda ve iş merkezlerinde ve buna benzer yerlerde kullanlmadğ, “Neden alt
katta çkan yangn üst katlara sirayet ediyor? Neden dş yüzeyden de yalayp yukar doğru
gidebiliyor?”, bundan sonra bunlarn daha sk görüleceği, çünkü uygulamada da hatalarn
olduğu, mesela, pencerenin boşluğundan alev dşar çktğ zaman üst kata, binann dş
yüzeyinde olan böyle bir malzemenin çok kolay tutuşup -sandviç panellerde olduğu gibiyanarak bir üst katn penceresine ulaşacağ ve oradaki camn PVC olmas sebebiyle çökeceği,
alevin içeriye girerek tekrar ve kattan kata böyle ulaşarak bütün binay saracağ, böyle ciddi
bir sorunun olduğu ve bu sorunun değişik toplantlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlğnn
toplantlarnda dile getirilmesine rağmen, çok ciddi bilimsel önerilerde bulunulmasna rağmen

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

122
‒ 122 ‒
TOKİ’nin özellikle ucuz yap üretimi noktasnda böyle bir malzemeden vazgeçemediği,
hâlbuki taşyünü olmas hâlinde böyle bir olayn yaşanmayacağ,
Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kurum binalar
noktasnda irdelendiğinde ciddi eksiklerin bulunduğu, bu tür yurtlarda çocuklarn bağmsz
yaplarda ve kendi snrlar içinde bahçesi olan alanlarda bulunmas gerektiği, çünkü bunlarn
refakat yoluyla belki yaplar tahliye edeceği, bina dşna çktklar anda, dş alanda da güvenli
yerlerin olmadğ, özellikle büyük şehirlerde, İstanbul gibi bir yerde çktklar anda, acil
durumda -ki böyle bir acil durum eylem planlarnn olmadğnn da bilindiği- dolaysyla da
nerede toplanacaklar, nasl saym yaplacak, kimin çkp çkamadğ nasl belirlenecek, böyle
bir imkânn bulunmadğ, bu yönetmelikte güzel şeylerin de olduğu, yani, yangna karş aktif
önlemler noktasna daha çok önem verildiği ancak pasif önlemlerle ilgili çok yetersizliklerin
bulunduğu, bir yapnn altnda yani zemin katnda, birçok yurdun zemin katnn başka ticari
amaçla kiralandğ veya verildiği, üst katlarnda ise öğrencilerin barndğ, zaten çoğunun
konuttan devşirme yaplar olduğu, bunlarn hiçbir şekilde bir yurt olabilecek, uzun vadeli ve
orada sosyal ve barnma imkân sağlayacak yaplar olmadğ gibi yoğun bir insan
kalabalğnda çocuklarn oradan tahliye edilmesinin de çok zor olduğu, dolaysyla, zemin
katn da önemsenmesi gerektiği, zemin katn başka bir amaca yönelik kullanlmamas
gerektiği, yani, zemin katnda herhangi bir dükkan olabileceği ve içinde yanc, parlayc
maddelerin de bulunabileceği, Yönetmeliğin belli maddelerinde “İtfaiye denetler” denildiği,
ancak mevcut yurtlarn hâlihazrda ayn olduğu,
Yap malzemeleriyle ilgili çok ciddi skntlarn olduğu, yurt gibi bir yerde hiçbir
malzemenin, hiçbir maddenin kolay yanabilecek özellikte olmamas gerektiği, bu yapda ortak
bir merdivenin bulunduğu, bir de dşarda acil çkş için dizayn edilmiş bir merdiveninin
olduğu, ancak bu merdivenin de doğru dizayn edilmediği, kendi yaps itibaryla, strüktürü
itibaryla doğru dizayn edilmediği, yani, sadece bir denetim esnasnda, “dş merdiven var”
noktasnda bir fiziki yap olduğu, hâlbuki Yönetmelikte, bir dş merdiven inşa edilecekse
yüksekliğinin belli, standardize edilmiş olduğu, o yükseklikten fazla olamayacağ, 3 metre
sağnda ve solunda “Bina yapsnda o merdiveni tehdit edecek boşluk olamaz” denildiği,
hâlbuki yangn için yani acil durum için inşa edilen kaplarn plastik ve camdan oluştuğu,
yüzeylerin çok zayf olmas nedeniyle merdiven açlmş olsa bile alt kattaki bir alevin üst
kattan inişleri kesinlikle engelleyeceğinin ortada olduğu, içeride yaplan mefruşat ve
uygulamalarn da hiçbir şekilde kabul edilebilir yannn olmadğ, yurt dşnda yurtlarn
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genelde tek kat ve bahçe içinde ve mutlaka kendi snrlar içinde yap özelliğine sahip veya
parsel içinde yap özelliğine sahip olduğu”
Yönünde açklamalara yer verilmiştir.
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2

İKİNCİ BÖLÜM

KAMUSAL EĞİTİM VE BARINMA
2.1

TÜRKİYE’DE KAMUSAL EĞİTİM VE BARINMA HİZMETLERİ

2.1.1 Genel Olarak Kamusal Eğitim ve Barnma Hizmetleri
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasna göre eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve
inklâplar doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarna göre, Devletin gözetimi ve
denetimi altnda yaplacağ, eğitimin temel Kanunu kabul edilen ve 1982 Anayasas ile
koruma altna alnan inklap Kanunlarndan olan 03.03.1924 tarihli ve 430 sayl Tevhidi
Tedrisat Kanunu ile ülkedeki bütün eğitim öğretim kurumlarnn Millî Eğitim Bakanlğna
bağlanmasnn sağlandğ, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayl Milli Eğitim Temel Kanununda
ise eğitim ve öğretim hizmetlerinin Devlet adna yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
Milli Eğitim Bakanlğnn sorumlu olduğu, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayl Millî Eğitim
Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede de, Millî
Eğitim Bakanlğ merkez, taşra ve yurtdş teşkilatlarnn oluşturulduğu, Türkiye’nin örgün
eğitim sistemi; okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak
kademelendirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlğna bağl resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarnda
öğrencilerin parasz/burslu yatl okumalarna imkan sağlamak üzere, resmi okul/kurum
bünyesinde okul pansiyonlar açlmştr.
Millî Eğitim Bakanlğnn yan sra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Gençlik ve
Spor Bakanlğ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrencilere resmi
barnma/eğitim hizmeti de verilmektedir. Bu bakanlklarn dşnda ayrca; Milli Savunma
Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar, Diyanet
İşleri Başkanlğ ve Belediyeler gibi Kurumlarn bünyesinde bulunan okul/kurumlarda da
öğrencileri kendi amaçlar doğrultusunda yetiştirmek için öğrencilere verilen barnma/eğitim
hizmeti ad altnda yurtlar/pansiyonlar açlmştr.
Çocuk Hizmetlerine ilişkin olarak 1982 Anayasasnn “Ailenin korunmas ve çocuk
haklar” başlkl 41 inci maddesinde vurgu yaplmştr. 2016 yl sonu itibariyle Türkiye’de
çocuk nüfusu 23 milyona yaklaşmştr. Çocuk yuvas, yetiştirme yurdu, çocuk evleri sitesi,
çocuk evlerinde baklan çocuklarn korunmas, bakm, eğitimi, bir iş ve meslek sahibi
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yaplarak topluma yararl bireyler hâline getirilmeleri ile ilgili her türlü çalşmalarn
yürütülmesi amacyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn kurulmuş, bu görevlerin
yürütülmesi için de merkez ve taşra teşkilatlar olarak yaplandrlmştr.
Yükseköğrenim öğrencilerine kredi vermek, yurtlar yaptrmak ve yurt işletmesini
sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini
kolaylaştrmak amacyla 16.08.1961 tarihli ve 351 sayl Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kanunu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. 08.07.2011
tarihinde de Gençlik ve Spor Bakanlğna bağlanmştr. Kurum, söz konusu hizmetleri vermek
için Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlar olarak yaplanmştr.
Özel Barnma Hizmetleri ise; Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakflar
ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce özel yurtlarn açldğ, öğrencilere özel barnma hizmeti
veren kurumlarn/yurtlarn iş yeri açma izni ve denetim yetkisinin Millî Eğitim Bakanlğnda
olduğu, 25.08.2011 tarihli 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri
Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede, 02.12.2016 tarihinde yaplan değişiklikle de söz
konusu bu yurtlarn/kurumlarn açlmas ve işletilmesi izninin yan sra çalşma ruhsat verme
yetkisinin de Millî Eğitim Bakanlğna verileceği belirlenmiştir. Bununla birlikte çalşma
ruhsat verme yetkisine dair hükümler de içeren yeni yönetmelik 06.05.2017 tarih ve 30058
sayl Resmi Gazetede Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği adyla yaymlanmştr.
06.05.2017 tarihine kadar 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla
çkarlan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği yürürlükte kalmştr.
Kamusal eğitim ve barnma konusunda değinilmesi gereken baz başlklar şunlardr:
1. Yatl Okul
2. Taşmal Eğitim
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2.1.1.1

Yatl Okul

Yatl okul; öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinin yannda diğer zamanlarn da
geçirdikleri, beslenme ve barnma olanaklarnn da sunulduğu okullardr. Ülkemizde yatl
okul denildiğinde her ne kadar Yatl İlköğretim Bölge Okullar veya Pansiyonlu İlköğretim
Okullar anlaşlyor ise de ilköğretimin dşnda ortaöğretim ve yükseköğretimde de yatl
okullar mevcuttur.
Türkiye geniş yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Türkiye’de nüfusun dağlm dağnk
olup nüfusun önemli bir bölümü köy, mezra, oba, kom ve yayla gibi yerleşim yerlerinde
oturmaktadr. Özellikle Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde coğrafi
engeller yaşam ve eğitime devam etkilemektedir. İklimin elverişsiz olduğu yörelerde uzun
zaman yollar kapanmakta, yaşam koşullar zorlaşmaktadr. Bunun yan sra köyden kente göç
sorunu yüzünden küçük yerleşim birimlerinde nüfus azalmaktadr. Bu durum, buralarda
yaşayan ilköğretim çağndaki öğrencilerin eğitim talebinin merkezî bir eğitim kurumunda
karşlanmas çözümünü gündeme getirmektedir. Yatl okullarn gerekçesi sadece coğrafi
özellikler ve göç olgusuna bağl değildir. Bu etkenlerin yansra eğitimde frsat ve olanak
eşitliği ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak, maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin her türlü
eğitim-öğretim, krtasiye, beslenme, barnma, harçlk, vb. gereksinimlerinin karşlanmas
gerekliliği de bu okullarn varlğ için gerekçe teşkil etmektedir. Bu gerçeklerden hareketle,
önceleri daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, bilhassa zorunlu eğitimin sekiz
yla çkarlmasndan sonra yurt sathnda yatl okullarn yaygnlaştğ görülmektedir.
Pansiyonlu İlköğretim Okulu (PİO)
Merkezi durumda olan yerleşim birimlerinde öğrencilerin parasz yatl ve gündüzlü
olarak eğitim öğretim görmeleri için açlan ilköğretim kurumlar olarak tanmlanmaktadr.
4306 Sayl Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yeni YİBO ve PİO’larn yapm
hzlandrlmş, ayrca YİBO ve PİO’lardaki hizmetlerin ayn olmas sebebiyle 2006 ylnda
PİO’larn isimleri de “Yatl İlköğretim Bölge Okulu” olarak değiştirilmiştir.
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Yatl İlköğretim Bölge Okulu (YİBO)
Türkiye’de nüfusun az ve dağnk olduğu yerleşim yerlerinde (köy, mezra, kom, oba)
zorunlu eğitim çağna gelmiş yoksul veli çocuklarnn sekiz yllk eğitim ihtiyaçlarn
karşlamak amacyla kurulan yatl okullardr. Bu okullarda öğrencilere eğitim-öğretimin yan
sra, ayn zamanda eğitimleri boyunca barnma, yeme, içme vb. olanaklar da sağlanmaktadr.
1958 ylnda 19.000 m2’lik bir alanda “bölge yatl erkek okulu” olarak inşa edilen,
1959 Mart Aynda Afganistan’dan gelen 9 yatl öğrenciyle yatl okul olarak eğitime
başlayan, 1963-1964 öğretim ylnda yatl kz öğrencilerin de alnmasyla ilk yatl ilköğretim
bölge okulu (YİBO) ve pansiyonlu ilköğretim okullarnn (PİO) temeli Adana ili Ceyhan
İlçesi, Mustafabeyli Kasabasnda atlmştr.
YİBO’lar 1962 ylnda 222 sayl İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre hazrlanan
Bölge Okullar Yönetmeliği’nin 1. maddesindeki “Çeşitli sebeplerle henüz bir ilkokul
açlmamş olup, birbirlerine yakn birkaç köyün bulunduğu yerlerde veya evleri ve ev gruplar
dağnk olan köylerde, yatl ilköğretim okullar açlr.” hükmü gereğince planlanarak
açlmaya başlanmştr. İlerleyen süreçte, 1739 sayl Milli Eğitim Kanununun 25. ve 222
sayl İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9. maddesi çerçevesinde YİBO’larn açlmasna
devam edilmiştir.3 Günümüzde YİBO’larla ilgili iş ve işlemler; 25.11.2016 tarihli ve 29899
sayl “Milli Eğitim Bakanlğna bağl Resmi Okullarda Yatllk, Bursluluk, Sosyal Yardmlar
ve Okul Pansiyonlar Yönetmeliği”ne göre yaplmaktadr.
1739 sayl Milli Eğitim Temel Kanununun 25. maddesi gereğince: Nüfusun az ve
dağnk olduğu yerlerde, köyler gruplaştrlarak, merkezi durumda olan köylerde ilköğretim
bölge okullar ve bunlara bağl pansiyonlar, gruplaştrmann mümkün olmadğ yerlerde yatl
ilköğretim bölge okullar kurulur.
222 sayl İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9. maddesi gereğince; (Değişik birinci
fkra: 16.08.1997-4306/1 md.) İlköğretim kurumlar, sekiz yllk okullardan oluşur. Bu
okullarda kesintisiz eğitim yaplr ve bitirenlere ilköğretim diplomas verilir. Nüfusun az veya
dağnk olduğu yerlerde; köyler gruplaştrlarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun
bulunan köylerde ilköğretim bölge okullar ve bunlara bağl pansiyonlar gruplaştrmann
3
MEB Yatl İlköğretim Bölge Okullar ve Pansiyonlu İlköğretim Okullar Yönetici Klavuz Kitab, Milli Eğitim
Basmevi, İstanbul 2003, s. 19.
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mümkün olmadğ yerlerde ise yatl ilköğretim bölge okullar veya gezici okullar açlabilir.
Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir. Bu okullarda yetiştirici snflar ve kurslar
da açlabilir. Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatl veya pansiyonlu okullar kurulabilir.
Millî Eğitim Bakanlğ Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğine
göre okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatlan yerleşim
birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş snflar bulunan ilkokullarda 4. snf tamamlayan
ve taşmal eğitim kapsamna alnamayan mecburi ilköğretim çağndaki öğrenciler de yatl
bölge ortaokullarna alnrlar. Bulunduğu ilde yatl bölge ortaokulu bulunmayan öğrenciler,
diğer illerdeki yatl bölge ortaokullarna yerleştirilir.
Yatl ilköğretim okullarnn bir yandan öğrencilerin kişisel gelişmeleri, diğer yandan
da toplumsal ve kültürel kalknma için önemli işlevleri vardr. Yatl ilköğretim bölge
okullarnn öğrencilerin sağlk, beslenme ve temizlik alşkanlklarndan, kyafetlerinin sağlkl
ve düzenli olmasna kadar öğrenciyi olumlu yönde geliştirmek ve öğrencilerin günlük
sorunlara duyarl bilinçli yurttaşlar olmalarna yardmc olmak gibi görevleri vardr.4
Türk millî eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yatl ilköğretim bölge
okullarnn kuruluş amaçlar:5
• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onlar hayata ve üst öğrenime
hazrlamak,
• Öğrencilere, Atatürk ilke ve inklâplarn benimsetme ve Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas’na, demokrasinin ilkelerine, insan haklarna, çocuk haklar ve uluslararas
sözleşmelere uygun olarak haklarn kullanma, başkalarnn haklarna sayg duyma, görevini
yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilinci kazandrmak,
• Öğrencilerin millî, evrensel ve kültürel değerlerini tanmalarn, benimsemelerini,
geliştirmelerini bu değerlere sayg duymalarn sağlamak,
• Nüfusu dağnk olan yerleri öğretmene ve okula kavuşturmak,
4
Millî Eğitim Bakanlğ Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlğ Temel Eğitim Projesi; İlköğretim
Okullarnn Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Araştrmas, Ankara, Temmuz 2002, s. 27.
5
Millî Eğitim Bakanlğ İç Denetim Birimi Başkanlğ Yatl İlköğretim Bölge Okullar (YİBO) Süreci İç
Denetim Raporu, 26 Ağustos 2011– 2011/02, s. 19-20.
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• Öğrencileri kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katklar yapan;
kendisi, ailesi, çevresi ile barşk ve başkalaryla iyi ilişkiler kuran; iş birliği içinde çalşp
hoşgörülü ve paylaşmay bilen; dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,
• Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif
ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine – yaymalarna yardmc olmak,
• Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili
biçimde kullanabilen, planl çalşma alşkanlğna sahip estetik duygular ve yaratclklar
gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,
• Öğrencileri ailesine ve topluma karş sorumluluk duyabilen, üretken, verimli,
ülkenin ekonomik ve sosyal kalknmasna katkda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,
• Doğay tanma, sevme, koruma ve bunun yannda insann doğaya etkilerinin neler
olabileceğine, bunlarn sonuçlarnn kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak
çevreyi her durumda korumas gerektiğine dair bilinç kazandrmak,
• Öğrencilere bilgi yükleme yerine bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma yöntem ve
tekniklerini öğreterek öğrencileri bilimsel düşünme, çalşma ve araştrma alşkanlğna
yöneltmek,
• 2. kademesi bulunmayan ilköğretim okullarnda 5. snf tamamlayan öğrencilerin
ilköğretimini tamamlayabilmelerini sağlamak,
• Öğrencileri bilimsel düşünme, araştrma ve çalşma becerilerine yöneltmek,
• Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklendiği gerçek öğrenme ortamlarnda
düşünme becerilerini kazanmalarna, yaratc güçlerini ortaya koymalarna ve kullanmalarna
yardmc olmak,
• Öğrencilerin kişisel ve sosyal araç, gereç, kaynaklar ile zaman verimli
kullanmalarn, okuma zevk ve alşkanlğ kazanmalarn sağlamaktr.
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Yukardaki amaçlar doğrultusunda Bakanlk tarafndan yürürlüğe konulan baz
projeler; Günebakan Projesi, Biz Büyüyoruz Türkiye Büyüyor Projesi, Eğitimde Gönül Birliği
Projesi ve İlköğretim Okullar Yardm Projesi’dir.
Yatl İlköğretim Bölge Okullarnn bulunduklar bölgedeki toplumsal yaşantya
katklarndan birkaç şu şekilde sralanabilir:
1. Okur-yazarlk ve okullaşma orannn artmasn olumlu yönde etkilemiş, krsal
kesimdeki çocuklara eğitim imkan tanmştr.
2. Kz çocuklarnn okula kayt ve devam orannda artşa yol açmştr.
3. Sağlk, nüfus planlamas, doğal afetlerden ve hastalklardan korunmada
bilinçlenmeye fayda sağlamştr.
4. Çocuk suçluluğu, çocuklarn çalştrlmas ve çocuk yaşta evlenmeler konularnda
bilinçlenmeye fayda sağlamştr.
Genel

bir

ifadeyle,

çocuğun

kişiliği

ilköğretim

döneminde

şekillenmeye

başlamaktadr. Yetişkinlik çağndaki davranşlar üzerinde etkili olacak alşkanlklarn
kazanlmas da özellikle bu yllarda olmaktadr. Çocuğun erken yaşlardaki kazanmlar,
hayatnn daha sonraki dönemlerini etkileyerek ileride ortaya çkabilecek sorunlar önlemede
temel çözüm yolunu oluşturduğunu söylemek yanlş olmayacaktr. Bu itibarla, yatl
ilköğretim bölge okullarnn kuruluş felsefeleri ile eğitim - öğretim müfredatlarnn önemi bir
kez daha göz önüne çkmaktadr.6
2.1.1.2

Taşmal Eğitim

Taşmal eğitim; nüfuzu az ve dağnk olan köy ve benzeri küçük yerleşim
birimlerinde, zorunlu öğrenim kapsamndaki ilköğretim öğrencilerinin ilçe, il gibi daha büyük
yerleşim birimlerindeki merkez ilköğretim okullarna günübirlik olmak üzere taşnmas ile
yaplan eğitime denir.
Taşmal eğitim uygulamas:
05.01.1961 tarih ve 222 sayl İlköğretim ve Eğitim Kanununda;

6
Millî Eğitim Bakanlğ İç Denetim Birimi Başkanlğ Yatl İlköğretim Bölge Okullar (YİBO) Süreci İç
Denetim Raporu, 26 Ağustos 2011– 2011/02, s. 18.
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“1-Bir köy halk, iş ve üretim hayatnn gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle
yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşndğnda köy okulu da, köy halkyla birlikte göçecek
şekilde düzenlenmiş olmal ve gidilen yerde hemen günlük çalşmasn ve görevini devam
ettirmelidir.
2-Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkan çocuğunun mecburi ilköğretim
kurumuna muntazaman devamn sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun
durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.
3-Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabta teşkilat ilköğrenim çağndaki
çocuklarn mecburi ilköğretim kurumlarna devamlarn sağlamakla veli yahut vasi veya aile
başkanlarna ve okul idarelerine yardmla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.”
11.09.2014 tarih ve 29116 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren Millî
Eğitim Bakanlğ Taşma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde ise;
“İl ve ilçelerde, her eğitim ve öğretim ylnda; taşma yoluyla eğitimden
faydalanacaklar, taşma kapsamna alnacak yerleşim birimlerini ve taşma merkezi
okul/kurumlar belirlemek üzere “Planlama Komisyonu” kurulur. Planlama komisyonu millî
eğitim müdürlüğünde ilgili il millî eğitim müdür yardmcs veya şube müdürünün
başkanlğnda, en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşur. Planlama komisyonu, taşma yoluyla
eğitimden faydalanacaklara ilişkin planlamalar yapar. İhtiyaç duyulmas halinde, ilgili
yerleşim birimlerinin muhtarlar, belediye başkanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarnn
yetkilileri de toplantya davet edilebilir. Planlama komisyonu tarafndan hazrlanan raporlar
değerlendirmek ve il/ilçeler arasnda eş güdümü sağlamak üzere il millî eğitim müdürü veya
yardmcsnn başkanlğnda

“Değerlendirme Komisyonu” kurulur.

Değerlendirme

komisyonu, ildeki il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin taşma yoluyla eğitime erişim iş ve
işlemlerini düzenleyerek/belirleyerek her yl valilik onayndan sonra uygulanmasn sağlar.”
Şeklinde hüküm altna alnmştr.
Taşmal eğitim ülkemizde 1997 ylnda 8 yllk kesintisiz ve zorunlu eğitimin
uygulanmaya başlanmasyla yaygnlk kazanmş bir uygulamadr. İlk aşamada yalnzca 1.
snf ile 8. snf arasndaki ilköğretim öğrencilerini kapsayan uygulama, “4+4+4” şeklindeki
12 yllk zorunlu eğitime geçilmesiyle liselerdeki öğrenciler de sisteme dahil edilmiştir.
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Ülkemizde düzensiz bir nüfus yaps ve öngörülemez nüfus hareketliliği olmas
nedeniyle bu uygulama hayati önem arz etmektedir.
Öğrencisi taşnacak okul ve yerleşim biriminde aranacak şartlar:
a) Nüfusun az veya dağnk olmas, öğrenci saysndaki yetersizlik, yerleşim yerinin
coğrafi özellikleri, yol şartlar,
b) Eğitime erişim ihtiyac olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim
yerinde bu ihtiyacn karşlayacağ türde eğitim kurumu bulunmamas veya bu kurumlarn
kapal olmas,
c) Doğal afetler, salgn hastalklar, can ve mal kayb tehlikesi gibi ani ve beklenmedik
olaylarn ortaya çkmas ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, güçlendirme, bertaraf veya
tedavi çalşmalar yaplyor olmas,
ç) Göçler ve mevsimlik işçi hareketleri olmas, gibi özellikler aranr.
Öğrencisi taşnacak yerleşim yerinin taşma merkezine uzaklğnn en az 2 kilometre
en fazla 50 kilometre olmas halinde taşmal sistem uygulanmaktadr. Bu mesafelerin artrlp
azaltlmasna gerekçe belirtmek suretiyle Planlama Komisyonunda değerlendirilerek karar
verilebilmektedir.
En az bir ders yl parasz yatl öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşma
kapsamnda değerlendirilebilmektedir. Parasz yatllktan öğrenci taşma uygulamasna
geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafndan parasz yatl olarak öğrenim gördüğü okul
müdürlüğüne, ders bitiminden Temmuz aynn sonuna kadar yaplabilmekte ve okul
müdürlüklerinden gelen bu veriler, parasz yatllk ve bursluluk komisyonunun görüşleri de
alnarak Planlama Komisyonunca değerlendirilmektedir.
Yerleşim birimindeki yol sorunlar, ağr mevsim koşullar nedeniyle kapanan yollar
veyahut ulaşmn çok uzun sürdüğü yakn olmayan bölgelerdeki öğrenciler için yatl eğitim
uygulanmaktadr. Bu tip durumlarda taşmal eğitim uygulanmamaktadr.
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Taşmal eğitimin uygulanacağ bölgelerde ve taşmal eğitimi gerçekleştirmekle
yükümlü okullar il milli eğitim müdürlüklerinin teklifinin ardndan valiliklerin onaylamas
sonras tespit edilmektedir.
Taşmal eğitimde ilk yaplacak şey, taşmas yaplacak küçük yerleşim birimlerinin
tespit edilmesidir. Sonrasnda ise taşmal eğitimi verecek okullar belirlenir.
Taşmas yaplacak küçük yerleşim biriminin hangi okula taşnacağ ve öğrencilerin
nasl araçlar vastasyla, hangi rotay izleyerek, hangi zaman dilimlerinde taşnacağ, taşmay
yapacak servisler, yönetmeliklere dikkat edilerek ihale açlmas sonucu belirlenir.
Taşmal eğitimi sunacak okullarda, taşnan öğrenciler ile mevcut öğrencilerin
aralarnda ayrm yaplmakszn, eşit ve adil biçimde eğitim ve öğretimden faydalanmasnn
sağlanmas en önemli husustur. Snf ve şubeler bu hususa dikkat ederek, düzenli ve dengeli
bir biçimde belirlenir. Dersler srasnda verilen ödev ve görevler ile düzenlenen sosyal
etkinlikler, tüm öğrencilerin eşit biçimde ulaşacağ, katlacağ ve rol alabileceği biçimde
planlanr.
Taşmal eğitim kapsamndaki öğrencilerin öğle yemekleri, Milli Eğitim Bakanlğ
tarafndan sunulur, tüm giderler bakanlkça karşlanr. Okullarda öğrencilere uygun olacak
biçimde yemekhane ayarlanr. Yemekhanede yemek verecek şirketler, yine yönetmeliklere
uyacak biçimde ihale usulüyle seçilir.
Taşmal Eğitim Uygulamas; ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerde de
uygulanmaktadr. Milli Eğitim Bakanlğ tarafndan 1989-1990 öğretim ylndan itibaren
UNESCO’nun katklaryla “Taşmal İlköğretim” uygulamas deneme mahiyetinde ilk olarak,
Krkkale’de 3, Kocaeli’de de 2 merkezde başlamştr. Uygulamann verimli sonuç vermesiyle
1992-1993 Öğretim ylndan itibaren (43) ilimizde sonrasnda da ihtiyaca göre Ülke genelinde
yaygnlaştrlmştr.
Milli Eğitim Bakanlğ, kendisine bağl eğitim kurumlarnn eğitim araç ve gereçlerini,
gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak sağlamak, geliştirmek,
yenileştirmek, standartlaştrmak, paral veya parasz olarak ilgililerin yararlanmasna
sunmakla görevlidir. Eğitimi geliştirme politikalar ve uygulamalar arasnda taşmal eğitim
uygulamalar da yer almaktadr. Bu bağlamda taşmal sistemle ilgili Millî Eğitim Bakanlğ,
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“zorunlu eğitim” verme çalşmalarna; devletin vatandaşlarna karş yüklendiği sosyal bir
görevi ve mevzuatn gereğini yerine getirme düşüncesi olarak baklmaldr.
Temel/zorunlu eğitimi almak her vatandaşn Anayasal hakk ve ödevidir. Devletin
herkese temel eğitim vermek zorunda olmas da bir gerçektir. Bu Anayasal hakkn, herkesin
ikamet ettiği yerde almas/verilmesi zorunluluğu da yoktur. Temel/zorunlu eğitimin nerede
verileceği ise, eğitim biliminin gerekleri ile Ülkenin ekonomik durumu ve kamu yarar göz
önüne alnarak belirlenmesi gerekmektedir.
Taşmal eğitim uygulamas zorunluluğu iki başlkta toplanabilir;
1-Eğitim öğretim açsndan değerlendirildiğinde;
Okullarda öğrenciler, birbirlerinden ve öğretmenlerden karşlkl etkileşim olmadğ
takdirde öğrenme yeterli düzeyde gerçekleşememektedir. Öğrenmenin istenilen seviyede
gerçekleşmesi için etkileşim zorunlu bir koşuldur. Tek veya çok az öğretmenli okullarda
öğrenciler sayca çok az olduğundan bu etkileşim yetersiz kalmaktadr. Dolaysyla öğrenme,
öğretmen ve öğrenciler açsndan istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. Ayrca öğrencisi
az olan okullarda öğrenciler tam manasyla sosyalleşememektedirler. Krsal kesimde yaşayan
öğrencilerin sosyalleşmeye en fazla ihtiyaç duyduğu da bir gerçektir. Genelde tek öğretmenli
olan

okullar

şehir

merkezlerinden

uzak

köylerde

ve

mezralarda

bulunduğundan,

öğretmenlerin bu okullarda çalşmak istememesi, bu okullarn öğretmen ihtiyacnn
karşlanamamasna da neden olmaktadr.
2-Mali açdan değerlendirildiğinde ise;
Nüfusu az ve dağnk olan yerleşim birimlerine eğitim hizmetlerinin (okul, bina, diğer
tesisler, öğretmen, araç-gereç) yeterli seviyede götürülmesi, eğitim ekonomisi açsndan
pahal olduğundan, maliyeti azaltma çabalar da hizmetin niteliğinin düşmesine neden
olmaktadr. Okullar bina, araç ve gereç gibi fiziki bakmndan yeterli seviyede olsa dahi,
öğrenci says az olan okullara her branştan yeterli sayda öğretmen atanmas ekonomik ve
kamu yarar bakmndan da uygun değildir. Okullaşmann sağlanmas için tedbirlerin alnmas
bakmndan, yatl okul uygulamalar ve taşmal eğitim uygulamalar kamu yarar açsndan
aklc ve ekonomik uygulamalardandr.
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2
2.1.2 Kam
musal Eğitiim ve Barn
nma Hizmeeti Veren Kurumlar
K
2
2.1.2.1

M Eğitim
Millî
m Bakanlğ

1
1-Kamusall Eğitim Hiizmetleri;
14.06.1973 tarihli ve 1739 sayl Milli Eğitiim Temel Kanununda,
K
, eğitim ve öğretim
hizmetleerinin Devlet adna yürrütülmesindden, gözetim
m ve denetim
minden Millli Eğitim Bakanlğ
B
sorumlu
u tutulmuştu
ur. Anayasaa, 430 sayll Tevhidi Tedrisat
T
Kan
nunu, 1739 sayl Milllî Eğitim
Temel Kanunu ilee kalknma plan ve pprogramlar doğrultusu
unda millî eeğitim hizm
metlerini
yürütmeek üzere, Millî Eğitim Bakanllğnn kuruluş, görev
v, yetki vve sorumlu
uluklarn
düzenleemek amacyla çkarlaan 25.08.20011 tarihli ve 652 say
yl Millî E
Eğitim Bakaanlğnn
Teşkilatt Ve Görev
vleri Hakknda Kanunn Hükmünd
de Kararnam
mede, Millî
lî Eğitim Bakanlğ
B
merkez,, taşra ve yu
urtdş teşkillatlarndan oluşturulmu
uştur (Tablo
o 1 ve Tabloo 2).
Tablo 1
1: Millî Eğittim Bakanlğğ Merkez Teeşkilat
Müsteşa
ar
Müsteşaar

v
Talim ve
Terbiy
ye
Kurulu
u
Talim ve
Terbiyee
Kurulu

Müsteeşar
Yardmcs
Müsteeşar Yrd.
Müsteeşar Yrd.
Müsteeşar Yrd.
Müsteeşar Yrd.
Müsteeşar Yrd.
Müsteeşar Yrd.
Müsteeşar Yrd.

Hizmet Birimleri
1) Temel Eğitim
E
Genel Mdr.
2) Ortaöğreetim Genel Mdr.
M
3) Meslekî ve Teknik Eğitim
E
Genell Mdr.
4) Din Öğrretimi Genel Mdr.
5) Özel Eğitim ve Rehb
berlik Hizmeetleri Genel Mdr.
M
B
Öğrenm
me Genel Mdr
dr.
6) Hayat Boyu
7) Özel Öğ
ğretim Kurum
mlar Genel M
Mdr.
8) Yenilik ve Eğitim Te
eknolojileri G
Genel Mdr.
e ve Geliştirm
me Genel Mdr.
9) Öğretmeen Yetiştirme
10) Ölçmee, Değerlendirme ve Snnav Hizmetleeri Genel
Mdr.
11) Yüksek
köğretim ve Yurt
Y Dş Eğğitim Genel Mdr.
M
12) Avrupaa Birliği ve Dş
D İlişkiler G
Genel Mdr.
13) Teftiş Kurulu
K
Başkanlğ
14) Stratejii Geliştirme Başkanlğ
B
15) Hukuk Hizmetleri Genel
G
Mdr.
16) İnsan Kaynaklar
K
Genel
G
Mdr.
17) Destek
k Hizmetleri Genel
G
Mdr.
18) Bilgi İşşlem Dairesi Başkanlğ
19) İnşaat ve
v Emlak Da
airesi Başkannlğ
20) Basn ve
v Halkla İlişşkiler Müşavvirliği
21) Özel Kalem
K
Mdr.

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlğ
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Tabllo 2: Millî Eğitim
E
Bakan
nlğ Teşkilaat

Kaynak: http://www.m
meb.gov.tr/meeb/teskilat.htm
ml

M
Millî Eğitiim Bakanlğ; 1923-11935 yllar arasnda “Maarif
“
Veekâleti”, 19
935-1941
yllar aarasnda “Kü
ültür Bakan
nlğ”, 1941 -1946 yllaar arasnda “Maarif Veekilliği”, 19
946-1950
yllar aarasnda “M
Millî Eğitim Bakanlğ”,
B
1950-1960
0 yllar arassnda “Maaarif Vekâletii”, 19601983 yllar arasn
nda “Millî Eğitim Baakanlğ”, 1983-1989 yllar
y
arassnda “Millîî Eğitim
Gençlikk ve Spor Ba
akanlğ”, 1989’dan sonnra da “Milllî Eğitim Ba
akanlğ” ism
mini almşttr.7
M
Millî Eğitim
m Bakanlğ Merkezz Teşkilat; bir müsteşşar, Talim vve Terbiye Kurulu,
yedi mü
üsteşar yard
dmcs ile; Temel
T
Eğitiim Genel Müdürlüğü,
M
Ortaöğretim
O
m Genel Mü
üdürlüğü,
Meslekîî ve Teknik
k Eğitim Gen
nel Müdürlüüğü, Din Öğ
ğretimi Gen
nel Müdürlüüğü, Özel Eğitim
E
ve
Rehberllik Hizmetlleri Genel Müdürlüğüü, Hayat Boyu
B
Öğren
nme Genell Müdürlüğ
ğü, Özel
Öğretim
m Kurumlarr Genel Müdürlüğü,
M
Y
Yenilik ve Eğitim Teeknolojileri Genel Mü
üdürlüğü,
Öğretm
men Yetiştirrme ve Geliştirme Geenel Müdü
ürlüğü, Ölçm
me, Değerllendirme ve
v Snav
Hizmetlleri Genel Müdürlüğü,
M
Yükseköğrretim ve Yu
urt Dş Eğitim Genel M
Müdürlüğü,, Avrupa
Birliği ve Dş İliişkiler Gen
nel Müdürlüüğü, Teftişş Kurulu Başkanlğ,
B
Strateji Geeliştirme
Başkanllğ, Hukuk
k Hizmetlerii Genel Müddürlüğü, İnsan Kaynak
klar Genel Müdürlüğü
ü, Destek
Hizmetlleri Genel Müdürlüğü
ü, Bilgi İş lem Dairessi Başkanlğ, İnşaat ve Emlak Dairesi
Başkanllğ, Basn
n ve Halk
kla İlişkileer Müşavirrliği ve Özel
Ö
Kalem
m Müdürlü
üğünden
oluşmak
ktadr (Tabllo 1 ve Tabllo 2).

7
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52, Erişim Tarrihi: 01.04.201
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Millî Eğitim Bakanlğ Taşra Teşkilat; Bakanlk, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde taşra teşkilat kurmaya yetkili olduğu, her ilde ve ilçede bir millî eğitim
müdürlüğünün kurulduğu, ilçe millî eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken il
millî eğitim müdürlüklerine karş sorumlu olduğu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine bağl
olarak da okul/kurum müdürlükleri oluşturulmuştur (Tablo 2).
Millî Eğitim Bakanlğ Yurtdş Teşkilat; Millî Eğitim Bakanlğ 13.12.1983 tarihli
ve 189 sayl Kamu Kurum ve Kuruluşlarnn Yurtdş Teşkilat Hakknda Kanun Hükmünde
Kararname esaslarna uygun olarak yurtdş teşkilat kurmaya yetkilidir ve bu yetki
çerçevesinde de yurtdşnda ‘Eğitim Müşavirlikleri’ ve ‘Eğitim Ataşelikleri’ oluşturulmuştur.
Ayrca yurtdşnda büyükelçilikler ve başkonsolosluklar araclğyla Millî Eğitim Bakanlğna
bağl olarak faaliyet gösteren okullar/kurumlar da mevcuttur.
Türkiye’nin eğitim sistemi; okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve
yükseköğretim olarak kademelendirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlğ merkez teşkilatna bağl
81 ilde il milli eğitim müdürlüklerinin oluşturulduğu, il milli eğitim müdürlüklerine bağl her
ilçede ise ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bulunduğu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin
bünyesinde de ilgili genel müdürlüğe bağl okul/kurum müdürlükleri oluşturulmuştur.
Türkiye’de, 2016-2017 eğitim öğretim yl birinci dönemin sonu itibariyle; 62.250
okul/kurumda bulunan 682.761 derslikte, 1.005.380 öğretmen ile 17.319.433 öğrenciye
eğitim verilmektedir.8
2-Resmi Barnma Hizmetleri;
Milli Eğitim Bakanlğna bağl resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarnda
öğrencilerin parasz yatl veya burslu okumalarna ve bu öğrencilere yaplacak sosyal
yardmlara ilişkin esaslar düzenlemek amacyla, 17.06.1982 tarihli ve 2684 sayl İlköğretim
Ve Ortaöğretimde Parasz Yatl Veya Burslu Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yaplacak Sosyal
Yardmlara İlişkin Kanununun çkarldğ, 11.08.1982 Tarihli ve 2698 Sayl Milli Eğitim
Bakanlğ Okul Pansiyonlar Kanunuyla da; Milli Eğitim Bakanlğna bağl ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarnda yatl okuma imkan sağlamak üzere, parasz yatl okumaya hak
kazanan öğrencilerle paral yatl okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyonlarnn
açlmasna ve yönetimine ilişkin esaslar düzenlemek amacyla çkarldğ, bu Kanuna göre
8

http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=257, Erişim Tarihi: 02.04.2017.
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Milli Eğitim Bakanlğ’nn parasz ve paral yatl okutulacak öğrenciler için pansiyonlar
açabileceği, pansiyonlarn bağl bulunduklar okul/kurum müdürünün ayn zamanda
pansiyonun yönetim, eğitim ve hizmetlerini yürütmekten sorumlu olduğu, bu hizmetleri
yürütmek üzere ayrca bir müdür yardmcs görevlendireceği açklanmştr.
Bahse konu her iki Kanuna dayanlarak, 17.10.2016 Tarihli ve 2016/9487 Sayl Millî
Eğitim Bakanlğna Bağl Resmi Okullarda Yatllk, Bursluluk, Sosyal Yardmlar Ve Okul
Pansiyonlar Yönetmeliğinin çkarldğ, bu yönetmelikte de; pansiyon, okullarda yatl
olarak öğrenim gören öğrencilerin barnma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarnn
karşlandğ yer olarak tanmlandğ, etüt ise, öğrencilerin öğretmenlerin gözetim ve denetimi
altnda derse ve snavlara hazrlanma, ödev yapma, okulda öğrendiklerini pekiştirme ve
benzeri etkinlikleri gerçekleştirmeleri için okul yönetimince belirlenen çalşma saatleri olarak
açklandğ, bahse konu bu yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlğna bağl örgün ve resmi
ortaokullar, imam-hatip ortaokullar, ortaöğretim kurumlar ile özel eğitim okullarndaki
yatllk, bursluluk, sosyal yardmlar ve okul pansiyonlaryla ilgili usul ve esaslar düzenlemek
amacyla çkarldğ, pansiyonlu okulun müdürü ilgili mevzuat doğrultusunda pansiyonun
eğitim öğretim ve yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmekten sorumlu olduğu, ayrca
pansiyonlu okullarda, pansiyondan sorumlu olarak bir müdür yardmcsnn bulunacağ
açklanmştr. Bu kurumlarn denetimi ise mevzuatnda, MEB Rehberlik Ve Denetim
Başkanlğnca (Teftiş Kurulu Başkanlğ) hazrlanan yllk faaliyet plan doğrultusunda maarif
müfettişlerince denetleneceği belirtilmiştir.
Türkiye’de bulunan 62.250 okul/kurumdan, 2.936 okulun/kurumun yönetimine bağl
olarak pansiyonlarn açldğ, bu pansiyonlarn toplamda 532.667 yatak kapasitesine sahip
olduklar, pansiyonlarda kalan öğrencilerin paral ve parasz yatl olmak üzere toplamda
359.521 dolu ve 173.146 boş yatak olmak üzere doluluk orann yaklaşk % 67 olduğu
görülmüştür. Pansiyonlarda kalan/barnan 359.521 öğrenciden; 53.646’s Temel Eğitim
Genel Müdürlüğüne, 150.055’i Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, 86.011’i Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğüne, 68.168’i Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ve 1.641’i de Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağl okul/kurumlarn öğrencisidir.9

9

http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=257, Erişim Tarihi: 02.04.2017.
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3-Özel Barnma Hizmetleri;
24.03.1950 tarihli 5661 sayl Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar Ve Aşevleri
Hakkndaki Kanuna Ek Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanunla gerçek ve tüzelkişiler tarafndan
öğrenci yurtlar ve buna benzer kurumlarn açlmas ve işletilmesi Milli Eğitim Bakanlğnn
iznine bağlanmştr.
25.08.2011 tarihli 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri
Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede, her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve
vakflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açlacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri
kurumlarn açlmas, devri, nakli ve kapatlmasyla ilgili esaslarn belirlenmesi ve
denetlenmesi MEB Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğünün görevleri arasnda
saylmştr. 02.12.2016 tarihinde ayn KHK’da yaplan değişiklikle de, öğrencilere özel
barnma hizmeti veren kurumlara açlmas ve işletilmesi iznin yan sra çalşma ruhsat da
Millî Eğitim Bakanlğnca verileceği belirlenmiştir.
Türkiye’de 2.267 ortaöğretim ve 1.697’si yükseköğretim olmak üzere toplamda 3.964
özel yurdun olduğu, bu yurtlarn toplamda 384.685 yatak kapasitesine sahip olduklar,
183.241 dolu ve 201.444 boş yatak olmak üzere doluluk orannn yaklaşk % 48 olduğu
görülmüştür. Özel yurtlarda kalan/barnan 183.241 öğrenciden 125.738’i yükseköğretim ve
57.503’ü ise ortaöğretim öğrencisidir.
2.1.2.2

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 16.08.1961 tarihinde kabul edilerek 22.
08.1961 tarihinde yürürlüğe giren “351 sayl Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanunu” ile kurulmuştur. Kuruluş işlemleri 04.10.1961 tarihinde tamamlanarak Ankara’da
hizmete girmiştir. Kurum tüzel kişiliği olan ve 5018 sayl Kanunun II. Sayl Cetvelinde yer
alan özel bütçeli bir kamu kuruluşudur.
Kurum; 1970 ylna kadar Milli Eğitim Bakanlğna, 1970 ylndan sonra Gençlik ve
Spor Bakanlğ’na bağlanmştr. Aralk 1983 tarihinden itibaren de 3046 sayl Kanun, 179
sayl Kanun Hükmünde Kararname ile 3797 sayl Kanun hükümleri uyarnca Milli Eğitim
Bakanlğnn bağl kuruluşu olarak hizmet vermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

141
‒ 141 ‒
04.05.2009 tarihinde yaymlanan Cumhurbaşkanlğ onay ile Başbakanlğa bağlanmş,
08.07.2011 tarihinde yaynlanan Cumhurbaşkanlğ Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor
Bakanlğna bağl kuruluş haline getirilmiştir.
351 sayl Kanun yürürlüğe girdiğinde yükseköğrenim öğrencilerine kredi vermek,
yurtlar

yaptrmak

ve

yurt

işletmesini

sağlamak

suretiyle

Türk

gençlerinin

yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştrmak Kurumun görevi olarak
belirlenmiştir. 1985 ylndan itibaren 2547 sayl Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayl
Kanun ile değişik 46 nc maddesi uyarnca yükseköğrenim öğrencilerine katk kredisi
verilmeye başlanmştr.
24.11.2016 tarihinde yaynlanan 6761 sayl Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
İle Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun ile Kurumun amac; “yurt içinde
ve dşnda yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunlarn işletmesini
sağlamak, beslenme yardm yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve
manevi gelişmelerine katk sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek,
öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştrmaktr.” olarak değiştirilmiş, ayrca Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tannan vakflar ile kamuya yararl dernekler tarafndan işletilen
yükseköğrenim öğrenci yurtlarnda barnan öğrencilere “beslenme ve barnma yardm”
yaplmasna ilişkin hüküm Kurumun görevlerine eklenmiştir.
Kurumun görevleri özetle;
• Yükseköğrenim öğrencilerine barnma hizmeti vermek,
• Yükseköğrenim öğrencilerine burs/öğrenim kredisi vererek nakdi destekte bulunmak,
• Sağlkl ve dengeli beslenmek için beslenme desteğinde bulunmak,
• Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tannan vakflar ve kamu yararna çalşan
derneklere ait yüksek öğrenim yurdunda barnan öğrencilere beslenme ve barnma yardm
yapmak,
• Kurum yurtlarnda barnan öğrencilere eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle
milli ve manevi gelişmelerine katk sağlamaktr.
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olab
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(S. Sayısı:
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Y
Yurt ve Deepozito Ücrretleri
Y
Yurtlarda barnan öğreencilerden;
• Ocak-Ağ
ğustos 2016
6 tarihleri aarasnda ayllk 140-245 TL arasndda yurt ücreti, 195345 TL arasnda deepozito ücreeti,
• Eylül 20
016 tarihind
den sonra arrasnda aylk 150-265 TL arasndda yurt ücreti, 200355 TL arasnda deepozito ücreti alnmşttr. (Depozitto ücreti öğ
ğrenci yurttaan ayrldğnda iade
edilmek
ktedir.)
Ü
Ücretsiz Ba
arndrma İşlemleri
Ş
Şehit ve gaazi çocuklarr, devlet kkorumas alttnda olan ve
v anne ve babas veffat etmiş
olan öğrenciler öncelikli
ö
olarak
o
yurdda yerleştiirilmekte ve
v yurt üücreti ve depozito
maktadr.
alnmam
Tablo
o 6: 2016 ylnda Yurtlarrda Ücretsiz Barndrlann Öğrenci Say
ylar
Şehit Ço
ocuğu

377

Gazi Çocuğu

2.059

Gazi

2

Anne Baaba Vefat

1.238

Devlet K
Korumas Alttndaki Öğrenciler

778

Toplam Öncelikli Öğrenci
Ö

4.454

K
Kaynak: Yük
ksek Öğrenim Kredi ve Yurrtlar Kurumu

Y
Yurtlarda Barnan Uluslararas Öğrencileerle İlgili İşlemler
K
Kurumun yurtlarnda
y
burslu uluuslararas öğ
ğrencilere (Türkiye
(
B
Burslusu) vee burslu
uluslaraaras öğren
nciler dşnd
da kalan ddiğer ulusllararas öğrrencilere dde barnma imkân
sağlanm
maktadr. Ku
urumun yurrtlarnda, 3 .304 kz vee 5.686 erk
kek olmak üüzere toplam 8.990
uluslaraaras öğrencci barndrlm
maktadr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Tabllo 7: Yurtlaarda Barnan Uluslararas Öğrenci Saylar
U
Uluslarara
as Öğrenciller
Kz
Türkiyee Burslusu Uluslararas
U
 Öğr.

Erkek

Toplam
T

2.496
2

4.2855

6.781

681

5766

1.257

Afganisstan Burslussu Öğrencileer

52

7977

849

KKTC Ö
Öğrenciler

75

288

103

3.304
3

5.6866

8.990

Burslu O
Olmayan Uluslararas
U
Öğr.
Ö

Toplam
m

K
Kaynak: Yük
ksek Öğrenim Kredi ve Yurrtlar Kurumu

Ö
Öğrencilerre Yönelik Eğitim,
E
Sossyal, Kültürel ve Sporrtif Faaliyet
etler
Ö
Öğrencilerin
n, ders dş zamanlarn en iyi şekilde değeerlendirmekk, onlarn bedensel,
b
ruhsal, zzihinsel, sossyal ve külttürel yöndenn gelişmelerrini sağlamaak, aralarndda birlik, beeraberlik
duygulaarn pekiştiirmek, dostlluk ve karddeşlik bağlarrn güçlend
dirmek ve oonlar her tü
ürlü kötü
alşkanllklardan ko
orumak amacyla sosyyal, kültürell ve sportiff faaliyetlerr düzenlenm
mektedir.
Bu faalliyetler, yurrtlarn fizik
ki yaps dda dikkate alnarak öğ
ğrencilerin ilgi ve yettenekleri
doğrultu
usunda belirlenmekted
dir. 2016 yyl itibariy
yle, faaliyettlere gönülllülük esasna göre
1.312.086 öğrenci katlmştr.
k
R
Rehberlik ve
v Danşma
anlk Hizm
metleri
Ü
Üniversitey
ye yeni baaşlayacak öğrencileri bilgilendirrmek ve yönlendirm
mek için
üniversiite

kayt

yerleri,

otopark
o

vee

tren

gaarlarnda standlar

kkurularak

personel

görevlen
ndirilmekteedir.
Y
Yurtlara yeeni kayt yaptran
y
ülkkemiz öğren
ncileri ile yükseköğre
y
enim görmeek üzere
ülkemizze gelen Tü
ürk cumhu
uriyetleri vee topluluklaar öğrencillerinin yurtt ortamna ve yurt
yaşantssna uyumlaarn kolaylaaştrmak am
macyla “Uyyum Program
m” düzenleenmektedir.
A
Ayrca, yurrtlarda bulu
unan psikossosyal serv
vislerde, psikolog ve sosyal çalşmaclar
tarafnd
dan öğrencilerin psikossosyal ve eekonomik sorunlarnn
s
n çözümlenm
mesi, idaree-öğrenci
ilişkilerri ile öğrenccilerin yurt, okul, çevree ve arkadaşş ilişkilerini olumlu yönnde geliştirm
mek için
“Öğrencci Rehberlikk ve Danşm
manlk Hizm
metleri” de verilmekted
v
dir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Tabllo 8: 2016 Ylnda
Y
Uyum
m Programnna Katlan Öğrenci Sayla
ar
Meslek Elem
man

İletişim

Says

Çalşmala
ar

Toplantlar
T

YURT SAYISI

Bilgilendirm
me Yaplan Öğrenci
Ö

Ü
Ülkemiz

643

1
139.043

U
Uluslararas

1.892

TOPLAM
T

140.935

T
Toplant
Says

atlan
Ka

Topllant

Öğ
ğrenci

617

Say
ys

Says

68
8.395

1.108

Katlann
Öğrencci
Says

119.5331

Top
plam
Toplant
Says

1.725

Toplam
Öğrenci
Says

328.861

K
Kaynak: Yük
ksek Öğrenim Kredi ve Yurrtlar Kurumu

H
Hizmet İçi Eğitim Faa
aliyetleri
G
Genel Müd
dürlük ve İl Müdürlüklleri tarafnd
dan gerçekleeştirilen hizzmet içi eğiitimlerde
26.109 ((kişixgün) eğitim
e
verilmiştir.
Tabllo 9:

KYK
K Bünyesind
de Hizmet İçii Eğitim Faalliyetleri

EĞİTİM
MLER
Bilgi Sisttem Görevlillerinin Eğitim
mi
Eğitim, S
Sosyal, Külttürel Ve Spo
ortif Faaliyettleri Yürüt. Eğitimi (2
Grup)
Muhaseb
be Yetkililerin
nin Eğitimi
Personel Şube Müdürrlüğü Göreviini Yürütenleerin Eğitimi
İl Müdürrleri Toplants
İhale Dossyas Hazrlaama Ve Doğrrudan Teminn Eğitimi
Hitap Pro
ojesi Yürüten
n Personelin Eğitimi
Yurt Yön
netim Memurrlarnn Eğitiimi (4 Grup))
İnşaat Em
mlak Eğitimi
Basn Vee Sosyal Med
dya Sorumlullar İle Bilgillendirme Toplants
KYKNET
T Eğiticilerin
n Eğitimi
Muhaseb
becilerin Eğittimi
İşletici Seeçimi Modüllü Eğitimi
Aday Meemurlarn Temel Eğitimi
Aday Meemurlarn Haazrlayc Eğiitimi
KYKNET
T Güncellem
me Eğitimi
Yurt Yön
netim Person
neli Bilgilend
dirme Toplannts (4 grup)
İç Paydaşş Eğitimi ve Çalştay
Yurt Müd
dürlerinin Eğ
ğitimi
Manevi R
Rehberlik Uzzmanlarnn Eğitimi
E
Taşnr K
Kayt Yetkilillerinin Eğitim
mi
Lejyonerr Hastalğ Ko
ontrol Prograam Eğitimi
KYKNET
T Eğitim Mo
odülü Eğitim
mi
Koruma v
ve Güvenlik Görevlisi Eğ
ğitimi
Temel İlk
kyardm Eğittimi
İlkyardm
m Yenileme Eğitimi
E
TOPLAM
M
K
Kaynak: Yük
ksek Öğrenim Kredi ve Yurrtlar Kurumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Katlan
Kişi
Says
38

Eğitim
Gün
Says

Kişi*Gün
K
Says
2

76

554

5

2.770

84
76
239
233
72
685
164
79
114
89
150
41
41
172
1.229
44
573
184
94
137
170
5
151
203
5.621

6
5
5
5
5
6
5
3
4
3
3
10
30
3
5
3
5
3
3
1
3
7
2
1
133

504
380
1.195
1.165
360
4.110
820
237
456
267
450
410
1.230
516
6.145
132
2.865
552
282
137
510
35
302
203
26.109
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2.1.2.3

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ

Ülkemizdeki çocuklarn her türlü ihmal ve istismardan korunarak gelişimlerini sağlkl
bir şekilde tamamlamalarn temin etmek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ’nn görevleri
arasndadr. Bu doğrultuda ASPB; ulusal politika ve stratejilerini belirleme, koordine etme,
çocuklara, aileye ve topluma yönelik sosyal hizmet ve yardm faaliyetleri yürütme, bu alanda
ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlar arasnda işbirliğini, koordinasyonu ve
bu kuruluşlarn denetimini sağlamakla görevlidir. Ayrca korunma ihtiyac olan veya suça
sürüklenen çocuklarn korunmas, haklarnn ve esenliklerinin güvence altna alnmas için
koruyucu ve destekleyici tedbirler ile çocuklarn öncelikle kendi aile ortamnda
korunmalarnn sağlanmasna yönelik danşmanlk, bakm ve barnma konularnda alnacak
tedbirlerin yürütülmesi görevleri de ASPB tarafndan yürütülmektedir. ASPB hâlihazrda
13.284 çocuğa kuruluş bakm hizmeti, 84.872 çocuğa ailesi yannda destek hizmeti, 5.004
çocuğa koruyucu aile hizmeti, 2.087 çocuğa da ücretsiz kreş ve gündüz bakm hizmeti
sağlamaktadr. (Tablo 10)
İlgili Mevzuat
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü temel olarak aşağdaki mevzuat çerçevesinde iş
ve işlemlerini yürütmektedir:
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasas
Çocuk Hizmetlerine ilişkin olarak 1982 Anayasasnn “Ailenin korunmas ve çocuk
haklar” başlkl 41 inci maddesinde vurgu yaplmştr.
“Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasnda eşitliğe dayanr.
Devlet, ailenin huzur ve refah ile özellikle anann ve çocuklarn korunmas ve aile
planlamasnn öğretimi ile uygulanmasn sağlamak için gerekli tedbirleri alr, teşkilat kurar.
(Ek fkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakmdan yararlanma, yüksek
yararna açkça aykr olmadkça, ana ve 147
babasyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve
sürdürme hakkna sahiptir.
(Ek fkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar
koruyucu tedbirleri alr.”
Türkiye
Büyüksayl
Millet
Meclisi
(S. Sayısı: 494)
24.05.1983 tarihli
ve 2828
Sosyal
Hizmet Kanunu

Bu Kanunun amac; korunmaya, bakma veya yardma ihtiyac olan aile, çocuk,
engelli, yaşl ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere

147

(Ek fkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar
‒ 147 ‒
koruyucu tedbirleri alr.”
24.05.1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmet Kanunu
Bu Kanunun amac; korunmaya, bakma veya yardma ihtiyac olan aile, çocuk,
engelli, yaşl ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere
kurulan teşkilatn kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve
usulleri düzenlemektir.
03.07.2005 tarihli ve 5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu
Bu Kanunun amac, korunma ihtiyac olan veya suça sürüklenen çocuklarn
korunmasna, haklarnn ve esenliklerinin güvence altna alnmasna ilişkin usûl ve esaslar
düzenlemektir.
Bu Kanunun kapsam, korunma ihtiyac olan çocuklar hakknda alnacak tedbirler ile
suça sürüklenen çocuklar hakknda uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarna,
çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerdir.
Bu Kanunda belirtilen ‘koruyucu ve destekleyici tedbirler’, çocuğun öncelikle kendi
aile ortamnda korunmasn sağlamaya yönelik danşmanlk, eğitim, bakm, sağlk ve barnma
konularnda alnacak tedbirlerdir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarna Dair Sözleşme
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarna Dair Sözleşme (ÇHS), 20.11.1989 ylnda BM
tarafndan kabul edilmiş olup her yl 20 Kasm Çocuk Haklar Günü olarak kutlanmaktadr.
Söz konusu Sözleşme, Türkiye tarafndan 1990 ylnda imzalanmş olup ülkemiz açsndan
Uluslararas düzlemde 1995 ylnda yürürlüğe girerek bağlayclk kazanmştr.
Bu Sözleşme uyarnca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta
reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşna kadar her insan çocuk saylr.
Sözleşmeyle, çocuk haklarnn korunmas amaçlanmş ve taraf devletlerin bu haklarn
yaşama geçirilmesi için yükümlülüklere uymalar gerektiği hükme bağlanmştr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ÇHS’nin dört temel ilkesi şunlardr:
1. Ayrm gözetmeme (Madde 2)
2. Çocuğun yüksek yarar (Madde 3)
3. Yaşama ve gelişme hakk (Madde 6)
4. Katlm hakk (Madde 12)
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yukardakilere ek olarak aşağdaki mevzuat ile de
faaliyetlerini yürütmektedir:
• 08.06.2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn Teşkilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname
• 07.05.2012 tarihli ve 2012/15 sayl Çocuk Hizmetlerine İlişkin Genelge
• 03.10.2011 tarihli ve 01 sayl Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
görevlerine İlişkin Yönerge
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğna bağl ana hizmet birimlerinden birisi olan
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü; çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici,
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmekle
görevlidir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşradaki işlerini Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlğna bağl İl Müdürlükleri vastas ile yürütmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlğ İl Müdürlüklerine bağl olan ve çocuğa yönelik hizmet veren kuruluş ve birimler
aşağda belirtilmiştir:
•

Çocuk Yuvalar

•

Yetiştirme Yurtlar

•

Çocuk Evleri

•

Çocuk Evleri Sitesi

•

Çocuk Destek Merkezleri

a) Çocuk Yuvalar
0-12 yaş aras korunmaya muhtaç çocuklarn, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal
gelişimlerini, sağlkl bir kişilik ve iyi alşkanlklar kazanmalarn sağlamakla görevli ve
yükümlü yatl sosyal hizmet kuruluşlardr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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b) Yetiştirme Yurtlar
13–18 yaş aras korunmaya muhtaç çocuklar korumak, bakmak ve bir iş veya meslek
sahibi edilmeleri ve topluma yararl kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve
yükümlü olan yatl sosyal hizmet kuruluşlardr.
c) Çocuk Evleri
Çocuğun yüksek yarar açsndan gerekli olan ‘Çocuk Evleri’ ile; her ilin sosyalkültürel ve fiziksel yaps, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde,
okullara ve hastanelere yakn apartman dairesi veya müstakil dairelerde 0-18 yaş grubu 5 - 7
çocuğun bir ev ortam oluşturularak bakldğ hizmet modelidir. Çocuklarn bedensel ve
psiko-sosyal gelişimlerinin, eğitimlerinin ve bir meslek sahibi olarak topluma yararl kişiler
olarak yetiştirilmelerinin sağlamas hedeflenmiştir.
d) Çocuk Evleri Sitesi (Sevgi Evleri)
En fazla 12 çocuğun üçer kişilik odalarda kaldğ, çocuklarn yaşlarna uygun gelişim
ihtiyaçlar dikkate alnarak site içerisinde inşa edilen, müstakil villa tipi evlerden oluşan aile
ortamna benzer yap ve ilişki sisteminde hizmet veren yatl sosyal hizmet kuruluşlardr.
e) Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM)
Bakanlk; suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altnda bulunan çocuklara
özgü

Çocuk

Destek

Merkezleri

oluşturmaktadr.

Bu

merkezler

çocuklarn

temel

gereksinimlerini karşlamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarn belirleyerek
gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakn çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal
hizmet modellerine hazr hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.
Merkezler; çocuklarn mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, madde
bağmllğ gibi ihtisas alanlarnda yaş gruplarna (11-14/15-18) ve cinsiyetlerine göre
ihtisaslaştrlmaktadr. 11 yaş alt benzer nedenlerle korunma altna alnan çocuklarn ise aile
bakm modellerinden öncelikle yararlandrlmas veya diğer sosyal hizmet birimleri olan
çocuk evleri ve sevgi evleri modellerinden yararlandrlmas söz konusu olmaktadr.
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Tabllo 10: ASP
PB Türkiye Geneli
G
Kuruluuş ve Hizmet Verileri

K
Kaynak: Ailee ve Sosyal Po
olitikalar Bakaanlğ

Ç
Çocuk Korruma Hizm
metlerinde K
Koordinasy
yon
2
2005 ylnd
da; değişen toplumsal şartlara baağl olarak çocuklarn,, duygusal, fiziksel
ve/veyaa cinsel istissmara uğram
malar nedeeniyle korun
nma altna alnmalarnnda artş gö
örülmesi,
uygulam
ma, hukuki v.b. düzenllemelere yeeniden ihtiy
yaç duyulmaas, çocuklaara ilişkin koruyucu
k
ve önleeyici sistem
min geliştirrilebilmesinni sağlamak
k amacyla 5395 sayl Çocuk Koruma
Kanunu
u yürürlüğe girmiştir.
B
Bu kanunlaa birlikte olu
uşturulan yyeni çocuk koruma
k
sistteminde; alşlagelen kurumsal
k
bakm h
hizmetlerind
den ziyade çocuğun
ç
en temel hakk
k olan aile yannda
y
dessteklenmesi ve buna
yönelik koruyucu
u önleyici çalşmalarn yaplmaas öncelik
klendirilmekktedir. Ayrrca her
kurumu
un kendi için
nde çocuklaa ilgili yürüüttüğü çalşm
malarn diğeer sistemlerrle de ilişkilli olmas
nedeniy
yle kurumlaar aras koo
ordinasyonuu zorunlu klmaktadr
k
. Böylece bbu koordin
nasyonun
sağlanarrak çocuğu
un ihtiyaç duyduğu
d
hiizmetlerin bütüncül
b
ollarak müraacaatçya su
unulmas
sağlanm
maktadr.
S
Sevgi Zinciiri Uygulam
mas
Ç
Çocuk Yuv
valar ve Çocuk Evllerinde korrunma altn
nda bulunaan 0–6 yaaş grubu
çocuklaarn, Özel Kreş ve Gündüz
G
Bakkmevleri ile
i diğer reesmi kurulu
luşlar büny
yesindeki
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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anasnf-anaokulu

hizmetlerinden

yararlanmalar

sağlanmaktadr.

“Sevgi

Zinciri

Uygulamas”nn, yuva ortamnda kalan çocuklarn, sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel, dil
gelişimlerine ve aile yanndan gelen çocuklarla sosyal ilişki kurma ve sürdürme becerilerine
yardmc olacağ öngörülmektedir.
Uçurtmay Vurmasnlar Uygulamas ve Protokoller
Adalet Bakanlğ ile 01.12.1997 tarihinde imzalanan ve 23.07.2002 tarihinde
güncellenen Protokol ile Adalet Bakanlğ’na bağl, Ceza İnfaz ve Islah Kurumlarnda
bulunan hükümlü ve tutuklularn, 0–12 yaş grubu çocuklarnn, cezaevi yaşamnn olumsuz
koşullarndan bir ölçüde uzaklaştrlarak kreş ve gündüz bakmevleri ve çocuk kulüplerinde
baklmalar, gerektiğinde korunma altna alnarak çocuk yuvalarna yerleştirilmeleri, sosyal ve
ekonomik destek hizmetlerinden yararlanmalar sağlanmaktadr.
Barnma Hizmeti Verilen Binalara İlişkin İş ve İşlemler
Çocuk evleri koordinasyon merkezi ve bu merkeze bağl olarak açlan çocuk evleri
Bakanlk onay ile açlarak hizmetini sürdürür. Yatak odalarnda kalacak çocuk says, her bir
çocuğa en az 4 metrekarelik bir alan ve 6m³ hava düşecek şekilde planlanr. Çocuk evi en az 5
en fazla 7 çocuk için açlr. Süreç içerisinde binann fiziksel koşullarndan kaynaklanan
riskler, kiralanan binalarda kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlk ya da kira sözleşmesinin
sona ermesi nedenleriyle adres değişikliği yaplabilir. Adres değişikliği İl Müdürünün teklifi
ile Bakanlk onay alnarak gerçekleştirilir.
Binalarn güvenliğine ilişkin EK-1 ve EK-2’de iki doküman bulunmaktadr. Bu
dökümanlar genelge ekinde yer almaktadr ayrca TKY döküman olarak sisteme
kodlanmştr. Bunlardan birincisi bilgilendirme amaçldr. Ne tür güvenlik tedbirlerinin
alnacağn göstermektedir. İkincisi ise denetim amaçldr. Yaplmas gerekenlerin ve alnmas
gereken önlemlerin alnp alnmadğn denetleyecek kişiler için bir kontrol listesi şeklindedir.
Minimum Standartlar Yazlm Program içerisinde de kuruluşlarn güvenlik önlemleri
yer almaktadr. Çarprazlama olarak bir yöneticiye başka 3 kuruluşun/çocuk evinin tetkik
görevi verilmekte bu yönetici 3 ayda bir kuruluşlarn ve çocuk evlerinin her biri için, bakm
ortamnn standartlara uygunluğunu incelemek üzere görev yapmaktadr.
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Refakatsiz Çocuklara Yönelik Çalşmalar
Türkiye Cumhuriyet Anayasasnn 10 uncu maddesi gereğince dil, rk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gözetmeksizin tüm çocuklar kanun
önünde eşit haklara sahiptir.
Bakanlkça ulusal ve uluslararas mevzuat gereğince korunma ihtiyac içinde bulunan
tüm çocuklar hakknda ilgili mahkeme tarafndan 5395 sayl Çocuk Koruma Kanununa göre
hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çerçevesinde hizmetler yürütülmektedir.
Kolluk kuvvetleri tarafndan tespit edilerek Bakanlğa bağl kuruluşlara yönlendirilen
refakatsiz çocuklara yönelik iş ve işlemlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerince tamamlanmasnn
ardndan Bakanlğa bağl kuruluşlarda korunma ve bakm altna alnmakta; barnma,
beslenme, eğitim, sağlk vb. tüm hizmetlerden yararlandrlmaktadr. Bakanlkça, refakatsiz
çocuklarn ihtiyaçlar doğrultusunda 9 Çocuk Destek Merkezi refakatsiz çocuklara hizmet
vermek üzere ihtisaslaştrlmştr.
Okul Sosyal Hizmeti
Bir ülkenin çocuklar risklerden korumak amacyla aldğ önlemler, ürettiği politikalar
ve hizmetler, bir diğer deyişle ‘çocuğun iyilik haline’ ilişkin yürüttüğü tüm uygulamalar
çocuk refah alan olarak adlandrlmaktadr. Ülkelerin “çocuk politikalar” da bu kapsamda
belirlenmektedir. Uluslararas ve ulusal düzeyde Sosyal Hizmet Mesleğinin birincil alan olan
‘Çocuk Refah Alan’nn odağnda çocuklar yer almaktadr. Çocuk refah alan kapsamnda,
ailede, okulda, sokakta ve toplumda olmak üzere her durumda ve her ortamda çocuğun
gelişiminin

desteklenmesi,

risklerden

korunmas

ve

güvenliğinin

sağlanmas

hedeflenmektedir.
“Çocuk Refah Alan” ile doğrudan ilişkili olan ve önem arz eden bir diğer alan ise
60’ aşkn ülkenin eğitim sistemleri içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren “Okul Sosyal
Hizmeti” alandr. Çocuklar için geniş bir hizmet profili sunan okul sosyal hizmeti, gelişmiş
ve gelişmekte olan pek çok ülkenin eğitim sistemi içerisinde yer alrken ülkemizde de son
dönemde gündeme gelmeye başlamştr. Okul Sosyal Hizmeti çocuklar, yoksulluk, madde
bağmllğ, ayrmclk ve dşlanma, kriz durumlar, suça sürüklenme, okul devamszlğ, aile
içi şiddet, çeteleşme, akademik başarszlk, akran zorbalğ, toplumsal cinsiyet, çocuğa
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yönelik ihmal ve istismar gibi tehlikelerden ve sorunlardan korumak amacyla okul
ortamnda çalşmalar yürüten ve çocuğu ‘aile, okul, toplum ve çevre’ işbirliğiyle koruyan,
geliştiren, destekleyen ve rehabilite eden bir sosyal hizmet alandr.
Çocuklarn çevredeki risklere karş korunabilmesi, sağlkl ve güvenli ortamlarda
eğitim alabilmesi ve çocuk refah alannn güçlendirilmesi için “Okul Sosyal Hizmeti” hayati
bir önem taşmaktadr.
“Okul Sosyal Hizmeti” çocuk haklarn ve çocuğun üstün yararn temel alarak
çocuklarn okul ortamnda ve toplumsal yaşamda korunmas ve desteklenmesini
amaçlamaktadr.
Ulusal Çocuk Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planna (2013-2017) göre;
“Okullarda çocuk, aile ve okul yönetimi arasnda gerekli işbirliğini sağlamak ve şiddet
öyküsü olan çocuklar tespit ederek psiko-sosyal yönden desteklemek amacyla, okul sosyal
hizmet sistemi kurulacaktr. Ayrca sosyal servisler ya da rehberlik birimleri tarafndan tespit
edilen bireylerin sağlk kurumlarnca tedavi edilmeleri ya da ihtiyaç duyduklar diğer sosyal
hizmetlerden

yararlandrlmalar

için

kurumlar

aras

işbirliği

ve

koordinasyon

geliştirilecektir.”
Okul sosyal hizmetinin temel amac; çocuğu, genci ve ailesini korumaktr. Okul
çocuklarn, gençlerin ve ailelerinin durumlarnn tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerde
bulunulmas için kendiliğinden doğal bir ortam sunmaktadr. Yani çocuk üzerinden aileye
ulaşmak ve aile içi sorunlara müdahale ederek doğabilecek daha ciddi sosyal sorunlar
önlemek mümkün olabilir. Ayrca çocuklarn her türlü ihmal ve istismara karş korunmasna
olanak sağlamas açsndan da önemlidir.
2.1.2.4

Diğer Kurumlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasna göre eğitim ve öğretimin, Devletin gözetimi ve
denetimi altnda yaplacağ, 03.03.1924 tarihli ve 430 sayl Tevhidi Tedrisat Kanunu ile
Ülkedeki bütün eğitim öğretim kurumlarnn Millî Eğitim Bakanlğna bağlanmasnn
sağlandğ, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayl Milli Eğitim Temel Kanununda ise eğitim ve
öğretim hizmetlerinin Devlet adna yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim
Bakanlğnn sorumlu olduğu hüküm altna alnmştr.
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02.12.2016 tarihinde 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri
Hakkndaki KHK’da yaplan değişikliklerden sonra, öğrencilere özel barnma hizmeti veren
kurumlarn iş yeri açma izni ve çalşma ruhsat verme yetkisi ile denetim yetkisinin Millî
Eğitim Bakanlğnda olduğu, 02.12.2016 tarihindeki değişiklikten önce çalşma ruhsat
verilmesi yetkisinin mahallindeki durumuna göre belediyeler veya il özel idarelerinin
yetkisinde olduğu, hali hazrda meri mevzuat gereği özel yurtlarn iş yeri açma izni ve çalşma
ruhsat verme yetkisi MEB Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğünde, denetim yetkisinin
ise MEB Teftiş Kurulu Başkanlğ görevleri arasnda saylmştr.
Millî Eğitim Bakanlğnn yan sra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Gençlik ve
Spor Bakanlğ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrencilere resmi
barnma/eğitim hizmeti verilmektedir. Bu bakanlklarn dşnda ayrca; Milli Savunma
Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar, Diyanet
İşleri Başkanlğ ve Belediyeler gibi Kurumlarn bünyesinde bulunan okul/kurumlarda da
öğrencileri kendi amaçlar doğrultusunda yetiştirmek için yurtlar/pansiyonlar açlmştr.
Millî Eğitim Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Gençlik ve Spor
Bakanlğ Yüksek

Öğrenim

Kredi

ve

Yurtlar

Kurumu

dşnda

öğrencilere

barnma/eğitim hizmeti veren/tespit edilen baz kurumlar incelendiğinde;
1-1325 sayl Milli Savunma Bakanlğ Görev ve Teşkilat Hakknda Kanunda askeri
öğrencilerin özlük ihtiyaçlar açklanrken, fakülteler veya yüksekokullarda okuyan askeri
öğrencilerin ihtiyaçlarnn Devlet tarafndan karşlanacağ belirtilmiştir. Muvazzaf subay
olmak üzere, silahl kuvvetler adna fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapan öğrencilerin
özlük haklarna ilişkin ilke ve yöntemleri, fakülte ve yüksekokul askeri öğrenci
komutanlklarnn teşkilât ile organlar ve görevlerini belirlemek amacyla çkarlan, Fakülte
Ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlklar Ve Öğrencileri İle Fakülte Ve Yüksek
Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte de öğrencilerin özlük haklar açklanrken;
öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük haklar, yatrlmalar ve genel öğretim ve eğitim
masraflarnn Devlet tarafndan karşlanacağ, ayrca askerî öğrencilerin parasz yatl öğrenci
statüsüne tabi olduklar belirtildiğinden, Milli Savunma Bakanlğ bünyesinde eğitim gören
öğrencilere barnma ve eğitim hizmeti verilmektedir.
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2-Türk polis teşkilâtnn en yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisi ve bağl
fakülteler, enstitüler ile polis meslek yüksek okullarndaki yüksek öğretim ile ilgili amaç ve
ilkeleri belirlemek ve öğrenciler ile ilgili esaslar düzenlemek amacyla, 4652 sayl Polis
Yüksek Öğretim Kanununun çkarldğ, bu Kanunda; emniyet teşkilâtnn ihtiyac olan polis
memurlarn yetiştirmek üzere, Maliye Bakanlğnn görüşü alnarak İçişleri Bakanlğnn
teklifi ve Bakanlar Kurulu karar ile Polis Akademisine bağl, ön lisans düzeyinde mesleki
eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis meslek yüksek okullarnn açlacağ, polis meslek
yüksek okullarna İçişleri Bakanlğnca ihtiyaç duyulduğu kadar lise ve dengi okullar
bitirenler arasndan snavla öğrenci almlarnn yaplacağ, polis meslek yüksek okullarnda
eğitim-öğretim süresinin iki yl olacağ, polis meslek yüksek okulu öğrencilerinin parasz
yatl ve resmi üniformal olduğu, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlk giderleri ile diğer
istihkaklarnn Devletçe karşlanacağ hüküm altna alndğndan; emniyet teşkilâtnn ihtiyac
olan polis memurlarn yetiştirmek üzere faaliyet gösteren İçişleri Bakanlğ bünyesinde
eğitim gören öğrencilere barnma ve eğitim hizmetinin verildiği anlaşlmaktadr.
3- 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayl Yükseköğretim Kanununa dayanlarak hazrlanan,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
Cumhuriyet Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dumlupnar Üniversitesi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Kafkas
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrenci yurtlar yönetmeliğinin
yürürlükte olduğu, bu kapsamda; Millî Eğitim Bakanlğna bağl yükseköğretim
öğrencilerinin barndğ özel yurtlarn haricinde, üniversitelerin bünyesinde yükseköğretim
öğrencilerinin

faydalandğ

resmi

yurtlarn

olduğu

ve

barnma

hizmeti

verildiği

anlaşlmaktadr.

10

4-Öğrencilerin Kur’an eğitim ve öğretim hizmetlerine yönelik kurslar ile Kur’an kursu
yurt ve pansiyonlarn açlmas ve işletilmesi amacyla, 633 sayl Diyanet İşleri Başkanlğ
Kuruluş ve Görevleri Hakknda Kanuna dayanlarak, Diyanet İşleri Başkanlğ Kur’an Eğitim
Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonlar Yönetmeliğinin çkarldğ,
bu kapsamda öğrencilere barnma ve eğitim hizmeti verildiği anlaşlmaktadr.
5-Belediyelerin kuruluşunu, organlarn, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklar ile
çalşma usûl ve esaslarn düzenlemek amacyla, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye
10

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Yonetmelikler.aspx, Erişim Tarihi: 06.04.2017.
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Kanununun çkarldğ, bu Kanunda belediyelerin görev ve sorumluluklar açklanrken;
belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartyla kültür ve sanat, turizm ve tantm, gençlik
ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtlar hizmetlerini yapacağ veya yaptracağ,
büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadnlar ve çocuklar
için konukevleri açmak zorunda olduklar, diğer belediyeler de mali durumlar ve hizmet
önceliklerini değerlendirerek kadnlar ve çocuklar için konukevleri açabileceği hükümleri yer
aldğndan, belediyelerin de öğrencilere/çocuklara barnma/yurt hizmeti verebileceği
anlaşlmaktadr.
2.1.3 Kamusal Eğitim ve Barnma Hizmeti Veren Kurumlarn Ruhsat, İzin ve
Denetim Sistemi
03.07.2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununa dayanlarak işyeri açma ve
çalşma ruhsatlarnn verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek amacyla,
14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla İşyeri Açma Ve Çalşma
Ruhsatlarna İlişkin Yönetmelik çkarldğ, bu yönetmelikte; yetkili idarelerden usulüne
uygun olarak işyeri açma ve çalşma ruhsat alnmadan işyeri açlamayacağ ve
çalştrlamayacağ, işyeri açma ve çalşma ruhsat alnmadan açlan işyerlerinin yetkili
idareler tarafndan kapatlacağ hüküm altna alnmştr.
24.03.1950 tarihli 5661 sayl Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar Ve Aşevleri
Hakkndaki Kanuna Ek Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanunla, gerçek ve tüzelkişiler tarafndan
öğrenci yurtlar ve buna benzer kurumlar açlmas ve işletilmesi Milli Eğitim Bakanlğnn
iznine bağlanmştr. Denetimlerinin de, yine Milli Eğitim Bakanlğnn tespit edeceği esaslara
göre yaplacağ hüküm altna alnmştr.
25.08.2011 tarihli 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri
Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede, her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve
vakflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açlacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri
kurumlarn açlmas, devri, nakli ve kapatlmasyla ilgili esaslarn belirlenmesi ve
denetlenmesi Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğünün görevleri arasnda saylmştr.
02.12.2016 tarihinde ayn KHK’da yaplan değişiklikle, İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen
izin veya ruhsatlara ilişkin hükümlerde değişiklik yaplarak, öğrencilere özel barnma hizmeti
veren kurumlara iş yeri açma ve çalşma ruhsatnn da Millî Eğitim Bakanlğnca verileceği,
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uygulamaya ilişkin usul ve esaslarn yönetmelikle belirleneceği kabul edilmiştir. KHK’da
yaplan söz konusu bu değişikliklerle öğrencilere özel barnma hizmeti veren kurumlara iş
yeri açma ve çalşma ruhsat verilmesine ilişkin uygulamaya esas yönetmelik Resmi Gazetede
06.05.2017 tarih ve 30058 say ile Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği adyla
yaymlanmştr. Dolaysyla bu konudaki iş ve işlemler 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl
Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği hükümlerine göre
06.05.2017 tarihine kadar yürütülmüş, bu tarihten sonraki iş ve işlemler ise 06.05.2017 tarih
ve 30058 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği
doğrultusunda yürütülmektedir.
17.06.1982 tarihli ve 2684 sayl İlköğretim Ve Ortaöğretimde Parasz Yatl Veya
Burslu Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yaplacak Sosyal Yardmlara İlişkin Kanun ile
11.08.1982 tarihli ve 2698 sayl Milli Eğitim Bakanlğ Okul Pansiyonlar Kanunu gereği
okullarn/kurumlarn bünyesinde faaliyet gösteren resmi yurtlar/pansiyonlar bulunmaktadr.
Millî Eğitim Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Gençlik ve Spor
Bakanlğ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan kurumlarda
öğrencilere barnma/eğitim hizmeti verilmektedir. Bu kurumlarn dşnda ayrca; Milli
Savunma Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar,
Diyanet

İşleri

Başkanlğ

ve

Belediyeler

gibi

kurumlarn

bünyesinde

bulunan

yurtlar/pansiyonlarda da öğrencilere barnma/eğitim hizmeti verilmektedir.
2.1.3.1

Milli Eğitim Bakanlğnn Ruhsatlandrma, İzin ve Denetim Sistemi

Öğrencilere özel barnma hizmeti veren kurumlarn iş yeri açma izni ve çalşma
ruhsat verme yetkisi ile denetim yetkisi bakmndan incelendiğinde; anlan kurumlarn iş yeri
açma izni ile denetim yetkisinin Millî Eğitim Bakanlğnda olduğu görülmektedir. Çalşma
ruhsat verilmesi yetkisinin ise mahallindeki durumuna uygun belediyeler veya il özel
idarelerinde olduğu, ancak 02.12.2016 tarihinde 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat
Ve Görevleri Hakkndaki KHK’da yaplan değişikliklerden sonra çalşma ruhsat verme
yetkisinin de Millî Eğitim Bakanlğna verildiği bilinmektedir. Bununla birlikte çalşma
ruhsat verme yetkisine dair hükümler de içeren yeni yönetmelik 06.05.2017 tarih ve 30058
sayl Resmi Gazetede Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği adyla yaymlanarak
yenilenmiştir. Dolaysyla 06.05.2017 tarihine kadar 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl
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Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği yürürlükte kalmştr.
652 sayl KHK’da iş yeri açma izni ve çalşma ruhsat verme yetkisinin MEB Özel Öğretim
Kurumlar Genel Müdürlüğünün görevleri arasnda, denetim yetkisinin ise MEB Teftiş
Kurulu Başkanlğnn görevleri arasnda olduğu belirtilmektedir.
03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan ve
06.05.2017 tarihine kadarda yürürlükte kalan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin;
24.03.1950 tarihli ve 5661 sayl Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar ve Aşevleri Hakkndaki
Kanuna Ek Kanuna ve 30.04.1992 tarihli ve 3797 sayl Milli Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve
Görevleri Hakkndaki Kanuna dayanlarak çkarldğ, amacnn ise ortaöğretim ve
yükseköğretim kurumlarnda öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci
yurtlarnn tabi olacaklar esaslardaki iş ve işlemler ile denetim esaslarn düzenlemek olduğu,
kapsamnn ise, gerçek ve tüzel kişilerine ait hizmet veren ortaöğretim ve yükseköğretim
yurtlarnn açlmas, yönetilmesi, işletilmesi, devri, nakli, denetlenmesi, kapatlmas ile
öğrenci disiplin işlerine ilişkin hükümleri kapsadğ belirtilmiştir.
Resmi gazetede 06.05.2017 tarih ve 30058 say ile Bakanlar Kurulu Kararyla
çkarlan Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliğinin kapsam ise; Millî Eğitim
Bakanlğna bağl resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 01.08.1961 tarihli ve 351 sayl
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açlan ve işletilen yurtlar,
22.06.1965 tarihli ve 633 sayl Diyanet İşleri Başkanlğ Kuruluş ve Görevleri Hakknda
Kanuna göre açlan yurt ve pansiyonlar ile 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanuna göre açlan ve işletilen sporcu eğitim
ve olimpik hazrlk merkezleri, bağmsz spor federasyonlar tarafndan açlan ve işletilen
kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlar
ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barnma hizmetlerini sunmak amacyla açlan ve
işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo dairelerine
ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barnma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve
işlemleri olarak belirlenmiştir.
03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan ve
06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte kalan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği kapsamnda;
her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce
açlan yurtlarn dağlm Tablo 11’de verilmektedir.
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Tabllo 11: Özell Öğrenci Yuurtlarnn Bağğlants ve Öğrenim
Ö
Türlerine Göre D
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Kapasite
Bağlant Yurt
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2

Ş
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V
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Ş
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76.9009

33.849
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5
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137.9999 91.276
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49.855

2229.275

125.738
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3.964

182.3347 202.338 84.210

99.031
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1

Toplam (Tümü)

Kaynak: https://mebbiis.meb.gov.tr

B
Buna göre Türkiye’de öğrencileere özel baarnma hizm
meti verenn 3.964 kurrum/yurt
açlmşttr. Bu yurrtlardan 2.2
267’si ortaaöğretim, 1.697’si ise yükseköğrretim öğren
ncilerine
hizmet vermektediir. Açlan yurtlarn 3384.685 öğrrenci yatak
k kapasitesiinin olduğu
u, ancak
183.241
1 öğrencimiizin faydalan
ndğ anlaşlmaktadr.
2
2.1.3.1.1

Milli Eğitim Bakannlğnca Özel/Resmi
Ö
Yurtlarn

Açlmasn
na İzin

Verilmesi
1
1-Özel Yurrtlarn Açllmas;
M
Milli Eğitim
m Bakanlğnca açlan yurtlarn/ku
urumlarn iş yeri açmaa izni ile ilg
gili iş ve
işlemlerr 03.11.200
04 tarihli ve 2004/88106 sayl Bakanlarr Kurulu K
Kararyla çkarlan
ç
(MÜLG
GA) Özel Öğrenci Yurtlar

Yönetmeliğ
ğine göre 06.05.20117 tarihinee kadar

yürütülm
müştür.
B
Bu yönetm
melikte;
Y
Yurtlarn açlmas
a
açklanrken ; Türkiye Cumhuriyeti
C
i uyruklu geerçek kişilerr ile özel
hukuk ttüzel kişilerri, yönetmellikte belirtillen esaslaraa uygun olm
mak kaydylla ortaöğren
nim veya
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yükseköğrenim öğrencileri için yurt açabileceklerini, yurtlarn açlmas ve işletilmesi Millî
Eğitim Bakanlğnn iznine tabi olduğu, Bakanlk, bu yetkisini valilikler araclğ ile
kullanabileceği, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yaplan müracaat üzerine
Bakanlkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barnacak
öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya
kurucu temsilcisine ait kimlik bilgilerinin belirtileceği, açma izninin valilikçe verilen yurdun,
yurt açma izin belgesinin bir örneğinin Bakanlğa gönderileceği;
Yurt binalarna açlma izni verilebilmesi için; Ortaöğretim yurdu binasnn
meyhane, kahvehane, kraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açk yerler,
kadehle veya açk olarak alkollü içki satlan umuma açk istirahat ve eğlence yerleri ile içki
servisi yaplan yerlerden kapdan kapya en az yüz metre uzaklkta bulunmas gerektiği,
yüksek öğretim yurtlarnda bu mesafenin aranmayacağ, ancak yurtlar ile belirtilen iş
yerlerinin ayn binada bulunamayacağ, müdür ve yönetici odas, personel odas, ortaöğretim
yurtlarnda belletici odas, ziyaretçi odas veya tahsisli bölümü, bir öğrenci için en az 1/2
metrekare alan olan ve yurt yatak kapasitesinin en az 1/5’i orannda etüt veya çalşma odas,
öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplk ve internet odas, bir öğrenci için en az 12 metreküp
hacmi bulunan yatakhane, sekiz öğrenciye bir duş, lavabo ve tuvalet, bir öğrenci için en az 1/2
metrekare alan olan ve yurt yatak kapasitesinin en az 1/5’i orannda lokal veya kantin ya da
dinlenme odas, yemekli yurtlarda her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alan bulunan
yemekhane, binann ihtiyacna uygun güçte jeneratör, yemekli yurtlarda mutfak ve erzak
deposu, temiz içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu, sağlk ve güvenlik şartlarna uygun
aydnlatma ve stma sistemi, öğrenciler için ihtiyac karşlayacak sayda telefon, ilgili
mevzuata uygun yangn merdiveni, yangna karş söndürme malzemesi ve tesisat, en az iki
hasta kabul edilebilir nitelikte revir odas, özürlü barndran yurtlarda özürlüler için tuvalet,
binann kat durumuna göre özürlü rampas veya asansörün bulunmasnn zorunlu olduğu;
Yurt açacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler olarak; kurucu gerçek
kişiden veya özel hukuk tüzel kişiliğinden müracaat dilekçesi, kurucu veya kurucu
temsilcisinden adli sicil beyan, kurucu gerçek kişi ise, taksirli suçlar hariç olmak üzere ağr
hapis veya bir yldan fazla hapis veyahut affa uğramş olsalar bile Devletin şahsiyetine karş
işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc kötüye
kullanma, rza yönelik suç, dolanl iflas gibi yüz kzartc veya şeref ve haysiyet krc suçtan
veya istimal ve istihlak kaçakçlğ hariç olmak üzere kaçakçlk, resmi ihale ve alm satmlara
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fesat karştrma ve Devlet srlarn açğa vurma suçlarndan dolay hükümlü bulunmadğna
dair adli sicil beyan, yurdun faaliyet göstereceği binann kullanlmasnda saknca olmadğna
dair beyan/belgeler, tapu sicilinde mesken olarak kaytl bir ana gayrimenkulün bağmsz
bölümlerinde kat maliklerinden usulüne uygun izin alnmas halinde alnan muvafakat belgesi
ile yetkili kuruluşlardan; yap kullanma izin belgesinde kullanm amac yurt olan binalar
haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge, binann sağlğ
olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten belge, binann
depreme dayankllğn gösteren belge, yap kullanma izni belgesi, binann her kat için ayr
ayr düzenlenmiş üç adet yerleşim plan, binann yangna karş yeterli güvenliğe sahip
olduğuna dair rapor alnarak valiliğe müracaat edileceği;
Yurdun açlmas veya işletilmesi ile ilgili olarak; müracaatta bulunan gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerinin şartlar taşmalar ve bahse konu istenilen belgeleri sunmalar
halinde, ilgili dosya il milli eğitim müdürlüğünce incelenir ve insan sağlğ açsndan sağlk
müdürlüğünden alnacak rapordan sonra yurdun açlmasna esas teşkil edecek olan sonuç
raporunun düzenleneceği, yurt açma müracaatlar sonuç raporlar valiliklerce en geç bir ay
içinde sonuçlandrlacağ, yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri ise en geç üç ay veya
nihayetinde en geç alt ay içinde yurdun faaliyetine başlamas gerektiği, yurt açma izin belgesi
olmadan yurda öğrenci kaydnn yaplamayacağ, yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve
benzeri konaklama tesisi ruhsat aldğ hâlde sadece öğrenci barndran ve öğrenci yurdu gibi
çalştrlan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apart gibi isimlerle tabela
bulunduran ve faaliyetlerini bu şekilde sürdüren yerler hakknda, il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerince yaplacak tespitten sonra düzenlenecek rapor esas alnarak valilikçe kapatma
işleminin uygulanacağ, ayrca ayn yönetmelikte 14.02.2011 tarihinde yaplan değişiklikle
ihtiyaç olmas ve açk kapasite bulunmas hâllerinde, ders yl ile snrl olmak üzere,
yükseköğretim

yurtlarnda

ortaöğrenim

öğrencileri,

ortaöğretim

yurtlarnda

ise

yükseköğrenim öğrencileri veya ilköğretim 6’nc, 7’inci ve 8’inci snf öğrencilerinin de
barnabileceği,

yükseköğrenim

öğrencileriyle

ilköğretim

öğrencilerinin

ayn

yurtta

barnamayacağ;
Yurtlarda görevlendirilecek personel ve nitelikleri ile ilgili olarak; yurtlarda
görevlendirilen personelde, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48
inci maddesindeki genel şartlara ilave olarak, müdür ve müdür yardmcs için yükseköğretim
mezunu olmak şartnn aranacağ, yatak kapasitesi yüz ve daha fazla olan yurtlarda yeterli
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sayda müdür yardmcsnn görevlendirileceği, kurucunun genel ve özel şartlar taşdğ
takdirde kendi yurdunda müdürlük yapabileceği, Belleticilik için yükseköğretim mezunu olma
şartnn aranacağ ve öğretmen olma şartlarn taşyanlarn tercih edileceği, belleticilerin
sadece ortaöğretim yurtlarnda görevlendirileceği ve saylar ihtiyaca göre yurt yönetimince
belirleneceği, yönetim memurluğu için en az ortaöğretim kurumlarndan mezun olma şartnn
aranacağ, yurtlarda öğrenci says, binann fiziki durumu ve diğer donanmlar dikkate
alnarak ihtiyaca göre yeterli sayda hizmetli görevlendirileceği, yemek hizmeti veren
yurtlarda ihtiyaca göre aşçnn görevlendirileceği, kaloriferle stlan yurtlarda yetki belgesi
olan personelin görevlendirileceği, yemek temizlik ve binann güvenliği ile ilgili hizmetler
hizmet satn alnarak da yürütülebileceği, hizmet satn alnmas durumunda sözleşme yaplan
kuruluş yurt yönetimine karş sorumlu olacağ, ayrca yurtlarda doktor, gda mühendisi veya
teknikeri, sağlk memuru, memur, şoför, ayniyat sayman, bekçi ile benzeri personel
görevlendirilebileceği, Doktor, gda mühendisi veya teknikeri, sağlk memuru, ayniyat
sayman ve teknisyen dşndaki personelin görevlendirilebilmesi için en az ilköğretim mezunu
olma şartnn aranacağ, ancak aşç ve hizmetli unvanyla çalştrlacak personelin temininde
güçlük çekilmesi halinde ilkokul mezunu olanlarn da görevlendirilebileceği, personel
hakknda disiplin hükümleri için sözleşmelerinde de açkça belirtilmek kaydyla, 4857 sayl
İş Kanunu ve 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas
Kanunu hükümlerinin uygulanacağ, yurt müdürlüğüne görevlendirme yaplrken yurt
sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaat, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin
onay ile gerçekleşeceğini, yurt müdür yardmclar, belleticiler, yönetim memurlar ile diğer
personelin görevlendirilmeleri ise, yurt müdürünün müracaat, il/ilçe milli eğitim
müdürlüğündeki ilgili şube müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün onay ile
gerçekleşeceği, ayrca yurt müdürüne ait görevlendirmenin bir örneği Millî Eğitim
Bakanlğna gönderileceği;
Açlan yurt binasnda yaplacak değişiklikler; Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut
binada değişiklik yaplmak suretiyle kapasite değişikliği, il milli eğitim müdürlüğünce yaplan
inceleme sonucunda hazrlanan rapora göre valiliğin izniyle yaplacağ, bina değişikliklerinde
sadece değişiklikten etkilenen ksmlarn incelemeye tabi tutulacağ;
belirtilmiştir.
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Resmi gazetede 06.05.2017 tarih ve 30058 say ile Bakanlar Kurulu Kararyla
çkarlan

Özel

Öğrenci

Barnma

Hizmetleri

Yönetmeliği

yaymlanmştr.

Bu

yönetmelikte ise özetle;
Yurtlarn açlmas açklanrken; Kurumlarn, kurum açma izni ile işyeri açma ve
çalşma ruhsatlar Millî Eğitim Bakanlğ tarafndan verileceği, kamu tüzel kişileri tarafndan
açlan kurumlara kurum açma izni verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatna uygun
karar veya onaylarnn bulunmas, kurucu ve kurucu temsilcisinin en az lisans mezunu
olmasnn şart olduğu, kurum açmak isteyenler anlan yönetmelikte yer alan özel öğrenci
barnma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ve Bakanlkça belirlenen belgelerle
birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edeceği, kurum açmak üzere yaplan
müracaatn; anlan yönetmelikte belirtilen şartlar ile kurum açlacak binann ve bölümlerinin
kurumun türüne ve seviyelerine göre Bakanlkça belirlenen standartlara uygun olup
olmadğn incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce biri il millî eğitim müdür yardmcs
veya şube müdürü olmak üzere maarif müfettişi ya da il millî eğitim müdür yardmcs veya
şube müdüründen oluşan iki kişilik komisyon görevlendireceği, komisyon görevlendirme
onay tarihinden itibaren en geç yirmi işgünü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve
valilikçe kurumun açlmasnn uygun görülmesi halinde dosya beş işgünü içinde Millî Eğitim
Bakanlğna gönderileceği, Bakanlkça, açlmas uygun görülen kurumlar hakknda kurum
açma izin belgesi ve işyeri açma ve çalşma ruhsat krkbeş işgünü içinde düzenleneceği, Millî
Eğitim Bakanlğ kurum açma izni ile işyeri açma ve çalşma ruhsat verme yetkisini
valiliklere devredebileceği, kurum, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalşma ruhsat
düzenlendikten sonra öğrenci kayd yapabileceği ve faaliyetlerine başlayabileceği, kurum
açma izni ile işyeri açma ve çalşma ruhsat düzenlenen kurumun, alt ay içinde öğrenci kayd
yapmadğnn inceleme, soruşturma veya denetleme sonucu tespit edilmesi halinde, kurum
açma izni ile işyeri açma ve çalşma ruhsat, bunlar vermeye yetkili makam tarafndan iptal
edileceği ve valilikçe kapatma işleminin yaplacağ, kurum açma izni ile işyeri açma ve
çalşma ruhsat düzenlenmeden her ne ad altnda olursa olsun öğrenci barnma hizmeti veren
yerler ile öğrenci ibaresi kullanlarak faaliyet gösteren barnma yerleri açlamayacağ ve
işletilemeyeceği, kurum bilgilerinde değişiklik olmas durumunda kurum açma izni ile işyeri
açma ve çalşma ruhsat yeniden düzenleneceği;
Yurt binalarna açlma izni verilebilmesi için; kurumlara, türlerine göre;

öğrenci

yurdu için en az krk öğrenci, öğrenci pansiyonu için en az otuz öğrenci, Öğrenci apartlar için
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en az on öğrenci, öğrenci stüdyo daireleri için ise en az on öğrenci belirlenen asgari
kontenjana göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalşma ruhsat verileceği, kurum
kontenjanlarnn belirlenmesine ilişkin usul, esas ve standartlar Millî Eğitim Bakanlğnca
belirleneceği, kurum açlacak binalarda; Meyhane, kahvehane, kraathane, bar, elektronik
oyun merkezleri gibi umuma açk yerler veya alkollü içki satlan yerler ile öğrenci yurt ve
pansiyonlar arasnda, kapdan kapya en az yüz metre uzaklğn bulunmas zorunlu olduğu,
öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo daireleri ise meyhane, kahvehane, kraathane, bar,
elektronik oyun merkezleri gibi umuma açk yerler veya alkollü içki satlan yerler ile ayn
binada bulanamayacağ, kurum binalar ve bahçelerinde baz istasyonlarnn bulunamayacağ,
ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumlar öğrencilerine barnma hizmeti
veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla alt öğrenci; yükseköğrenim öğrencilerine
barnma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonlarnda ise yatakhaneler en az bir veya üç, en
çok alt öğrenci, öğrenci apart en az bir veya üç, en çok alt öğrenci, öğrenci stüdyo dairesi
bir veya üç öğrenci barnacak şekilde düzenleneceği, kurum binalar; her yl öğretim yl
başlamadan önce yangn güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, snma sistemi güvenliği, su ve
gaz tesisat güvenliği hususlarnda itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odalar
veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirileceği, kontrolleri
yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun bir örneği kurum tarafndan bağl olduğu
il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderileceği, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara
sunulmak üzere kurumda muhafaza edileceği, kurum binalarnn iç ve dş duvarlar ile tavan
döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yaplmş giydirmelerin
kullanlamayacağ, yangn merdivenleri ve kaçş yollarnn kaplar yangna karş dayankl
malzemeden yaplacağ, acil çkş kaplar dşardan açlamayan ancak içeriden kilitlenemeyen
veya yangn ikazyla otomatik olarak açlacak şekilde yaplacağ, kurum binalarnda yangn
ikaz amacyla duman ve sya duyarl, gaz kaçaklarn alglayan sensörler, alarm sistemi ile
kurum kontenjannn yüzden fazla olmas halinde otomatik söndürme sisteminin
bulunmasnn zorunlu olduğu, kurum binalarnn yangndan korunmasna ilişkin bu
Yönetmelikte belirtilen şartlarn dşnda 27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar
Kurulu Karar ile yürürlüğe konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alnacağ şartlarnn aranacağ;
Yurdun işletilmesi, görevlendirilecek personel ve nitelikleri ile ilgili olarak;
kurumlarn yönetiminde, kz öğrencilerin barndğ kurumlarda kadn, erkek öğrencilerin
barndğ kurumlarda erkek yönetici görevlendirileceği, kurum, lisans mezunu ve mevzuat
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bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarnn iyileştirilmesi ve
iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularnda düzenlenen eğitim sonucunda alnan öğrenci
barnma hizmetleri yönetici sertifikasna sahip müdür tarafndan yönetileceği, kurumda
yüzelli kontenjana kadar bir müdür yardmcs görevlendirileceği, yüzelli ve sonraki her
yüzelli kontenjan için bir müdür yardmcs görevlendirilecğei, müdür yardmclarnn lisans
mezunu olmasnn zorunlu olduğu, kurum yöneticileri ve yönetim memurlar hakknda
14.07.1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda yer alan disiplin hükümlerinin
uygulanacağ;
belirtilmiştir.
2-Resmi Yurtlarn/Pansiyonlarn Açlmas;
17.06.1982 tarihli ve 2684 sayl İlköğretim Ve Ortaöğretimde Parasz Yatl Veya
Burslu Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yaplacak Sosyal Yardmlara İlişkin Kanunun ile
11.08.1982 Tarihli ve 2698 Sayl Milli Eğitim Bakanlğ Okul Pansiyonlar Kanunu gereği,
Milli Eğitim Bakanlğna bağl ilköğretim ve ortaöğretim kurumlar bünyesinde paral/parasz
yatl okumak isteyen öğrenciler için okul/kurum pansiyonlarnn açldğ, bahse konu her iki
Kanuna dayanlarak, Millî Eğitim Bakanlğna bağl örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip
ortaokullar, ortaöğretim kurumlar ile özel eğitim okullarndaki yatllk, bursluluk, sosyal
yardmlar ve okul pansiyonlaryla ilgili usul ve esaslar düzenlemek amacyla, 17.10.2016
Tarihli ve 2016/9487 Sayl Millî Eğitim Bakanlğna Bağl Resmi Okullarda Yatllk,
Bursluluk, Sosyal Yardmlar Ve Okul Pansiyonlar Yönetmeliğinin çkarldğ, bu
yönetmelikte; eğitime erişimin sağlanmas eğitimin niteliğinin ve verimliliğinin artrlmas
amacyla yerleşim birimi ve çevrenin gelişmişlik düzeyi, öğrenci potansiyeli gibi ölçütler
doğrultusunda yatl okutulacak öğrenciler için pansiyonlarn Bakanlkça açlacağ, binann
kullanm süresinin dolmas veya hizmet veremeyecek duruma gelmesi ile öğrenci saysnn
yetersizliği hallerinde mevcut yatl öğrencilerin barnmalar konusunda valilikçe gerekli
tedbirler alndktan sonra, il millî eğitim müdürlüğünce hazrlanan rapor uyarnca valilik
teklifi üzerine yine Bakanlkça kapatlacağ, valiliklerce pansiyonlarn açlmas için; binann
yap kullanma izin belgesi ve engellilerle ilgili ulaşlabilirlik kriterlerine uygun olduğuna dair
rapor, yine binann deprem, yangn ve sğnaklara ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge
ile pansiyonun açlmasna ve kapasitesinin belirlenmesine esas inceleme raporu tanzim
edilerek Bakanlğa gönderilmesi gerektiği, pansiyonlu okulun müdürü ilgili mevzuat
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doğrultusunda pansiyonun eğitim öğretim ve yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde
yürütmekten sorumlu olduğu, ayrca pansiyonlu okullarda, pansiyondan sorumlu olarak bir
müdür yardmcsnn bulunacağ açklanmştr.
2.1.3.1.2

Milli Eğitim Bakanlğnca İş Yeri Açma İzni Verilen Özel Yurtlar ile
Resmi Yurtlarn/Pansiyonlarn Denetimi

24.03.1950 tarihli 5661 sayl Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar Ve Aşevleri
Hakkndaki Kanuna Ek Kanunda, anlan kurumlarn denetimleri Milli Eğitim Bakanlğnn
tespit edeceği esaslara göre denetleneceği hüküm altna alnmştr.
25.08.2011 tarihli 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri
Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede, anlan yurtlarn/kurumlarn açlmas, devri, nakli
ve kapatlmasyla ilgili esaslarn belirlenmesi ve denetlenmesi Özel Öğretim Kurumlar Genel
Müdürlüğünün görevleri arasnda saylmştr. Ayn KHK’da, Rehberlik ve Denetim
Başkanlğnn (02.12.2016 tarihinde KHK’da yaplan değişiklikle kurumun ad Teftiş Kurulu
Başkanlğ olarak değiştirilmiştir.) görevleri ise; MEB teşkilat ve personeli ile Bakanlğn
denetimi altndaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, Bakanlğn görev
ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Maarif
Müfettişleri araclğyla yürütüleceği açklanmştr.
25.08.2011 tarihli ve 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri
Hakknda Kanun Hükmünde Kararnameye dayanlarak hazrlanan ve MEB Rehberlik ve
Denetim Başkanlğ ile maarif müfettişleri ve başkanlklarnn görevlerini, çalşma usul ve
esaslarn belirlemek amacyla çkarlan 24.05.2014 tarihinde yaymlanan ve halen
yürürlükte olan, Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik Ve Denetim Başkanlğ İle Maarif
Müfettişleri

Başkanlklar

Yönetmeliğinde;

Rehberlik

ve

Denetim

Başkanlğnn

(02.12.2016 tarihinde KHK’da yaplan değişiklikle kurumun ad Teftiş Kurulu Başkanlğ
olarak değiştirilmiştir.) görevleri; 652 sayl KHK’nin 17 nci maddesinde saylan, Bakanlk
teşkilat ve personeli ile Bakanlğn denetimi altndaki her türlü kuruluşun faaliyet ve
işlemlerine ilişkin olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşmn ön plana
çkaran bir anlayşla, Bakanlğn görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve
soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlk Maarif Müfettişleri araclğyla yürüteceği, Rehberlik,
denetim, araştrma, inceleme ve soruşturma esaslar ile rehberlerini hazrlayarak
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uygulanmasn sağlamak olduğu, Maarif Müfettişleri Başkanlğnn görevleri ise; ilde
bulunan kurumlarn rehberlik, denetim, araştrma, inceleme ve soruşturma hizmetlerini
planlamak ve yürütmek olduğu, maarif müfettişleri başkanlğ hazrladğ yllk faaliyet
plann il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin olurunu aldktan sonra uygulamaya
koyacağ, müfettişler; esaslar ve rehberlerden de yararlanarak rehberlik faaliyetlerini
yürüteceği, denetim uygulamalarnda ise, denetim standartlar, denetim esaslar ile denetim
rehberlerinden yararlanarak denetim faaliyetlerini yürüteceği, maarif müfettişlerince
denetlenen kurumlarn raporlar Rehberlik ve Denetim Başkanlğnca uygulamaya konulan
esaslar ve rehberlerde belirtilen standartlara uygun olarak düzenleyeceği, müfettişler, denetim
hedeflerine ulaşmak için yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve
değerlendirmekle yükümlü olduklar, MEB teşkilat ile okul ve kurumlarn denetiminin üç
ylda bir periyodik olarak yaplmasnn esas olduğu, MEB’in taşradaki kurum ve birimlerin
denetiminden sonra düzenlenen raporlarn kurumlara ulaşmas hailinde kurumlarn, bir ay
içinde raporda belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda Kurumsal Gelişim Plan
hazrlayarak, maarif müfettişleri başkanlğna gönderileceği belirtilmiştir.
03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan
06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte olan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinde ise
anlan yurtlarn/kurumlarn denetimi ile ilgili; bu Yönetmelik, 24.03.1950 tarihli ve 5661
sayl Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar ve Aşevleri Hakkndaki Kanuna Ek Kanun ile
30.04.1992 tarihli ve 3797 sayl Milli Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda
Kanuna dayanlarak hazrlandğ, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk
tüzel kişilerince açlan özel yurtlarn/kurumlarn tabi olacaklar esaslar, iş ve işlemler ile
denetim esaslarn düzenlemek için söz konusu bu yönetmeliğin çkarldğ, söz konusu
yurtlarn denetlenmesinde uyulmas gereken esaslar ise; denetlemenin gerçek kişiler ile
özel hukuk tüzel kişilerinin tabi olduklar mevzuat hükümleri ile anlan yönetmelikte belirtilen
esaslar dikkate alnarak yaplacağ, yurtlar bu yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Millî
Eğitim Bakanlğnca teşkil edilecek ekiplerce, mülki idare amirleri tarafndan ise hazrlanan
plan doğrultusunda ylda iki defa denetleneceği, yurtlarn mülki idare amirlerince yaplan
denetimleri mülki idare amirlerinin görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerce yaplacağ,
bu ekipler; il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlğnda, yurdun
sahibi olan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin
il/ilçe temsilcisinden teşekkül edeceği, ilçede denetim ekibinin oluşturulamamas halinde ilde
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oluşturulan denetim ekibinin denetlemeleri yapacağ, mülki idare amirlerince yaplan
denetimler sonrasnda, eksikleri tespit edilen yurtlarn denetleme raporlar ile eksikleri
bulunmayan yurtlarn listesi, denetlemenin sona ermesini müteakip 15 gün içinde valiliklerce
Millî Eğitim Bakanlğna gönderileceği, yaplan denetlemeler sonucunda alnacak tedbirler ve
yaplacak işler yurt yönetimine bildirileceği, bu bildirimde yaplacak işlerin tamamlanma
zamannn mutlaka belirtileceği, yurt yönetimi belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alacağ,
yaplacak işleri yerine getireceği ve bu hususu denetlemeyi yapan makama yazl olarak
bildireceği belirtilmiştir.
02.12.2016 tarihinde 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri
Hakkndaki KHK’da yaplan değişikliklerden sonra kurumlarn, özel yurtlarn kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalşma ruhsatlarnn Millî Eğitim Bakanlğnca verileceği hüküm
altna alnmştr. Ancak çalşma ruhsat verme yetkisine dair hükümler de içeren yeni
yönetmelik 06.05.2017 tarih ve 30058 sayl Resmi Gazetede Özel Öğrenci Barnma
Hizmetleri Yönetmeliği adyla yaymlanmştr.
Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliğinde anlan yurtlarn/kurumlarn
denetimi ile ilgili ise; yönetmeliğin amac, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim
kurumlar ile yükseköğretim kurumlarnda öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde
barnma hizmetleri sunmak amacyla gerçek ve tüzel kişiler tarafndan öğrenci yurdu, öğrenci
pansiyonu, öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo daireleri açlmasna, işletilmesine ve bunlarn
denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlemek olduğu, yönetmeliğin kapsam; Millî Eğitim
Bakanlğna bağl resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16.08.1961 tarihli ve 351 sayl
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açlan ve işletilen yurtlar,
22.06.1965 tarihli ve 633 sayl Diyanet İşleri Başkanlğ Kuruluş ve Görevleri Hakknda
Kanuna göre açlan yurt ve pansiyonlar ile 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanuna göre açlan ve işletilen sporcu eğitim
ve olimpik hazrlk merkezleri, bağmsz spor federasyonlar tarafndan açlan ve işletilen
kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlar
ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barnma hizmetlerini sunmak amacyla açlan ve
işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo dairelerine
ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barnma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve
işlemlerini kapsadğ, Yurtlarn denetlenmesinde uyulmas gereken esaslar ise; ;
yönetmelik kapsamnda faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartlar
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ve öğrenci stüdyo dairelerinin denetimleri mülki idare amirlerinin görevlendireceği ekiplerce
öğretim yl içinde en az iki kez yaplacağ, Teftiş Kurulu Başkanlğ, Özel Öğretim
Kurumlar Genel Müdürlüğü, il veya ilçe millî eğitim müdürleri ile mülki idare amirlerinin
kurumlar denetim yetkilerinin ise sakl olacağ, kurum binalarnda ilgili kurum ve
kuruluşlarca yaplan yangn, elektrik, su ve gaz tesisatlarnn kontrolleri sonucu düzenlenen
raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için valilikçe kuruma gerekli ikaz yaplarak
süre verileceği, eksikliklerin, öğrencilerin barnmas esnasnda can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe gerekli tedbirler alnarak eksiklikler giderilinceye
kadar kurumun barnma hizmeti vermesi geçici olarak durdurulacağ, denetlemeye ilişkin
usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlğnca belirleneceği, denetlemeler sonucunda alnmas
gereken tedbirler ile yaplmas gereken işler ve bunlarn süresi kurum yönetimine
bildirileceği, kurum yönetimi, belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alacağ, yaplmas
gereken işleri yerine getireceği ve bu hususu bağl bulunduğu il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerine yazl olarak bildireceği belirtilmiştir.
Böylece, 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan
ve 06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte olan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinde belirtilen
bu esaslara göre anlan yurtlarn/kurumlarn denetimi; gerekli görüldüğünde Millî Eğitim
Bakanlğnca ve mülki idare amirleri tarafndan da ylda iki defa denetlenmek suretiyle iki
şekilde denetimin yaplacağ açklanmştr.
Özel Öğrenci Yurtlarnn Millî Eğitim Bakanlğnca Denetimi
24.05.2014 tarihinde yaymlanan ve halen yürürlükte olan, Millî Eğitim Bakanlğ
Rehberlik Ve Denetim Başkanlğ İle Maarif Müfettişleri Başkanlklar Yönetmeliğinde;
denetim hizmetleri, maarif müfettişleri başkanlğnn hazrladğ yllk faaliyet plan
doğrultusunda maarif müfettişlerince denetleneceği, müfettişler; esaslar ve rehberlerden de
yararlanarak rehberlik faaliyetlerini yürüteceği, denetim uygulamalarnda ise, denetim
standartlar, denetim esaslar ile denetim rehberlerinden yararlanarak denetim faaliyetlerini
yürüteceği, maarif müfettişlerince denetlenen kurumlarn raporlar Rehberlik ve Denetim
Başkanlğnca uygulamaya konulan esaslar ve rehberlerde belirtilen standartlara uygun olarak
düzenleneceği belirtilmiştir.
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Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik ve Denetim Başkanlğnca (Teftiş Kurulu
Başkanlğ) Özel Öğrenci Yurtlar Rehberlik ve Denetim Rehberi hazrlanarak uygulamaya
konulmuştur.11
Özel Öğrenci Yurtlar Rehberlik ve Denetim Rehberi
A. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç: Millî Eğitim Bakanlğna bağl özel öğrenci yurtlarnn denetiminde uygulanacak esaslar
belirlemektir.
Kapsam: Millî Eğitim Bakanlğna bağl özel öğrenci yurtlarn kapsar.
Dayanak: Anayasa’nn 42 nci maddesindeki, “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inklâplar
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarna göre, Devletin gözetimi ve denetimi altnda yaplr.”
1739 sayl Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56 nc maddesindeki, “Eğitim-öğretim hizmetinin, bu
Kanun hükümlerine göre Devlet adna yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim
Bakanlğ sorumludur.”
652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin
17 nci maddesinin birinci fkrasnn a, c, ç ve d bentlerinde yer alan;
a) Bakanlğn görev alanna giren konularda Bakanlk personeline, Bakanlk okul ve kurumlarna, özel
öğretim kurumlarna ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek
c) Bakanlk tarafndan veya Bakanlğn denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili
birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarn mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarna göre analiz etmek, karşlaştrmak ve ölçmek,
kantlara dayal olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçlar rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve
kişilere iletmek
ç) Bakanlk teşkilat ve personeli ile Bakanlğn denetimi altndaki her türlü kuruluşun faaliyet ve
işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşmn ön plana çkaran bir
anlayşla, Bakanlğn görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve
işlemlerini Maarif Müfettişleri araclğyla yapmak
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygn eğitim kurumlar ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin
rehberlik, işbaşnda yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştrma ve soruşturma
hizmetlerini Maarif Müfettişleri araclğyla yürütmek
5580 sayl Özel Öğretim Kurumlar Kanunu’nun 11 nci maddesindeki, “Kurumlar ve bu kurumlarda
görevli personel, Bakanlğn denetimi ve gözetimi altndadr”
5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanunu’nun 59 ncu maddesindeki, “Bu
kanunun uygulanmasna ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş
memurlar eliyle yürütülür… Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlar,
kendi mevzuat gereğince işyerlerinde yapacaklar soruşturma, denetim ve incelemeler srasnda,
11

http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13, Erişim Tarihi: 21.05.2017.
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çalştrlanlarn sigortal olup olmadğn da tespit ederek, sigortasz çalştrlanlar Kuruma
bildirmek zorundadr.” hükümleri denetimin dayanağn teşkil etmektedir.
Tanmlar:
Denetim: Genel olarak kamuda, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda yaplmakta olan
işlerin; kaynak, imkan ve şartlar dikkate alnarak, yasal çerçeve ile belirlenen amaç, öngörülen temel
ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini, verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini;
objektif, geçerli, güvenilir ölçütlere göre karşlaştrma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan
esaslara göre durumunu ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler için rehberlikte bulunma, değişim ve
gelişim için misyon ve vizyon kazandrmaya ilişkin öneriler getirme sürecidir.
Rehberlik: Bakanlğn görev alanna giren konularda Bakanlk personeline, Bakanlğa bağl okul ve
kurumlarna, özel öğretim kurumlarna, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara faaliyetlerinde
yol göstermek, programlar oluşturmak, eğitim-öğretim ile diğer çalşma ve uygulamalarda,
kaynaklarn etkili bir biçimde kullanlmasn sağlamak, verimliliği artrmak, mevzuata uygunluğu
sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek ile denetim ve rehberlik çalşmalar srasnda
görevlileri bilgilendirmek, onlar hizmet içinde yetiştirmek için yaplan her türlü meslekî yardm ve
önerileri kapsayan hizmetler bütünüdür.
Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi: Rehberlik ve Denetim Başkanlğnca Bakanlk merkez,
taşra ve yurtdş teşkilatnda yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme,
soruşturma ve öninceleme verilerinin yönetildiği sistemdir.
Denetim Emri: Yaplacak rehberlik ve denetimle ilgili olmak üzere Rehberlik ve Denetim
Başkanlğnn Bakanlk, Maarif Müfettişleri Başkanlklarnn ise Valilik Onay’na dayal olarak
hazrladklar ve ilgili maarif müfettişlerine verdikleri/duyurduklar rehberlik ve denetim işlevine ait
görevlendirme talimatdr.
Grup Sorumlusu: Rehberlik ve denetim grubundan sorumlu olan maarif müfettişini ifade eder.
Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazrlk Toplants: Denetim öncesinde grup sorumlusu başkanlğnda
yaplan toplantdr.
Çalşma Plan: Denetim grubunca hazrlanan, denetlenecek kurum ile ilgili rehberlik ve denetim
faaliyetlerini ve süresini gösteren plandr.
Bilgi Notu (Föy): Denetimde görevli maarif müfettişlerince rapor yazmnda esas alnmak üzere
hazrlanan, denetlenen kurumla ilgili tespit ve önerileri içeren değerlendirme yazsdr.
Değerlendirme Toplants: Denetim sonunda bulgu ve önerilerin ilgililerle paylaşldğ toplantdr.
Rapor: Maarif müfettişlerinin, rehberlik ve denetim raporlama standartlarna göre düzenlediği
rapordur.
Raportör: Rapor yazmn gerçekleştiren maarif müfettişi veya maarif müfettişleridir.
Gelişim Plan: Denetim sonuç ve önerilerine göre, kurum/ personeli geliştirmeye yönelik ayrntl
çalşmalar içeren ve zaman çizelgesine bağlanan plandr.
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B. REHBERLİK VE DENETİM İLKELERİ
Rehberlik ve denetimde aşağdaki ilkeler gözetilir:
a)Bireysel ve kurumsal farkllklar ile çevresel faktörleri dikkate almak,
b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çkarmak, düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi esas
almak,
c)İyi uygulama örneklerini yaygnlaştrmak,
ç)Usulsüzlük ve yolsuzluklar önleme yönelimli olmak,
d)Açklk, şeffaflk, eşitlik, demokratiklik, bağmszlk, bütünlük, güvenilirlik ve tarafszlğ esas
almak,
e)İşbirliği ve katlm öngörmek,
f)Başary öne çkarmak, özendirmek, teşvik etmek ve ödüllendirmek,
g)Personelin mesleki yeterliğini geliştirmek,
ğ) Objektif olmak,
h) Gelecek yönelimli olmak,
)Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarn dikkate almak,
i) Millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarndan biri olan Türkçenin doğru kullanlmas
hususunda gerekli duyarllğ göstermek,
j) Kurumlarda rehberlik ve denetim faaliyetlerini birlikte yürütmek.
C. REHBERLİK VE DENETİM ESASLARI
I. REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ
1. GRUP SORUMLUSU VE MAARİF MÜFETTİŞİNİN GÖREVLERİ
1.1. Grup Sorumlusunun Görevleri
a) Grupça yaplacak rehberlik, denetim ve araştrma çalşmalarnda işlerin zamannda ve düzenli bir
şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Grubun yllk faaliyet plann gruptaki müfettişlerle birlikte hazrlayarak maarif müfettişleri
başkanlğna sunmak,
c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakknda öğretim yl ortasnda ve sonunda gruptaki müfettiş ve
müfettiş yardmclar ile birlikte genel durum raporu hazrlamak ve maarif müfettişleri başkanna
sunmak,
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ç) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardmclar hakknda alt ayda bir Millî Eğitim Bakanlğ
Rehberlik ve Denetim Başkanlğ İle Maarif Müfettişleri Başkanlklar Yönetmeliği ekinde bulunan
Ek-2 Formunu doldurarak maarif müfettişleri başkanna sunmak,
d) Bölgesindeki kurumlarn, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin geliştirilmesi için, inceleme ve
araştrma yapmak,
e) Grubun yllk faaliyet raporunu hazrlayarak maarif müfettişleri başkanna sunmak.
1.2. Maarif Müfettişlerinin Görevleri
a) 652 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde belirtilen görevleri yapmak,
b) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma çalşmalar neticesinde düzenleyecekleri raporlar en geç
yirmi gün, kapsaml işlerde ise verilen ek süre içinde tamamlamak,
c) Rehberlik ve denetim çalşmalarnda mesleğin gerektirdiği özeni ve titizliği göstermek,
ç) Refakatlerine verilecek müfettiş yardmclarnn yetişmelerini sağlamak,
d)Rehberlik ve denetimlerde hizmetlerin süreç ve sonuçlarnn mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,
tespit ettiği özellik arz eden hususlar grup sorumlusuna bildirmek,
e)Raporu, rehberlik ve denetim raporlama standartlarna uygun olarak düzenlemek.
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
2. ÖN ÇALIŞMA
Ön çalşma; bilgi toplama/ön araştrma, potansiyel sorunlu alanlar, rehberlik ve denetim araçlarnn
belirlenmesi ile Rehberlik ve denetim öncesi hazrlk toplants safhalarndan oluşur.
2.1. Bilgi Toplama/ÖnAraştrma
Maarif müfettişi gerçekleştireceği rehberlik ve denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri
toplayarak bir ön araştrma yapar.
Bu kapsamda;
a)Kuruma ilişkin mevzuat, stratejik plan, kalite standartlar ve üst politika belgeleri,
b) Önceki denetimlere ilişkin raporlar,
c) Görev/ iş dağlm ve görev tanmlar,
ç) Yönetici ve diğer personelin görevine ilişkin yaptğ çalşmalar,
d) Yönetici ve diğer personelin disiplin işlemleri,
e) Yönetici ve diğer personelin ödül ve başar belgeleri,
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f) Paydaş ve çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler,
g)Bakanlk veri taban ile Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sisteminden(REDBİS) elde edilen
bilgilerden yararlanlr.
2.2.Potansiyel Sorunlu Alanlarn Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi)
Denetim grubu tarafndan bilgi toplama/ön araştrma sonunda elde edilen verilere göre potansiyel
sorunlu alanlar belirlenir. Kurumda tespit edilen potansiyel sorunlu alanlar etki düzeyine göre öncelik
srasna konulur ve çalşma plannda gösterilir.
2.3. Rehberlik ve Denetim Araçlarnn Belirlenmesi
Maarif müfettişi, rehberlik ve denetimler srasnda gerekli gördüğü uygun denetim araçlarn (gözlem,
görüşme, belge inceleme vb.) geliştirerek kullanabilir.
2.4. Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazrlk Toplants
Denetim grubu, rehberlik ve denetim uygulamas öncesinde denetlenecek kurum yönetimiyle rehberlik
ve denetimin amac, süresi ve kapsamyla ilgili bir toplant gerçekleştirir.
3. ALANDA REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMASI
3.1. Rehberlik ve Denetim Uygulama Süresi
Rehberlik ve denetim uygulamalarnda, son denetim tarihinden itibaren yürütülen iş ve işlemler esas
alnr. Ancak son denetim tarihi üç yldan önce ise son üç yl dikkate alnr.
3.2. Bulgularn Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi
Denetim grubu bu aşamada, kendi içinde yaptğ görev paylaşm doğrultusunda, denetim sürecinde
bulgulara ulaşma yoluna gider. Denetim sonucunda elde ettiği bulgular değerlendirerek, kurum
yönetimi ve çalşanlarna katk sağlayacak, kurumun performansn artracak öneriler geliştirir.
3.3. Bulgularn Denetlenen Kurumla Paylaşlmas
Denetim grubu; denetim çalşmas sürecinde elde ettiği bulgular denetlenen kurum yönetimi ve
gerektiğinde çalşanlaryla paylaşr.
3.4. Değerlendirme Toplants
Denetim sonucunda elde edilen sonuç ve öneriler kurum personeli ile görüşülerek değerlendirilir.
II. REHBERLİK ve DENETİM RAPORLAMA STANDARTLARI
Rehberlik ve denetim sonunda, denetim ilke ve esaslar ile raporlama standartlar dikkate alnarak
denetim raporu yazlr.
1. RAPORLAMA İLKELERİ
Rehberlik ve denetim raporu düzenlenirken aşağdaki ilkeler gözetilir:
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a) Raporda rehberlik ve denetimin amac, kapsam, tespitler, sorunlu alanlar ile öneriler ve sonuçlar
belirtilmelidir.
b) Raporlardaki ifadeler, doğru, tarafsz, yapc, açk ve anlaşlr olmaldr.
c) Daha önceki raporlarda yer alan tespit ve önerilere yer verilir.
ç) Raporlar belirlenen süre içerisinde tamamlanarak ilgili makama sunulmaldr.
d) İşin gereğine göre ihtiyaca hizmet edeceği düşünülen ve zamanlama gereği öncelikle bildirilmesi
gereken hususlarn varlğ halinde esas rapor düzenlenene kadar ara rapor düzenlenebilir.
e) Rapora dayanak teşkil edecek özellik arz eden dokümanlar rapora ek yaplabilir.
f) Denetim faaliyetleri srasnda tespit edilen iyi örnek teşkil edecek uygulamalara yer verilmelidir.
g) Raporun düzenlenmesi, sunulmas ve saklanmasnda gizlilik ilkesi gözetilir.
ğ) Raporlarda mevcut durum özetlendikten sonra; tespit, öneri, görüş ve kanaatler, kantlara ve
mevzuata dayandrlarak açklanmaldr.
h) Rapor yazmnda imla kurallarna uyulmasna özen gösterilir.
2. RAPOR YAZIM İLKELERİ
Raporun yazlmas srasnda aşağdaki ilkeler gözetilmelidir.
Doğruluk; Raporun gerçeklere dayanmasn ifade eder.
Tarafszlk; Gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayal, çarptmadan uzak ve önyargsz olarak
ortaya konulmasn ifade eder.
Açklk; Raporun yeterli bilgiyi anlaşlr şekilde ortaya koymasn ifade eder.
Ölçülebilirlik; Raporda getirilen tekliflerin, önerilerin, yorumlarn karşlaştrlabilir ve rakamsal olarak
ortaya konulmasn ifade eder.
Özlük(Ksalk); Anlatlmak istenen ifadelerin uzun ve bağlantl cümlelerden ziyade ksa, anlaşlabilir
olarak ortaya konulmasdr.
Yapclk; Kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade geleceğe şk tutan, iyileştirmeye yönelik, sistemi
değerlendiren ifadelerden oluşmaldr.
Tamlk; Raporu okuyan herkesin yeni bir açklamaya ihtiyaç duymadan anlayabileceği şekilde
yazlmasn ifade eder.
Zamanllk; Raporun idarenin işini kolaylaştracak, ona değer katacak yeterli bir zaman içerisinde
düzenlenmesini ve sunulmasn ifade eder.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

176
‒ 176 ‒
3. RAPORUN KAPSAM VE BİÇİMİ
3.1. Rapor Kapağ
Rehberlik ve denetimde bulunulan kuruma ait bilgilerin yer aldğ bir kapak hazrlanr.
3.2.İçindekiler
3.3.Rapor Metni
3.3.1. Giriş
Görev emrinin tarih ve says ile denetlenen kuruma ilişkin bilgiler ksaca yazlr.
3.3.2. Denetim Alanlarnn İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Denetlenen bölümün/alann; mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans
ölçütlerine, kalite standartlarna göre analiz edilmesi, karşlaştrlmas ve ölçülmesi, kantlara dayal
olarak değerlendirilmesini içerir.
3.3.2.1. Sorunlar
Denetim alanlarnn incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra tespit edilen hususlardr.
3.3.2.2. Çözüm Önerileri
Denetim sonunda tespit edilen sorunlarn giderilmesine yönelik getirilen gerçekçi, uygulanabilir ve
kurumun gelişimine katk sağlayan önerilerdir.
3.3.3. İzleme ve Değerlendirme
Rehberlik ve denetim yaplan kurumun bir önceki denetim raporunda yer alan tespit ve önerilerin
uygulanmasna ilişkin olarak, denetlenen birimce hazrlanan “Gelişim Plan” çerçevesinde yürütülen
çalşmalar ve düzeyi değerlendirilir. Varsa sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilir.
3.3.4. Yönetici Bilgileri
Denetim sürecinde çalşmalar değerlendirilen yöneticilere bu bölümde yer verilir.
3.3.5. Örnek Uygulamalar
Varsa örnek uygulamalar hakknda raporda ksa özet bilgi verilir, ayrca uygulamalara yönelik ayrntl
rapor ek olarak düzenlenir.
3.3.6. Genel Değerlendirme
Bu bölümde kurumda yaplan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapldğ, denetimin
planlanan şekilde bitirilip bitirilemediği, denetim planlanan şekilde yaplamadysa bunun nedenleri ve
alnacak önlemler belirtilir.
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4. RAPOR EKLERİ
Denetim grubu tarafndan rapora eklenmesi uygun görülen belgeler (varsa) ek listesi yaplarak rapora
eklenebilir.
5. REHBERLİK VE DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI
Rehberlik ve denetim raporu, yeterli sayda (İl, İlçe, Okul/Kurum) hazrlanarak ve varsa ekleriyle
birlikte rehberlik ve denetim tamamlandktan sonra en ksa sürede (azami 20 gün) içerisinde
Başkanlkta görevli maarif müfettişlerince Rehberlik ve Denetim Başkanlğna, İllerde ise Maarif
Müfettişleri Başkanlklarna sunulur.
6. ARA RAPOR
Denetim sürecinde; ivedi olarak işlem yaplmas gereken hususlarn iletilmesi, denetim faaliyetiyle
ilgili ortaya çkan bir değişikliğin bildirilmesi, acil olarak önlem alnmasnn gerekliliği durumunda
Bakanlkta Rehberlik ve Denetim Başkanlğna, illerde ise Maarif Müfettişleri Başkanlklarna ara
rapor verilebilir. Bakanlkta Başkanlğn, illerde Maarif Müfettişleri Başkanlklarnn isteği üzerine de
denetim grubunca ara rapor düzenlenir. Ara rapor, belli bir şekil şartna tabi değildir. Ancak ara rapor
yazlmas rehberlik ve denetim sonunda rapor yazlmas ihtiyacn ortadan kaldrmaz.
III.İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Rehberlik ve denetim raporu Bakanlkta Rehberlik ve Denetim Başkanlğnca, illerde ise Maarif
Müfettişleri Başkanlklarnca denetlenen kuruma gönderilir.
Rehberlik ve denetim raporlar ilgili birim ve kuruma gönderildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,
raporda tespit edilen hususlar ve getirilen öneriler doğrultusunda, denetlenen kurumca hazrlanan
gelişim plan kurumu denetleyen müfettişin bağl olduğu Maarif Müfettişleri Başkanlğna gönderilir.
Uygulama durumunun izlenmesi için incelenip değerlendirilen gelişim planlar ilgili il / ilçe milli
eğitim müdürlüklerine gönderilir.
IV. DENETİM REHBERİNİN KAPSAM VE SINIRLILIĞI
Bu denetim rehberi hazrlanrken, Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik ve Denetim Başkanlğ İle Maarif
Müfettişleri Başkanlklar Yönetmeliğinde belirtilen denetim hizmetlerinin çeşitleri referans alnmştr.
Bu rehberle maarif müfettişlerine denetimlerde yol göstermek, kurum denetiminde uygulama birliği
sağlamak ve sorunlu alanlarn önceliklendirilerek denetim yaplmasn gerçekleştirmek amaçlanmştr.
Rehber, kurumlarn işleyişi ile ilgili yasal düzenlemeleri kaldrmaz, kstlamaz ve snrlandrmaz.
Denetim srasnda kurumlarn özelliğine göre ortaya çkabilecek özel durumlar, kurumun şartlarndan
kaynaklanabilecek ve rehberde öngörülemeyen istisnai hususlarn ortaya çkmas halleri denetimin
dşnda braklamaz. Denetimlerde yürürlükteki hukuki düzenlemeler dikkate alnacaktr. Ayrca
denetim rehberinde yer almayan hususlar için ilgili mevzuat hükümlerine göre rehberlik ve denetim
yaplacaktr. Rehberde yer alan mevzuat atflar bilgi amaçldr.
D. REHBERLİK VE DENETİM RAPORLAMA STANDARDI
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T.C.
...VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
… YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlğ

(DENETİM RAPORU)

Kurumun adresi

:

Telefon, faks no, internet ve e-posta adresi

:

Kurumun kodu

:

Kurumun kime ait olduğu

:

Denetimin başladğ ve bitirildiği tarih

:

Kurumun son genel denetim tarihi

:

Kurucu veya kurucu temsilcisi
Bina mülkiyetinin kime ait olduğu

:

Kurum açma izin yazsnn tarih ve says

:

Kurumun kapasitesi

:

Kz

Erkek

Kurumda barnan öğrenci says
Kurumda ücretsiz barnan öğrenci
Kurumun personel says
İdareci
Belletici
Yönetim memuru
Yardmc hizmetli
TOPLAM
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T.C.
…VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Say :

Tarih

Konu:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
1. GİRİŞ
Rehberlik ve denetim görevinin;
1 )Dayanağ
2) Konusu
3) Denetim çeşidi
4)Denetim süresi
yazlacaktr.
2.HİZMET ANA FAALİYETLERİ
Bu ana başlk altnda yurtlarda hizmet ortamlar ile ilgili denetim standartlarna yer verilmiştir.
2.1. Hizmet Ortamlar
Hizmet ortamlar içinde yer alan yurdun bulunduğu yer ve bina, ad verme, güvenlik önlemleri,
öğrenci ve personele burada yer verilmiştir.
2.1.1. Yurdun Bulunduğu Yer ve Bina
1)

Binann fiziki yeterlilikleri ve donanm itibariyle ihtiyaca cevap verme durumu (Özel

Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md. 6,7,8,11, 21, 23 ve geçici Md.3)
2)

Yurt binasnn, yönetmelikte belirtilen iş yerleri ile ilgili olarak belirlenen mesafe ve diğer

şartlara uygun konumda olma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/a)
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3)

Kurumun yurt açma izin belgesinde belirlenen öğrenci kapasitesi, barnacak öğrencilerin

cinsiyeti, öğretim kademeleri ile ücret ve yemek durumuna uygun olma durumu (Özel Öğrenci
Yurtlar Yönetmeliği-Md.5)
4)

Yönetici ve etüt odalar ile diğer birimlerin ihtiyac karşlama durumu (Özel Öğrenci

Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/c-1,2,3,4,5)
5)

Yatakhanelerin standardna ve öğrencilerin yaş gruplarna uygun düzenlenme durumu

(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/c-7, 23)
6)

Lavabo, tuvalet ve banyo ortamnn yeterlilik durumu (Özel Öğrenci Yurtlar

Yönetmeliği-Md.6/c-8)
7)

Lokal/kantin/dinlenme odasnn yeterlilik durumu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-

Md.6/c-9)
8)

Yemekhanenin ihtiyac karşlama durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.6-

9)

Yemekli yurtlarda Mutfak ve erzak deposunun mekan ve donanm itibariyle sağlk

c/10)
koşullarna uygun ve yeterli olma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/c-12)
10) Öğrencilerin ihtiyacn karşlayacak sayda telefonun sağlanma durumu (Özel Öğrenci
Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/c-15)
11) Yurtlarda engelli bireyler için; tuvalet ile binann kat durumuna göre engelli rampas veya
asansör olma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/c-18; MEB Özel Öğretim Kurumlar
Genel Müdürlüğünün 03.11.2015 tarihli ve 11150223 sayl yazs)
12) Farkl seviyede öğrenci gruplarnn yurtta barndrlmas hâlinde, yurdun faaliyet
göstereceği binann fizikî durumunun hizmete uygun olma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği-Md.21)
13) Kalorifer kazannn güvenlik ve bakmnn sağlanma durumu (Milli Eğitim Bakanlğ
19.12.2007 tarih ve 26735 sayl R.G.de yaymlanan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda
Yönetmelik ile Yangn Önleme ve Söndürme Yönergesi-Md.38-40)
14) Kurumda ihtiyac karşlayacak durumda elektrik jeneratörü, temiz içme ve kullanma suyu
ile yedek su deposunun mevcut olma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/c-11,13)
15) En az iki hasta kabul edilebilir nitelikte revir odasnn mevcut olma durumu(Özel Öğrenci
Yurtlar Yönetmeliği-Md. 6/c-17)
16) Bayrak Direğinin mevcudiyeti, Bayrağn sürekli gönderde çekili tutulmas, Bayraklarn
bakm ve korunmas durumu (Türk Bayrağ Kanunu-Md.3; Türk Bayrağ Tüzüğü-Md.7/A; Eskimiş,
Solmuş, Yrtlmş ve Kullanlmayacak Duruma Gelmiş Bayraklarn Yok Edilmesi Usul ve Esaslarn
Gösterir Yönetmelik)

181

Binann tüm bölümlerinin yerleşim planna uygun kullanlmas ile yaplacak değişikliklerin
onaya bağlanma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.11)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
2.1.2. Ad Verme

(S. Sayısı: 494)

Kurum tabelalarnn Milli Eğitim Bakanlğ Kurum Tantm Yönetmeliği ve Kurum Tantm
Klavuzunda belirtilen esaslara uygun olma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.46; Millî
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181 ‒
onaya bağlanma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar‒Yönetmeliği-Md.11)
2.1.2. Ad Verme
Kurum tabelalarnn Milli Eğitim Bakanlğ Kurum Tantm Yönetmeliği ve Kurum Tantm
Klavuzunda belirtilen esaslara uygun olma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.46; Millî
Eğitim Bakanlğ Kurum Tantm Yönetmeliği-Md.5)
2.2. Güvenlik Önlemleri
2.2.1. Sivil Savunma Önlemleri
Binann depreme dayankllğn gösteren belgenin yetkili kuruluştan alnmş olma durumu
(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.7/h-j; Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlğ çkşl
06.08.2008 tarihli ve 1193 sayl yaz)
2.2.2. Yangndan Korunma Önlemleri
Binann yangndan korunma önlemleri ve sivil savunma tedbirlerinin alnma durumu (Özel
Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.6/c-16; 28/m;19.12.2007 tarih ve 26735 sayl R.G.de yaymlanan
Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik; Yangn Önleme ve Söndürme Yönergesi;
Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler
Tüzüğü-Madde 62; Kamu Binalar, Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma Klavuzu; MEB
Savunma Sekreterliği çkşl 2005/52 sayl genelge; Sabotajlara Karş Koruma Yönetmeliği; MEB
Koruyucu Güvenlik Özel Talimat)
2.2.3. Kurumun Temizliği ve Sağlk Hizmetleri
Kurumun bölüm ve birimlerinin tertip-düzen ve temizliğinin sağlanma durumu (Özel Öğrenci
Yurtlar Yönetmeliği-Md.28/j; 2092 Sayl Tebliğler Dergisinde yaymlanan Temizlik Rehberi)
Yurt personelinin çalştrlmaya başlamadan önce sağlk muayenesinden geçirilmesi ile
yemekhane, mutfak, çamaşrhane, kantin, otel, lokanta vb. yerlerde çalşan personele hijyen
konusunda bu iş yerlerindeki meslekî faaliyetin gerektirdiği eğitimin verilmesi veya çalşanlarn bu
eğitimi almalarnn sağlanmas (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.26/f; 1593 Sayl Umumi
Hfzsshha Kanunu-Md.126; Sağlk Bakanlğ Türkiye Halk Sağlğ Kurumu Başkanlğnn
19.07.2013 tarihli ve 718 sayl yazs; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği; Gda, Tarm ve Hayvanclk
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Bakanlğ tarafndan yürütülen Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kurallar Yönetmeliği; Milli
Eğitim Bakanlğ “Okul Kantinlerinde Satlacak Gdalar ve Eğitim Kurumlarndaki Gda
İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu 10.03.2016 tarihli ve 2852893 sayl Genelge)
1)

Yemekli yurtlarda gda malzemelerinin kontrolünün muayene komisyonu tarafndan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

yaplmas; yemek menülerinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alnmas ile
miktar, gramaj, kalori hesab ve kalite bakmndan sağlk şartlarna uygun olarak hazrlanmasnn
sağlanmas durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.47,48)
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İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu 10.03.2016 tarihli ve 2852893 sayl Genelge)
1)

Yemekli yurtlarda gda malzemelerinin kontrolünün muayene komisyonu tarafndan

yaplmas; yemek menülerinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alnmas ile
miktar, gramaj, kalori hesab ve kalite bakmndan sağlk şartlarna uygun olarak hazrlanmasnn
sağlanmas durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.47,48)
2)

Depolardaki sularn periyodik tahlillerinin yaptrlarak sonuçlarnn dosyalanma durumu

3)

Yemek numunelerinin saklanmas ve depoya çkarlan yiyecek ve malzemelerin günlük

tabelada belirtilen miktara uygun olma durumu (Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnn 26.09.2008
tarih ve 27009 sayl R.G.de yaymlanan Gda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair
yönetmelik; Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md. 29/f, 31/g)
4)

Revir defterinin tutulmas, sağlk hizmetlerinin uygun şekilde yürütülmesi ve bu konuda

gerekli kaytlarn tutulmasnn sağlanmas durumu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.15/g, 28/h)
5)

Çamaşr ve banyo işlerinin zamannda ve düzenli olarak yerine getirilme durumu(Özel

Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.30/c)
6)

Öğrencilerin sağlklarnn korunmas amacyla kurumdaki depo, mutfak, yemekhane,

kantin ve büfelerde gda güvenliği ve hijyen şartlar genel kurallar ve çalşanlarla ilgili kurallara
uyulma durumu (Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kurallar Yönetmeliği; Milli Eğitim Bakanlğ
“Okul Kantinlerinde Satlacak Gdalar ve Eğitim Kurumlarndaki Gda İşletmelerinin Hijyen
Yönünden Denetlenmesi” konulu 10.03.2016 tarihli ve 2852893 sayl Genelge)
7)

Uyuşturucu Kullanm ve Bağmllk ile Mücadele (MEB 2014/20 sayl Genelge)

8)

2.3. Öğrenci

9)

2.3.1. Devam Takip

10) Öğrenci devam-takip işlemlerinin düzenli yürütülme durumu (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği-Md.15/c, 22, 30/d)
11) Evci çkan öğrenciler için belge düzenlenme durumu (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği-Md.24)
12) 2.3.2. Disiplin
13) Disiplin kurulu oluşturulmas ve disipline ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile alnan
kararlarn karar defterine yazlma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.15/d, 28/n, 30/f,
36, 37, 38)
14) Disiplin kurulunun, her dönem başnda toplanarak yurdun düzen ve disiplini ile ilgili
meseleleri inceleme ve gerekli kararlar alma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.38)
15) Disiplin kurulunca verilen cezalarn işlenen suçlara uygun olma durumu (Özel Öğrenci
Yurtlar Yönetmeliği-Md.33,34,35)
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(S. Sayısı: 494)
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16) Kurumda, adli kovuşturmay gerektiren her türlü olayn ilgili makamlara zamannda
bildirilme durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.38)
17) Disiplin kurulunca yurttan çkarma cezas verilerek yurttan ilişiği kesilen öğrencilerin,
velisine/vasisine ve kaytl bulunduğu öğretim kurumuna yazl olarak bildirilme durumu (Özel
Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.32)
2.2.4. Sosyal Faaliyetler
1)

Orta öğrenim yurtlarnda öğrencilerin fikri, ruhi ve bedeni gelişmelerini sağlayabilmeleri

amacyla her türlü imkân araştrlarak sportif, kültürel ve sosyal çalşmalara katlmalarnn sağlanma
durumu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.46)
2)

Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler konusunda, yurt imkânlarnn yetersiz olmas

halinde, mahallin başka kurum ve kuruluşlarna ait tesislerinden yararlanmak için gerekli çalşmalarn
yaplma durumu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.46)
3)

Gün boyunca yaplacak faaliyetleri gösteren “Günlük Vakit Çizelgesi” düzenlenme ve

uygulanma durumu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.29/b)
4)

Öğrencilerin seviyesine uygun oluşturulan kitaplk ve internet odasnn amacna uygun

hizmet verme durumu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği Madde 6/c-6, 28/g)
5) “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği” kapsamnda yaplan programlar
ve yerine getirilme durumu (MEB 2016/18 sayl Genelge)
2.4. Personel
1)

Öğrenci says, binann fiziki durumu ve diğer donanmlar dikkate alnarak, ihtiyaca göre

yeterli sayda hizmetlinin görevlendirilmesinin sağlanma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar YönetmeliğiMd.26/ç)
2)

Personel arasnda iş bölümü yaplma durumu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-

Md.28/)
3)

Yemek hizmeti de veren yurtlarda aşç ve ihtiyaca göre aşç yardmcs ile kaloriferle

stlan yurtlarda yetki belgeli kalorifercinin görevlendirilmesinin yaplma durumu(Özel Öğrenci
Yurtlar Yönetmeliği-Md.26/d)
4)

Belletici öğretmenin görevlerini yerine getirme durumu (Özel Öğrenci Yurtlar

Yönetmeliği-Md.30)
5)

Özel öğrenci yurdu müdürlerinin göreve başladklar tarihten itibaren en geç bir yl içinde

yurt yönetimiyle ilgili hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katlma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği-Md.46)
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2.5. Sorunlar
Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalknma Plan, Hükümet Program,
Millî Eğitim Bakanlğ Stratejik Plan) ile kurumun stratejik plannda ortaya konulmuş amaç ve
hedefler göz önünde bulundurulur.
Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlklar açlarak yazlr.
Örnek; “2.1.Yeterlik Durumu” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “2.1. Yeterlilik Durumu”
başlğ açlarak yazlr.
2.6. Çözüm Önerileri
Bakanlğa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine
katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, ayn zamanda gerçekçi ve
uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.
3.YÖNETİM FAALİYETLERİ
Bu bölümde yönetim faaliyetleri ele alnmştr.
MEB Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü çkşl 27.10.2016 tarihli ve E.12079876
sayl “Özel Öğretim Kurumlarnn Denetimi” konulu yazda yer alan hususlarn yerine getirilme
durumu.
3.1. Atama/Görevlendirme
1)Kurum müdürü, müdür yardmcs, belletmen ve diğer personelin öğrenim durumlar ve
diğer niteliklerinin mevzuat hükümlerine uygunluğu(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.26;
Geçici Md.1, 657 Sayl Memurlar Kanunu Md.48)
2)Personelin görevlendirilme ve ayrlma işlemlerinin uygunluğu (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği-Md.27, Geçici Md.1)
3)İş Sağlğ ve Güvenliği konulu 2014/16 sayl Genelge hükümleri doğrultusunda gerekli iş
ve işlemlerin yaplmas;
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3.2. Resmi yazşmalar
Resmi yazşma kurallarna uyulmas durumu (02.02.2015 tarihli ve 29255 sayl Resmi
Gazetede yaymlanan Resmi Yazşmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik

Türkiye Büyük Millet Meclisi

3.3. Defter, Belge Tutma ve Arşivleme

(S. Sayısı: 494)

1) Kurum için gerekli defter, dosya ve kaytlarn tutulma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği-Md.15, 31/a,f)
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Resmi yazşma kurallarna uyulmas durumu (02.02.2015 tarihli ve 29255 sayl Resmi

‒ 185 ‒ Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
Gazetede yaymlanan Resmi Yazşmalarda Uygulanacak
3.3. Defter, Belge Tutma ve Arşivleme

1) Kurum için gerekli defter, dosya ve kaytlarn tutulma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği-Md.15, 31/a,f)
2) Gerekli yazşmalarn yaplmas, dosyalanmas ve evrak arşivlenme durumu (Özel Öğrenci
Yurtlar Yönetmeliği-Md.15, 31/h)
3) Yurt çalşma talimatnn hazrlanarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilme durumu
(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.49)
4) E-yurt modülü için gerekli olan bilgilerin zamannda il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne
iletilme durumu
5) Kurumda çalşanlar ve öğrenciler için örneğine uygun kimlik belgesi doldurulmas ve
zamannda genel kolluk örgütüne verilme durumu (Kimlik Bildirme Kanunu Md.6/c)
6) Yurt müdürlerince yllk çalşma raporunun düzenlenerek süresi içinde il/ilçe milli eğitim
müdürlüğüne gönderilme durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.46)
7) Brifing dosyas hazrlanarak okul ile ilgili her türlü bilginin zamannda güncellenmesi
(T.T.K 22/.2.1967/582/1-9323 sayl karar T.D.1442)
3.4. Nöbet
1)

Hizmete açk bulunduklar sürece, yurtlarda günün her saatinde sorumlu bir yönetici

bulunma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.25)
2)

Aylk yönetim nöbet çizelgesinin hazrlanarak yurdun ilan panosuna aslma durumu (Özel

Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.25)
3.5. Reklam ve İlan
Kurumu tantc reklam ve ilanlarda; gerçeğe aykr beyanlarda bulunulmamas hususuna
uyulmas, ilan ve reklamlarn birer örneğinin yaymndan en az 15 gün önce valiliğe sunulma durumu
(Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.50)
3.6. Kayt
Öğrenci kayt ve kabullerinin yönetmelik186
hükümlerine uygun şekilde yaplma durumu (Özel

Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md. 9; 15/a, 16, 21)

2) Kurumda geçici barndrlan öğrenci ve diğer kişilere ait kimlik ile okul/kurum bilgilerinin
süresi içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesi ile kurumda izinsiz öğrenci ya da kişilerin
barndrlmamasnn sağlanma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md. 21, 28/d)
3.7. Sorunlar
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(S. Sayısı: 494)

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalknma Plan, Hükümet Program,
Millî Eğitim Bakanlğ Stratejik Plan) ile kurumun stratejik plannda ortaya konulmuş amaç ve

2) Kurumda geçici barndrlan öğrenci ve diğer kişilere ait kimlik ile okul/kurum bilgilerinin
süresi içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesi ile kurumda izinsiz öğrenci ya da kişilerin

‒ 186 ‒

barndrlmamasnn sağlanma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md. 21, 28/d)
3.7. Sorunlar
Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalknma Plan, Hükümet Program,
Millî Eğitim Bakanlğ Stratejik Plan) ile kurumun stratejik plannda ortaya konulmuş amaç ve
hedefler göz önünde bulundurulur.
Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlklar açlarak yazlr.
Örnek;

“3.1.

Atama/Görevlendirme”

ile

ilgili

tespit

edilen

sorun/sorunlar

“3.1.

Atama/Görevlendirme” başlğ açlarak yazlr.
3.8. Çözüm Önerileri
Bakanlğa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine
katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, ayn zamanda gerçekçi ve
uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.
4. MALİ İŞ VE İŞLEMLER
Bu başlk altnda mali kaynaklarn kullanmna yer verilmiştir.
MEB Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü çkşl 27.10.2016 tarihli ve E.12079876
sayl “Özel Öğretim Kurumlarnn Denetimi” konulu yazda yer alan hususlarn yerine getirilme
durumu.
4.1. Mali Kaynaklarn Kullanm
4.1.1.Öğrenci Ücretleri
Yurt ücretlerinin tespit ve ilan edilmesi; ayrntl ücret tarifesi ve yaplabilecek indirim ve artş
oranlar ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi; ilan edilen ücretin uygulanmas ve bu
hususlarda öğrenci ya da veli ile yaplan sözleşmelerde belirlenen şartlara uyulmas durumu(Özel
Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Md.13,17,18,19,20)
4.1.2. Çalşan İşlemleri
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1)

Maaş bordrolarndaki ücretlerin, sözleşme ve çalşma izin onaylarna uygun olma durumu

2)

Aylk ücret miktarnn her yl belirlenen asgari ücretin altnda olamayacağ hususunun

sağlanma durumu
3)

Personelin ücret, sigorta primleri, her türlü tahakkuk, sözleşme hükümleri ile ilgili iş ve

işlemlerin yaplma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Madde 26/f)
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(S. Sayısı: 494)

4.1.3. Sosyal Güvenlik ve Vergi İşlemleri
1)

Ücretli yurtlar için 213 sayl Vergi Usul Kanunu’na uygun defterlerin tutulma durumu

187

1)

Maaş bordrolarndaki ücretlerin, sözleşme ve çalşma izin onaylarna uygun olma durumu

2)

‒ 187 ‒asgari ücretin altnda olamayacağ hususunun
Aylk ücret miktarnn her yl belirlenen

sağlanma durumu
3)

Personelin ücret, sigorta primleri, her türlü tahakkuk, sözleşme hükümleri ile ilgili iş ve

işlemlerin yaplma durumu (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği-Madde 26/f)
4.1.3. Sosyal Güvenlik ve Vergi İşlemleri
1)
(Özel

Ücretli yurtlar için 213 sayl Vergi Usul Kanunu’na uygun defterlerin tutulma durumu

Öğrenci

Yurtlar

Yönetmeliği-Md.15/j;

213

sayl

Vergi

Usul

Kanunu-Md.176,

177,178,183,184,185,220)
2)

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tannan vakflara ait kurumlarda bilanço esasna

göre defter tutulma durumu(Vakflara Vergi Muafiyeti Tannmas Hakknda Tebliğ (Seri No:1)Md.1/3)
3)

Kurumun, K.D.V. ve Gelir Vergisi yönünden görevlerini yerine getirmesi, Muhtasar ve

K.D.V. beyannamelerinin zamannda verilme durumu(Gelir Vergisi Kanunu-Md.98,99; Katma Değer
Vergisi Kanunu-Md. 40, 41,42)
4)

Gelir-gider belgelerinin arşivlenerek beş yl süreyle saklanma durumu(Vergi Usul

Kanunu- Md.253,254)
5)

Çalşanlarn ücretlerinden kesilen SSK primleri ile gelir ve damga vergisi, vb. kesinti ve

bildirimlere ait işlemlerin yaplma durumu(Gelir Vergisi Kanunu-Md.92,94,96,98; Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlk Sigortas Kanunu-Md.4,86,87,88; Damga Vergisi Kanununun 10 Seri No’lu Genel
Tebliği; Damga Vergisi Kanununun 11 No’lu Genel Tebliği)
4.2. Sorunlar
Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalknma Plan, Hükümet Program,
Millî Eğitim Bakanlğ Stratejik Plan) kurumun stratejik plannda ortaya konulmuş amaç ve hedefler
göz önünde bulundurulur.
Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlklar açlarak yazlr.
Örnek; “4.1.1. Öğrenci Ücretleri” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “4.1.1. Öğrenci
Ücretleri” başlğ açlarak yazlr.
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4.3. Çözüm Önerileri
Bakanlğa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine
katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, ayn zamanda gerçekçi ve
uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Türkiyeyaplan
Büyükkurumun
Millet Meclisi
(S. Sayısı:
Rehberlik ve denetimi
raporunda yer alan
tespit ve494)
önerilerin uygulanmasna
ilişkin olarak, denetlenen birimce hazrlanan “Gelişim Plan” çerçevesinde yürütülen çalşmalar ve
düzeyi değerlendirilecek, gelişim plan ile ilgili varsa sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilecektir.

Bakanlğa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine
katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin188
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Bakanlğa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, ayn zamanda gerçekçi ve
uygulanabilir
önerilere
yer verilmelidir.
Rehberlik
ve denetimi
yaplan kurumun raporunda yer alan tespit ve önerilerin uygulanmasna

ilişkin olarak, denetlenen birimce hazrlanan “Gelişim Plan” çerçevesinde yürütülen çalşmalar ve
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
düzeyi değerlendirilecek, gelişim plan ile ilgili varsa sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilecektir.
Rehberlik ve denetimi yaplan kurumun raporunda yer alan tespit ve önerilerin uygulanmasna
6. YÖNETİCİ BİLGİLERİ
ilişkin olarak, denetlenen birimce hazrlanan “Gelişim Plan” çerçevesinde yürütülen çalşmalar ve
düzeyi değerlendirilecek, gelişim plan ile ilgili varsa sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilecektir.
Denetim sürecinde çalşmalar değerlendirilen yöneticilerin ad, soyad, görevi ve T.C. Kimlik

numaralarna yer verilecektir. Denetim sürecinde haklarnda soruşturma açlan personelin durumlar
6. YÖNETİCİ BİLGİLERİ
da bu bölümde açklanacaktr.
Denetim sürecinde çalşmalar değerlendirilen yöneticilerin ad, soyad, görevi ve T.C. Kimlik
7. ÖRNEK
UYGULAMALAR
numaralarna
yer verilecektir.
Denetim sürecinde haklarnda soruşturma açlan personelin durumlar
da bu bölümde açklanacaktr.
Varsa örnek uygulamalar hakknda ayrntl açklamalara yer verilecektir.
7. ÖRNEK UYGULAMALAR
8. GENEL DEĞERLENDİRME
Varsa örnek uygulamalar hakknda ayrntl açklamalara yer verilecektir.
Bu bölümde kurumda yaplan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapldğ,

denetimin
planlanan
şekilde bitirilip bitirilmediği, denetim planlanan şekilde yaplamadysa bunun
8. GENEL
DEĞERLENDİRME
nedenleri ve alnacak önlemler belirtilmeli, varsa belirtilmesi gereken diğer hususlar bu bölümde ele
Bu 12bölümde kurumda yaplan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapldğ,
alnmaldr.

denetimin planlanan şekilde bitirilip bitirilmediği, denetim planlanan şekilde yaplamadysa bunun
nedenleri
ve alnacak
varsa
belirtilmesi gerekli
gerekengörüldüğünde
diğer hususlar teşkil
bu bölümde
ele
Şeklinde
özelönlemler
yurtlar, belirtilmeli,
Millî Eğitim
Bakanlğnca
edilecek
12

alnmaldr.maarif müfettişlerince denetlenirken, 24.05.2014 tarihinde yaymlanan ve halen
ekiplerce

yürürlükte olan, Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik Ve Denetim Başkanlğ İle Maarif
Şeklinde özel yurtlar, Millî Eğitim Bakanlğnca gerekli görüldüğünde teşkil edilecek
Müfettişleri Başkanlklar Yönetmeliğinde belirtildiği gibi denetim uygulamalarnda “Özel
ekiplerce maarif müfettişlerince denetlenirken, 24.05.2014 tarihinde yaymlanan ve halen
Öğrenci Yurtlar Rehberlik ve Denetim Rehberi”inden yararlanlarak denetim faaliyetlerinin
yürürlükte olan, Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik Ve Denetim Başkanlğ İle Maarif
yürütüleceği belirtilmiştir.
Müfettişleri Başkanlklar Yönetmeliğinde belirtildiği gibi denetim uygulamalarnda “Özel
Öğrenci Yurtlar Rehberlik ve Denetim Rehberi”inden yararlanlarak denetim faaliyetlerinin
yürütüleceği belirtilmiştir.

12

http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13, Erişim Tarihi: 21.03.2017.

12

http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13, Erişim Tarihi: 21.03.2017.
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Ö
Özel Öğren
nci Yurtlarrnn Mülkii İdare Am
mirlerince Denetimi
D
0
03.11.2004 tarihli vee 2004/81006 sayl Bakanlar
B
Kurulu
K
Karaaryla çkarrlan ve
06.05.20
017 tarihinee kadar yürü
ürlükte olann Özel Öğreenci Yurtlarr Yönetmelliğinde belirtilen bu
esaslaraa göre, yurttlarn mülkii idare amirrlerince yap
plan denetimleri mülkki idare am
mirlerinin
görevlen
ndireceği iki
i kişiden oluşan ekkiplerce yap
placağ, bu
u ekipler; iil/ilçe milli eğitim
müdürlü
üğünün ilgiili şube mü
üdürünün baaşkanlğnd
da denetleyeeceği, ilçedde denetim ekibinin
oluşturu
ulamamas halinde
h
ildee oluşturulaan denetim ekibinin denetimi yappacağ, müllki idare
amirleriince oluşturrulan denetim ekipleri m
mevzuat do
oğrultusundaa denetimleerini yaparkeen, Milli
Eğitim Bakanlğ Ortaöğretim
O
m Burs ve Y
Yurtlar Daairesi Başkaanlğnn 288.02.2005 taarihli ve
0312 saayl 81 il valiliğine gönderdiğii yaz ekin
ndeki Deneetleme Rapporu Formu
u örneği
doğrultu
usunda deneetledikleri anlaşlmakta
a
adr (Tablo 12).
Tablo
o 12: MEB Ortaöğretim
m Burs Ve Y
Yurtlar Daireesi Başkanlğ
ğnn 28.02.22005 Tarihli ve 0312
S
Sayl 81 İl Valiliğine
V
Gö
önderdiği Yaaz Ekindeki Denetleme Raporu
R
Form
mu Örneği

ÖZEL Ö
ÖĞRENCİ YU
URDU DENET
TLEME RAPO
ORU
I-DENET
TIM BİLGİLE
ERİ
Denetimee Onay Veren Makam
M
Denetim O
Onaynn Tarih
h ve Says
Denetim T
Tarihi
II-YURT
T BİLGİLERİ
Yurdun A
Ad
Kod Num
maras
Hizmet T
Türü

Orta öğretiim : ( ) Yüksek
k öğretim: ( )

Adresi vee Telefonu
Bağl Old
duğu Gerçek vey
eya Tüzel Kişiliğ
ğin Ad
Açlma izzninin Tarih ve Says
Kurucu veeya Kurucu Tem
msilcisinin Ad-- Soyad
Yurdun Ö
Öğrenci Kapasittesi

Kz: Erkek
k : Toplam:

Yurtta Baarnan Öğrencii Says

Orta öğretiim Kz: Erkek:: .................................. Topllam: .........
Yükseköğrretim Kz: Erk
kek: ............................. Topllam: .........
Diğerleri Kz:
K .......................... Erkek: .............. Top
plam: ........
Genel Topllam : ..........................................................................
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Yurtta Görevli Personel:
Yurt Müdürü Müdür Yardmcs

Ad Soyad : Öğrenimi: Sig. Sic. No:

Belletici Yönetim Memuru Diğer Personel
III-TESPİTLER
İNCELENECEK KONULAR

EVET

HAYIR

1- Yurtta "Atatürk Köşesi "oluşturulmuş mudur?
2- Yönetim odalarnda Atatürk Resmi, İstiklal Marş ve
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi var mdr?
3- Denetlenen yurt, kuruluş amaçlan doğrultusunda faaliyet
göstermekte midir?
4-Yurt binasnda ilgili mevzuata göre bulunmas gereken
bölümler yerleşim plânna uygun olarak kullanlmakta
mdr?
5-Orta öğretim yurtlarnda öğrencilerin seviyesine uygun
kitaplk var mdr?
6-Kitaplkta Atatürkçü Düşünce Sistemi ile ilgili eserler
bulunmakta mdr?
7-Kitaplkta mahkemelerce toplattrlmasna karar verilmiş
ya da Küçük Çocuklar Muzr Neşriyattan Koruma
Kanununa aykr yayn var mdr?
8-YURT BİNASINDA YANGINA KARŞI GEREKLİ
TEDBİRLER ALINMIŞ MIDIR?
9-Yurt binasnda snma, aydnlatma, su ve kanalizasyon
durumlan öğrenci kapasitesine göre ihtiyac karşlamakta
mdr?
10- Yurt binasnn genel temizliği yeterli midir?
11- Yurtta öğrenci says, binann fiziki durumu ve diğer
donanmlar dikkate alnarak ihtiyaca göre yeterli sayda
hizmetli çalştrlmakta mdr?
12- Yurdun isim tabelas bina dşna görünür şekilde aslmş
mdr?
13- Yurt binasnda yaplan fiziki değişikliklerde onay
alnmş mdr ?
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14-Günlük yemek numuneleri 72 saat süre ile muhafaza
edilmekte midir?

Gda Güvenliği ve
Kalitesinin Denetimi ve
Kontrolüne Dair
Yönetmelik Md.8 ve
Denetim tebliğleri
uyarnca 24 saat 72 olarak
düzeltilmiştir.

15- Yurttaki kantinde / yemekhanede gdalarn kontrolü için
mevzuata uygun olarak oluşturulan komisyon tarafndan
kontroller yaplmş mdr?
16- Yemekli yurtta yemekler öğrencilerin gelişim
durumuna uygun hazrlanmakta mdr?
17- Yurtta öğrencilerin yararlandğ görüntülü ve/veya sesli
materyaller ilgili mevzuata uygun mudur?
18-Orta öğretim yurdundaki yatakhaneler öğrencilerin yaş,
cinsiyet ve gelişim durumlar dikkate alnarak düzenlenmiş
midir?
19- Yurtta hazrlanan aylk yönetim nöbet çizelgesine göre
nöbet hizmetleri yürütülmekte midir?
20- Yllk çalşma raporu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne
verilmiş midir?
21- Yurtta geçici barnanlar için il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerine bildirimde bulunulmuş mudur?
22-Orta öğretim yurdunda öğrencilerin sosyal kültürel ve
sportif faaliyetlere katlmalar sağlanmş mdr ?
23- Yurtta kalan öğrencilerin kayt ve yurtla ilişkilerinin
kesilmesi işlemleri mevzuata uygun yaplmş mdr ?
24- Yurt ücretinden indirimli faydalanan öğrencilerin seçimi
mevzuata uygun olarak yaplmş mdr?
25-Tamtc mahiyette verilen reklâm ve ilânlarn birer
örneği valiliğe gönderilmiş midir ?
26-Mevzuattaki ek ödeme isteme yasağna uyulmakta mdr
?
27- Yurtta mevzuata uygun yurt ücreti tespit edilerek ilân
yaplmş mdr?
28- Yurtta ilân edilen ücret miktar uygulanmakta mdr?
29- Yurtta mevzuata göre tutulmas zorunlu olan defter ve
belgeler usulüne uygun tutulmakta mdr?
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30-Kimlik Bildirme Kanununun 6. maddesine göre gerekli
bildirim yaplmş mdr?
31- Yurtta görevlendirilen personel mevzuattaki şartlar
taşmakta mdr ?
32-Yurtta çalşanlarn sözleşmeleri var mdr?
33-Sözleşmeli kişiler mevzuata uygun çalştrlmakta mdr?
34-Ücretli olarak çalştrlan personel için vergi ve sigorta
açsndan ilgili kurumlara bildirimde bulunulmuş mudur?
(S.S.K., K.,V.U.K.,G.V.K)
35- Yurtta çalşan personel sağlk muayenesinden geçirilmiş
midir ?
36- Yurtta mutfak hizmetlerinde görevli personelin
periyodik olarak sağlk muayeneleri yaptrlmakta mdr?
37- Yurt çalşma talimat var mdr?
38- Yurt çalşma talimatnda belirlenen açlma ve kapanma
saatlerine uyulmakta mdr?
39- Yurtta izinsiz olarak öğrenci veya başka kişiler
kalmakta mdr?
40-Öğrencilerin güvenliği, tütün mamulleri ve uyuşturucu
madde kullanm gibi kötü alşkanlklardan uzak tutulmas
ve ruhsal gelişimlerini bozacak tehlikelere karş gerekli
önlemlerin alnmas için güvenlik birimleri ile işbirliğine
gidilmiş midir?
41-Yurtta, idarî ve adlî işlem yaplmasn gerektiren olay
olmuş mudur? İdarî işlem yaplmasn gerektiren
durumlarda işlem yaplmş mdr? Adlî kovuşturmay
gerektiren olaylar, yurt yöneticileri tarafndan ilgili
makamlara bildirilmiş midir?
42-Yurt dernek tarafndan açlmş ise 5253 sayl Dernekler
Kanununun 30. maddesine aykn faaliyetlerde bulunulmuş
mudur ?
43-Yurt daha önce başka gerçek veya tüzel kişiliklerden
devir alnmş mdr? Devir alnmşsa kimden devir
alnmştr?
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44-Yurtta yaplan denetimler sonucunda;
a) Atatürk ilke ve inklaplar ile Cumhuriyetin temel
niteliklerine aykr hareket edilmiş midir ? Anayasada
ifadelerini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan
ve öğrencileri bu suçlara yönelten davranşlarda bulunulmuş
mudur?
b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü
bozma doğrultusunda faaliyetlerde bulunulmuş mudur?
c) Yaplan uyarlara rağmen tabi olduklar mevzuat
hükümlerine aykr hareket edilmiş inidir?
d) Öğrencilerin ve personelin güvenliği sağlanmakta mdr?
Öğrencilerin barnma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlar
yeterince karşlanmakta mdr ?
45- Yurdun bir önceki denetimi kim tarafndan ve hangi
tarihte yaplmştr? Varsa yaplan tenkit ve işlemler ile
tavsiye olunan konular yerine getirilmiş midir?
Getirilmemiş ise nedenleri nelerdir?
DENETLEME EKBİ
BAŞKAN ÜYE(*****)
(İsim,İmza) (İsim,İmza)

Şeklinde özel Yurtlar mülki idare amirleri tarafndan hazrlanan plan
doğrultusunda ylda iki defa il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili şube müdürünün
başkanlğnda denetlenirken denetim ekipleri, Milli Eğitim Bakanlğ Ortaöğretim Burs ve
Yurtlar Dairesi Başkanlğnn 28.02.2005 tarihli ve 0312 sayl 81 il valiliğine gönderdiği yaz
ekindeki Denetleme Raporu Formu örneği doğrultusunda bahse konu 29.11.2016 tarihinde
Özel Aladağ Orta Öğretim kz Öğrenci Yurdunda meydana gelen yangn öncesinde
17.12.2015; 26.05.2016 tarihlerinde denetledikleri anlaşlmştr.
Resmi Öğrenci Yurtlarnn/Pansiyonlarnn Millî Eğitim Bakanlğnca Denetimi
17.06.1982 tarihli ve 2684 sayl İlköğretim Ve Ortaöğretimde Parasz Yatl Veya
Burslu Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yaplacak Sosyal Yardmlara İlişkin Kanunun ile
11.08.1982 Tarihli ve 2698 Sayl Milli Eğitim Bakanlğ Okul Pansiyonlar Kanununa
dayanlarak çkarlan, Millî Eğitim Bakanlğna bağl örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip
ortaokullar, ortaöğretim kurumlar ile özel eğitim okullarndaki yatllk, bursluluk, sosyal
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yardmlar ve okul pansiyonlaryla ilgili usul ve esaslar düzenlemek amacyla, 17.10.2016
Tarihli ve 2016/9487 Sayl Millî Eğitim Bakanlğna Bağl Resmi Okullarda Yatllk,
Bursluluk, Sosyal Yardmlar Ve Okul Pansiyonlar Yönetmeliğinin çkarldğ, bu
yönetmelikte; pansiyonlu okulun müdürü ilgili mevzuat doğrultusunda pansiyonun eğitim
öğretim ve yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmekten sorumlu olduğu, ayrca
pansiyonlu okullarda, pansiyondan sorumlu olarak bir müdür yardmcsnn bulunacağ
açklanmştr.
24.05.2014 tarihinde yaymlanan ve halen yürürlükte olan, Millî Eğitim Bakanlğ
Rehberlik Ve Denetim Başkanlğ İle Maarif Müfettişleri Başkanlklar Yönetmeliğinde
denetim hizmetleri, maarif müfettişleri başkanlğ hazrladğ yllk faaliyet plan
doğrultusunda maarif müfettişlerince denetleneceği, müfettişler; esaslar ve rehberlerden de
yararlanarak rehberlik faaliyetlerini yürüteceği, denetim uygulamalarnda ise, denetim
standartlar, denetim esaslar ile denetim rehberlerinden yararlanarak denetim faaliyetlerini
yürüteceği, maarif müfettişlerince denetlenen kurumlarn raporlar Rehberlik ve Denetim
Başkanlğnca uygulamaya konulan esaslar ve rehberlerde belirtilen standartlara uygun olarak
düzenleneceği belirtilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlğna bağl faaliyet gösteren resmi okul/kurumlarn bünyesinde
öğrencilerin yatl/barnma hizmetlerinden faydalanmas için açlan okul pansiyonlarnn
denetimi; Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik ve Denetim Başkanlğnca (Teftiş Kurulu
Başkanlğ), Lise ve Dengi Okullar Rehberlik ve Denetim Rehberi, İlkokul/Ortaokul
Rehberlik ve Denetim Rehberi, Mesleki Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberi,
Özel Eğitim Kurumlar Rehberlik ve Denetim Rehberi, Yabanc, Aznlk ve Milletleraras
Okullar

Rehberlik

ve

Denetim

Rehberi

hazrlanmştr.

Denetimi

yaplacak

olan

okulun/kurumun bünyesinde pansiyon varsa, okulun/kurumun türüne göre ayn denetim
rehberine göre pansiyonun da denetimi yaplmaktadr. 13
17.10.2016 tarihli ve 2016/9487 sayl Millî Eğitim Bakanlğna Bağl Resmi
Okullarda Yatllk, Bursluluk, Sosyal Yardmlar Ve Okul Pansiyonlar Yönetmeliği
hükümlerine göre Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik ve Denetim Başkanlğnca (Teftiş Kurulu
Başkanlğ) hazrlanarak yürürlüğe konulan okul/kurum denetim rehberlerinden;

13

http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13, Erişim Tarihi: 24.05.2017.
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Lise ve Dengi Okullar Rehberlik ve Denetim Rehberi
D.REHBERLİK VE DENETİM RAPORLAMA STANDARDI
T.C.
…VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Say :

Tarih

Konu:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNER
1.GİRİŞ
Rehberlik ve denetim görevinin;
1. Dayanağ
2. Konusu
3. Denetim çeşidi
4. Denetim süresi
yazlacaktr.
2. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Bu ana başlk altnda okullarda eğitim-öğretim ortamlar ile öğretim-eğitim etkinlikleri ile
sonuçlarna ilişkin denetim standartlarna yer verilmiştir.
2.1. Eğitim-Öğretim Ortamlar
Okulun fiziki koşullar ve öğretim materyallerinin yeterliliğine bu bölümde yer verilmiştir.
2.1.1.Okulun Fiziki Koşullarnn Yeterlik Durumu
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Okulun fiziki koşullar ve öğretim materyallerinin yeterliliğine bu bölümde yer verilmiştir.
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2.1.1.Okulun Fiziki Koşullarnn Yeterlik Durumu
1.Türk bayrağ ve Atatürk köşesi, hizmet odalar, laboratuvar ve atölyeler, uygulama snflar,
eğitim-öğretim ortamlarnn temizliği, okul ve çevre güvenliği, deprem ve yangn gibi doğal afetlerle
mücadeleye dönük faaliyetler ve alnan tedbirler, okul bahçesinin temizliği ve bakm, okul
kütüphanesi, spor salonu ve çok amaçl salonlar, okul kantin ve yemekhanesi, arşiv, okul pansiyonu,
dersliklerin yeterlik durumu vb. hususlarn değerlendirilmesi (Bayrak Kanunu; 17.03.1985, No:18697
sayl Resmi Gazete- Türk Bayrağ Tüzüğü Md. 9; Millî Eğitim Bakanlğ Kurum Tantm
Yönetmeliği; MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.95-106, 218,219; 19.12.2007 tarih ve
26735 sayl R.G.de yaymlanan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik; 2009/15316,
MEB Binalarn Koruma Yönergesi; Kalorifer dairesinin tertip ve düzeni, kalorifercilik yeterlik
belgesi ve kalorifer yakma talimat; MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği; Milli Eğitim Bakanlğ
“Okul Kantinlerinde Satlacak Gdalar ve Eğitim Kurumlarndaki Gda İşletmelerinin Hijyen
Yönünden Denetlenmesi” konulu 10.03.2016 tarihli ve 2852893 sayl Genelge; Okul Kantinlerine
Dair Özel Hijyen Kurallar Yönetmeliği; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ tarafndan yürütülen
Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kurallar Yönetmeliği; Okullardaki ortak kullanm alanlarnn
hijyeni konulu 2016/10 sayl Genelge; MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar Yönetmeliği)
Lojman bulunan okullarda; Lojman tahsislerinin yaplma durumu (Kamu Konutlar
Yönetmeliği; 2012/8 sayl Genelge)
2.Fiziksel engelliler için okul binalarnda gerekli önlemlerin alnmas (2009/90 sayl Genelge)
Ayrca, Özel Okullarda;
3.Kurum açma ve öğretime başlama izinleri ile yerleşim ve kontenjan değişikliğine ilişkin iş
ve işlemlerin yerine getirilme durumu (Özel Öğretim Kurumlar Kanunu Md.3; MEB Özel Öğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md. 5,17)
4.Okul binalar ve dersliklerin yeterlik durumu (Özel Öğretim Kurumlarna Ait Standartlar
Yönergesi)
Pansiyonlu Okullarda; (MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar Kanunu; MEB’e Bağl Okul
Pansiyonlar Yönetmeliği)
5.Yönetici ve etüt odalar ile yatakhane, yemekhane, kiler, ambar-depo ve revirin ihtiyac
karşlar düzeyde olmas
6. Gdalarn sağlk kurallarna uygunluğu
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7. Mutfağn mekan ve donanm itibariyle sağlk koşullarna uygunluğu
8. Çamaşrhane ve banyo ortamnn yeterliliği
9. Öğrencilerin yatakhanelere snf ve yaş gruplarna göre yerleştirilme durumu
10. Öğrenci dolaplarnn düzenli ve yatak takmlarnn temiz olma durumu
11.Öğrencilerin özel yetenek ve istekleri doğrultusunda ders ve etüt dş zamanlarn
değerlendirmelerine yönelik planlama çalşmalar
Ayrca, imam-hatip liselerinde;
12.Atatürk’ün Balkesir Hutbesi’nin öğrencilerin görebileceği uygun yerlere yerleştirilmesi ve
mesleki uygulama yerinin tertip ve düzenin sağlanma durumu (Balkesir Hutbesi, Mustafa Kemal
Atatürk’ün 07.02.1923 tarihinde Balkesir'deki Zağnos Paşa Camii'ndeki konuşmas)
2.1.2. Öğretim Materyallerinin Yeterliliği
Ders kitab, ders araç-gereci, bilgisayar, akll (etkileşimli) tahta, modül kitaplar, atölye ve
laboratuvar araç-gereci, makine, cihaz ve tesisat gibi materyallerin yeterlik durumu
2.2. Öğretim Etkinlikleri
Öğretim etkinlikleri kapsamnda hazrlk, uygulama, ölçme değerlendirme ile geliştirme
standartlarna yer verilmiştir.
2.2.1. Hazrlk
1.Eğitim bölgesi zümre başkanlar kurulunun çalşmalarnn incelenmesi (MEB Eğitim
Bölgeleri ve Eğitim Kurullar Yönergesi Md.16)
2.Okul zümre başkanlar kurulunun çalşmalarnn incelenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md.112)
3.Okul zümre öğretmenler kurulunun çalşmalarnn incelenmesi (MEB Ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md.111)
4.Snf ve şube öğretmenler kurulunun çalşmalarnn incelenmesi (MEB Ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md.110)
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5.Öğretim programlarnn uygulanma durumunun incelenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md.10)
6.Ünitelendirilmiş yllk planlar ile ders planlarnn yaplma durumunun incelenmesi (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 86/4/g; MEB Eğitim ve Öğretim Çalşmalarnn Planl
Yürütülmesine İlişkin Yönerge Md.10,11,12,13,14)
7.Ayrca, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarnda; Alan/dal dersleri ve modüllerinin
belirlenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.111/5/a)
2.2.2.Uygulama
1.Öğretim programlar dikkate alnarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve
teknikleri ile bunlarn uygulanma şeklinin belirlenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği
Md. 111/3)
2.Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknolojik kaynaklardan yararlanma durumu (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 86/3)
3.Ayrca, özel öğretim (ortaöğretim) kurumlarnda öğretim programlar ve ders çizelgeleri ile
temel liselerin açabilecekleri özel öğretim kurslarnn uygulanmas durumu (MEB Özel Öğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md.13/4;46/1,7;48; Milli Eğitim Bakanlğnn 12.08.2015 tarihli ve 2015/23
sayl Genelgesi)
4.Ayrca, kurumda varsa mesleki açk öğretim lisesi öğrencilerinin yüz yüze eğitimleri ile
ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi durumu (MEB 2012/45 sayl Genelge)
2.2.3. Ölçme Değerlendirme
1.Öğrenci başarsnn; dersin özelliğine göre yazl snavlar, uygulamal snavlar, performans
çalşmalar ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alnan puanlara göre tespit edilmesi durumu
(MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.43/1/b)
2.Snav sorularnn, öğretim programlarnda belirtilen genel ve özel amaçlaryla öğrenme
kazanmlar esas alnarak hazrlanmas durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.
43/1/c)
3.Öğrencilerin başarsnn ölçülmesinde uygun ölçme ve değerlendirme araçlarnn
kullanlmas durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.43)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

199
‒ 199 ‒
4.Kaynaştrma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme
değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programnn (BEP) esas alnmas durumu (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.43/1/g)
5.Snav, performans çalşmas, proje ve uygulamalarnn değerlendirme sonuçlarnn e-Okul
sistemine işlenmesi durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.44)
6.Derslerin özelliğine göre bir dönemde yaplacak yazl ve uygulamal snavlarla ilgili
esaslara uyulmas durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 45)
7.Snav sonuçlarnn değerlendirilmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.45/1b,
Md. 47)
8.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarnn duyurulmas (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 49)
9.Snav, performans çalşmas ve projelere ilişkin değerlendirme sonuçlarna öğrencinin talebi
veya velisi tarafndan yaplan itirazn incelenip değerlendirilmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 49/3-4)
10.Snavlara katlmayan öğrenciler ile ilgili işlemlerin yerine getirilme durumu (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 48)
11.Sorumluluk snavlarnn değerlendirilmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.
58)
12.Ayrca, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarnda yl sonu beceri snav ile staj
çalşmalarnn değerlendirilmesi(MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 46,133)
2.2.4. Geliştirme
1.Pansiyonlu okullarda öğrenci etütlerinin zamannda ve verimli olarak yaplmas (MEB Okul
Pansiyonlar Yönetmeliği Md. 9/c, 10/b)
2. Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin yaplmas (MEB Eğitimde Kalite
Yönetim Sistemi Yönergesi)
3.Öğrencileri yetiştirme ve snavlara hazrlama kurslarnn açlmas (MEB Örgün ve Yaygn
Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslar Yönergesi)
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2.3. Eğitim Etkinlikleri
Eğitim etkinlikleri kapsamnda yer alan rehberlik, sosyal etkinlikler ile okul-çevre İlişkilerine
ilişkin standartlara yer verilmiştir.
2.3.1. Rehberlik
1.Rehberlik ve psikolojik danşma servisinin oluşturulmas (MEB Rehberlik ve Psikolojik
Danşma Hizmetleri Yönetmeliği Md. 43,44)
2.Rehberlik ve psikolojik danşma hizmetleri okul yürütme komisyonunun çalşmalarnn
incelenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 119; MEB Rehberlik ve Psikolojik
Danşma Hizmetleri Yönetmeliği Md. 45,46,47,48)
3.Okul rehberlik ve psikolojik danşma hizmetleri program ile snf yllk rehberlik planlarnn
uygulanma durumunun incelenmesi (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danşma Hizmetleri Yönetmeliği
Md. 50,51)
4. Bireysel ve grup rehberliği etkinliklerine ilişkin çalşmalarn incelenmesi (MEB Rehberlik
ve Psikolojik Danşma Hizmetleri Yönetmeliği Md. 50)
5.Öğrencileri yönlendirme çalşmalarnn incelenmesi (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danşma
Hizmetleri Yönetmeliği Md. 13-16)
6.Rehber öğretmenin öğrenci disiplin olaylar ile ilgili yaptğ çalşmalarn incelenmesi (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.168/3, 192; MEB Rehberlik ve Psikolojik Danşma
Hizmetleri Yönetmeliği Md. 50)
7.Kaynaştrma eğitimi gören öğrencilerle ilgili yaplan çalşmalarn incelenmesi (Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği; MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.09.2008
tarih ve 2008/60 sayl “Kaynaştrma Yoluyla Eğitim Uygulamalar” konulu Genelgesi; MEB
Kaynaştrma Eğitimi Klavuzu)
8.Snf rehber öğretmenlerinin çalşmalarnn incelenmesi (MEB Rehberlik ve Psikolojik
Danşma Hizmetleri Yönetmeliği Md. 51)
9.Rehberlik ve psikolojik danşma hizmetleri yl sonu çalşma raporunun incelenmesi (MEB
Rehberlik ve Psikolojik Danşma Hizmetleri Yönetmeliği Md. 47,49,50)
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2.3.2. Sosyal Etkinlikler
1.Öğrenci kulüp çalşmalarnn incelenmesi (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlar
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md. 10,11,16,18,19,33)
2.Sosyal ve kültürel etkinliklerin incelenmesi (Geziler; yarşmalar; beden eğitimi, izcilik,
müzik ve halk oyunlar çalşmalar; yaynlar; gösteriler; tiyatro çalşmalar; defile; sergi ve kermes)
(MEB

İlköğretim

ve

Orta

Öğretim

Kurumlar

Sosyal

Etkinlikler

Yönetmeliği

Md.

7,8,9,20,21,23,24,26,27)
3.Öğrencilerin panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklere katlmyla ilgili çalşmalarn
incelenmesi (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md. 25)
4.Toplum hizmeti çalşmalarnn incelenmesi (MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlar
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md.12,13)
5.Resmi tören, anma ve kutlamalarn yaplma durumunun incelenmesi (MEB İlköğretim ve
Orta Öğretim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md. 28,29,30; Milli Eğitim Bakanlğ Bayrak
Törenleri Yönergesi)
6.Ayrca, anadolu imam-hatip lisesi müdürleri, okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili
olarak okulun çevreyle ilişki kurmasn sağlamak amacyla mesleki konularda uygulamaya yönelik
faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe,
vaaz ve benzeri programlar düzenlemesi ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim
müdürlükleri, yükseköğretim kurumlar ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmas (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 78/7; 86/6)
2.3.3. Okul-Çevre İlişkileri
1.Eğitim-öğretim etkinliklerinde okul, aile ve çevre ilişkilerinin incelenmesi (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.19)
2. Sosyal ve kültürel etkinliklerin aile ve çevre ile paylaşlma durumunun incelenmesi (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.18; MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlar Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği)
3.Okulda güvenli ortamn sağlanmas ve öğrencilerin korunmasna yönelik çevre ile iş
birliğinin yaplmas durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.17,158,218)
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2.4. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçlar
Bu ana başlk altnda öğrenci ve başar durumuna değinilmiştir.
2.4.1. Öğrenci
1-Devam-devamszlk durumu
• Kz öğrenci devamszlğ
• Erkek öğrenci devamszlğ
2-Disiplin durumu
3-Snf tekrar durumu
4-Okuldan ayrlma(terk) durumu
• Okuldan ayrlma oran
• Cinsiyete göre okul terkleri
5-Ödül durumu (teşekkür, takdir, onur, üstün başar belgesi)
6-Sosyal etkinliklere katlm durumu
7-Yatllk ve bursluluk durumu
8-Rehberlik ve danşma hizmetlerinden yararlanma durumu (eğitsel, mesleki, bireysel)
9-Ayrca, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarnda; anadolu teknik ve teknik liseye geçiş
yapan öğrenci durumu
2.4.2. Başar
1. Merkezi ve mahalli snav (YGS ve LYS) sonuçlarnn okul türü ve çevre özelliklerine göre
değerlendirilmesi
• Dersler baznda akademik başar durumu
• Örgün yüksek öğretime katlm durumu (önlisans- lisans programlar)
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• Açk yüksek öğretime katlm durumu (önlisans -lisans programlar)
2. Ulusal ve uluslararas proje/yarşmalara katlm durumu ve sonuçlarnn değerlendirilmesi
3. Mezunlarn izlenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.80/2/e; 86/5/ğ;
109/6/l)
4.Ayrca, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarnda; mezun olan öğrencilerin işe yerleşme
durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 86/5/ğ; 89/1/ğ)
2.5. Sorunlar
Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalknma Plan, Hükümet Program,
Millî Eğitim Bakanlğ Stratejik Plan) ile okul/kurumun stratejik plannda eğitim ile ilgili ortaya
konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur.
Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlklar açlarak yazlr.
Örnek; “2.2.1. Hazrlk” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “2.2.1. Hazrlk” başlğ açlarak
yazlr.
2.6. Çözüm Önerileri
Bakanlğa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, okul / kuruma yönelik olarak; kurumun
gelişimine katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, ayn zamanda
gerçekçi ve uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.
3.YÖNETİM FAALİYETLERİ
Bu ana başlk altnda araştrma ve planlama, örgütleme, öğrenci ve pansiyon işleri, insan
kaynaklar, denetim, izleme ve değerlendirme, iletişim ve yönetim, bilişim sistemleri ve sonuçlar ele
alnmştr.
MEB Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü çkşl 27.10.2016 tarihli ve E.12079876
sayl “Özel Öğretim Kurumlarnn Denetimi” konulu yazda yer alan hususlarn yerine getirilme
durumu.
3.1. Araştrma ve Planlama
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3.1. Araştrma ve Planlama
1.Stratejik plan ve bütçe önerilerinin gerekçeli olarak hazrlanma durumu (MEB Ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md. 78/4/r; MEB Strateji Geliştirme Başkanlğ çkşl 16.09.2013 tarih ve
2013/26 sayl Genelgesi)
2.Personel arasnda iş bölümünün yaplmas (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.
78/4/a)
3. Seçmeli dersler ile ilgili iş ve işlemler (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.11)
4. Haftalk ders programlarnn hazrlanmas (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği
Md.12)
5.Öğretmenlere nöbet görevinin verilmesi ve esaslarn belirlenmesi (MEB Ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md.91)
6.Ders saati ve günlük çalşma saatlerinin düzenlenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 9)
7.Telafi programnn uygulanmas durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.
61,62)
8.Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarnda yoğunlaştrlmş eğitimin yaplmas durumu
(MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 63)
9. Okulda varsa mesleki açk öğretim lisesi öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin yerine
getirilmesi durumu (MEB 2012/45 sayl Genelge)
10.Brifing dosyas hazrlanarak okul ile ilgili her türlü bilginin zamannda güncellenmesi
(T.T.K 22/.2.1967/582/1-9323 sayl karar T.D.1442)
11. “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği” kapsamnda yaplan
programlar ve yerine getirilme durumu (MEB 2016/18 sayl Genelge)
Ayrca, Özel Okullarda;
12. Kurumda çalştrlacak personelin çalşma izin onaylarnn incelenmesi (MEB Özel
Öğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 39,40)
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13. İlan ve reklamlar ile ilgili iş ve işlemlerin incelenmesi (MEB Özel Öğretim Kurumlar
Kanunu Md.11)
14.Öğretim programlar ve ders çizelgelerinin incelenmesi(Özel Öğretim Kurumlar Kanunu
Md. 3,6)
3.2. Örgütleme
Örgütleme sürecinde okullarda; kurul, komisyon, birlik ve ekiplerin çalşmalar ele alnmştr.
Kurul, Komisyon, Birlik ve Ekiplerin Çalşmalar;
1.Öğretmenler kurulu çalşmalarnn değerlendirilmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md.109)
2.Okul-aile birliğinin kuruluşu, birlik organlarnn oluşturulmas ve işleyişi (MEB Okul-Aile
Birliği Yönetmeliği Md. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
3.Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu ve çalşmalarnn değerlendirilmesi (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 185-198)
4.Öğrenci onur kurulu çalşmalarnn değerlendirilmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 178-184)
5.Okul öğrenci meclisi çalşmalarnn değerlendirilmesi (MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul
Meclisleri Yönergesi)
6.Sosyal etkinlikler kurulunun çalşmalarnn değerlendirilmesi (MEB İlköğretim ve Orta
Öğretim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Md. 8)
7.Diğer kurul, komisyon ve ekip (kontenjan belirleme komisyonu, ihale komisyonu, muayene
ve kabul komisyonu, kantin denetim komisyonu, kalite kontrol komisyonu, sivil savunma ekipleri ve
diğer ekipler) çalşmalarnn değerlendirilmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.
25,117-120; Millî Eğitim Bakanlğna Bağl Eğitim Kurumlarnda Tantm, Mezunlar İzleme,
İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danşma Hizmetleri Yönergesi Md. 6,7,8,9 Milli Eğitim Bakanlğ
“Okul Kantinlerinde Satlacak Gdalar ve Eğitim Kurumlarndaki Gda İşletmelerinin Hijyen
Yönünden Denetlenmesi” konulu 10.03.2016 tarihli ve 2852893 sayl Genelge)
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8.Şiddet ve madde bağmllğ ile ilgili çalşmalarn yerine getirilmesi (MEB 2014/20 ile
2006/26 sayl Genelgeler)
3.3. Öğrenci işleri
1.Öğrenciye yönelik verilerin e-okul sistemine zamannda işlenmesi (MEB Ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md. 4/h)
2.Öğrencilerin ödül ve disiplin olaylarna ait bilgi/verilerin e-okul sistemine işlenmesi (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 171)
3.Ortaöğretime geçiş esaslarna uygun olarak öğrencilerin yerleştirilme durumu (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 20)
4. Snf başkanlğ seçimi işlemleri (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 32)
5.Öğrencilerin nöbet tutma durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 33)
6.Öğrencilerin geç gelme, devam-devamszlk işlemleri ile ilişiklerinin kesilmesi durumu
(MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.35, 36)
7.Ortaöğretim kurumlar arasnda nakil ve geçiş işlemlerinin incelenmesi (MEB Ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md. 37,38,41)
8.Ayrca, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yetenek snavyla öğrenci alan okullara
yerleştirme ve nakil işlemlerinin incelenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 20, 39)
Ayrca, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarnda;
9.İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalşmalarnn incelenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md.9/4; 121-124; 126-133)
10.Öğretim programlarna uygun işletmelerin belirlenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 141-142)
11. İşletmede mesleki eğitimde sözleşme, öğrencilere yönelik ücret ile sigorta iş ve
işlemlerinin incelenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.143,222)
12.Koordinatör öğretmenlerin görevlendirilmesi işlemleri (MEB Ortaöğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 82,88)
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13.Tam gün tam yl eğitimi kapsamnda yürütülen faaliyetlerin incelenmesi (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.154-156)
14.Alan/bölüm/atölye/laboratuar şeflerinin görevlendirilmesi durumu (MEB Ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md. 84-85; Milli Eğitim Bakanlğna Bağl Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve
Kurumlar Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge)
15.Anadolu teknik ve teknik lise ile alan/dallara geçişe yönelik iş ve işlemlerin incelenmesi
(MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 30-31)
16.İşletmelerde ayn meslek alan/dalnda beceri eğitimi gören öğrenci grubunun oluşturulmas
ve eğitim göreceklerin belirlenmesi (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.26, 135-136)
17.Mesleki ve teknik anadolu liselerinin sağlk hizmetleri alannda her snf düzeyindeki
öğrenci says Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin ikinci fkrasnn (i) bendinde
belirtilen protokolde yer alan hastanede görevli meslek gruplarna göre sağlk personeli saylarnn
yarsn geçmemesi; ayrca, her asl görevli aylk ücretli alan/dal dersleri öğretmeni için dokuzuncu
snflar hariç en fazla iki şubeye öğrenci kaydnn yaplmas (MEB Özel Öğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 5, 51/2-c)
18.Mesleki ve teknik anadolu liselerinde; geçici korum altndaki Suriyelilerin meslek eğitime
kayt işlemleri (MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.08.2016 tarihli ve
E.8542490 sayl yazs)
3.4. Pansiyon işleri
Pansiyonlu Okullarda; (MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar Kanunu; MEB’e Bağl Okul
Pansiyonlar Yönetmeliği)
1. Nöbetçi öğretmen, belletici ve ambar memuru görevlendirmeleri
2. Pansiyonla ilgili defter, çizelge ve dosyalarn tutulmas
3.Günlük yemek tabelalarnn öğrencilerin kalori ihtiyac ve istekleri dikkate alnarak
hazrlanmas
4. Ambar kontrolüne yönelik iş ve işlemler
5. Hasta kayt, revir ve ilaç dağtm defterlerinin işlenmesi
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6. Yatl öğrencilerin evci çkmalar ile ilgili iş ve işlemler
7.Öğrenci etüt çalşmalar ile ilgili iş ve işlemler
8. Çamaşr ykama ve banyo hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler
9. Yatakhanelerde öğrenci kimlik kartlarnn yatak başlarna aslma durumu
10.Yemek numunelerinin saklanma durumu (Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnn
26.09.2008 tarih ve 27009 sayl R.G.de yaymlanan Gda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve
Kontrolüne Dair yönetmelik)
3.5. İnsan kaynaklar iş ve işlemleri
1.Adaylk işlemlerinin yürütülmesi (657 sayl Devlet Memurlar Kanunu; Milli Eğitim
Bakanlğ Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği)
2. Personel bilgilerinin MEBBİS ortamnda güncel olarak tutulmas, personel dosyalarnn
Özlük Dosyas Devaml Talimatna göre düzenlenmesi durumu (657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu
Md.109; 2005/41 Sayl Genelge)
3. Personelin kadro ve yeterlik durumu
4. Personelin görevlerini yerine getirme durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği
Md. 94)
5. Personelin devamszlk (izin, rapor vb.) durumu
6.Kantinde ve mutfakta çalşanlarn gerekli hijyen eğitimi aldklarn gösterir belgenin
bulunmas ve yönetmelikte belirtilen hastalklarn bulunmadğna ilişkin raporunun alnmas (Umumi
Hfzsshha Kanunu Md. 126,127; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Md. 5,9,10; Milli Eğitim Bakanlğ
“Okul Kantinlerinde Satlacak Gdalar ve Eğitim Kurumlarndaki Gda İşletmelerinin Hijyen
Yönünden Denetlenmesi” konulu 10.03.2016 tarihli ve 2852893 sayl Genelge)
7.Yöneticilerin maaş karşlğ yeter sayda derse girme durumu (Millî Eğitim Bakanlğ
Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Md.5)
8. İş Sağlğ ve Güvenliği konulu 2014/16 sayl Genelge hükümleri doğrultusunda gerekli iş
ve işlemlerin yaplmas
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Ayrca özel okullarda;
9.Çalşma izin tekliflerinin; genel müdür, genel müdür yardmcs ve müdürler için kurucular
veya kurucu temsilcileri; yöneticiler dşndaki eğitim personeli için müdür tarafndan yaplmas (Özel
Öğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.26/1)
10.Bakanlkça ön izin belgesi verilen yabanc uyruklularn çalşma izinleri ile ilgili işlemlerin,
4817 sayl Yabanclarn Çalşma İzinleri Hakknda Kanun ile Yabanclarn Çalşma İzinleri Hakknda
Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesi (Özel Öğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md.26/2)
11.Kurum müdürlüğünce, çalşma izni verilmesi istenen eğitim personeli ve diğer personelin
bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakn kurumun doğrudan bağl
bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi, valilikten çalşma izni alnmadan personelin işe
başlatlmamas (Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.26/3)
12.Kurum müdürünce, eğitim personelinden görevine devam edeceklerin yeniden düzenlenen
sözleşmelerinin, önceki sözleşmenin bitim tarihinden en geç (30) gün önce çalşma izinlerinin
uzatlma onaylarnn toplu olarak alnmak üzere milli eğitim müdürlüğüne verilmesi (Özel Öğretim
Kurumlar Yönetmeliği Md.27)
13.Kurumlarda yönetici ve eğitim personeline mevzuatna uygun ücretli ek ders görevi
verilmesi hususu (Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.40)
14.Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personelin sosyal güvenlik ve özlük
haklar yönünden 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanunu ile 4857 sayl İş
Kanunun hükümlerine tabi olduğundan; personelin kurumlarda göreve başlatlmadan önce SGK’ya
bildirilmesi; çalşanlarn, işe giriş bildirgelerinin dosyalarnda muhafaza edilmesi; ayrlan personelin,
ayrldğ döneme kadar olan sigorta primlerinin eksiksiz olarak yatrlmas; aylk sigortal hizmet
listelerinin SGK’ya bildirilmesi (Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.42)
15.Kurumun öğretime başladğ tarihten itibaren mevcut ders saati saysnn, kuruluş srasnda
üçte biri, kuruluşundan üç yl sonra da en az üçte ikisinin asl görevi bu kurumlarda olan öğretmen,
uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafndan okutulmas (Özel Öğretim Kurumlar Kanunu Md.8)
16.İşten Ayrlma; Sözleşme süresi sona erenlerin, 4857 sayl İş Kanunu hükümlerine göre
sözleşmelerinin karşlkl veya tek tarafl feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden ayn Kanunun
ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazl olarak bildirenlere valilikçe
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görevden ayrlş onaynn düzenlenmesi, ayrlş onay düzenlenenlere alt ay geçmeden ayn kurumda
görev verilmemesi hususlarnn mevzuatna uygun yaplmas (Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği
Md.44)
17.Ayrca, Özel Öğretim Kurumlarnda görevlendirilecek personel ile ilgili iş ve işlemlerin
Milli Eğitim Bakanlğnn 12.08.2015 tarihli ve 2015/23 sayl Genelgesine uygun yaplmas
18. Öğretmen;
a.Norm kadro ve yeterlik durumu
• Kadrolu öğretmen says
• Geçici görevlendirmesi yaplan öğretmen says
• Ücret karşlğ görevlendirilen öğretmen says
b.Disiplin ve ödül durumu
• Ödül alan öğretmen says
• Ceza alan öğretmen says
• Kariyer basamaklarnn her birindeki öğretmen says
c.Devamszlk (izin, rapor vb.) durumu
• Öğretmenlerin yllk ortalama devamszlk süresi
d.Öğretmen başna düşen öğrenci durumu
• Öğretmen başna düşen öğrenci says
• Rehber öğretmen başna düşen öğrenci says
e.Öğretmenlerin mesleki yeterlik ve gelişimine yönelik hizmetiçi eğitim durumu (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Mad. 109-6/v, 112-3/ç, 214)
3.6. Denetim, İzleme ve Değerlendirme
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3.6. Denetim, İzleme ve Değerlendirme
1.Öğretmenlerin

mesleki

çalşmalarnn

incelenmesi

(MEB

Ortaöğretim

Kurumlar

Yönetmeliği Md.87)
2.Okul müdürü tarafndan, her öğretim ylnda en az bir defa öğretmenlerin dersinin izlenmesi
ve rehberlikte bulunulmas durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 78/4/d)
3.Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimin
yaplmas durumu (MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 78/4/u; 221)
4.Önceki denetimlerde getirilen öneriler ile bu önerilere dayal olarak hazrlanan gelişim
planlarnn yerine getirilmesi durumu
5.Okul servis hizmetlerinin izlenmesi durumu (MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Md. 6/h)
6.Kantin ve/veya yemekhane hizmetlerinin denetiminin yaplmas durumu (MEB Okul-Aile
Birliği Yönetmeliği Md. 26; Milli Eğitim Bakanlğ “Okul Kantinlerinde Satlacak Gdalar ve Eğitim
Kurumlarndaki Gda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu 10.03.2016 tarihli ve
2852893 sayl Genelge; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ tarafndan yürütülen Okul
Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kurallar Yönetmeliği)
7.Ders dş eğitim çalşmalarnn hazrlanan programa uygun yürütülmesi (MEB, “Ders Dş
Eğitim Çalşmalarna Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayl genelge; Kamu Görevlileri Hakem
Kurulunun 29.05.2012 tarih 2012/1’nolu Karar)
8.Kurul, komisyon ve ekip çalşmalarnn izlenmesi
9.Taşmal eğitime ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilme durumu (MEB Taşma Yoluyla
Eğitime Erişim Yönetmeliği Md.13)
10.Resmi yazşma kurallarna uyulmas durumu (02.02.2015 tarihli ve 29255 sayl Resmi
Gazetede yaymlanan Resmi Yazşmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
3.7. İletişim ve Yönetişim
1.Zümre öğretmenler kurulu ile diğer kurul ve ekiplerin çalşmalarnn eşgüdüm içerisinde
yürütülmesi
2. Eğitim paydaşlaryla işbirliği (kurum içi ve kurum dş paydaşlar)
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3. Okul internet sitesinin uygun ve güncel olma durumu (Millî Eğitim Bakanlğ İnternet WEB
Sitesi Genel Kurallar, MEB İnsan Kaynaklar Genel Müdürlüğü çkşl 28.02.2007 tarih ve 12082
sayl “Eğitim Kurumlarn Tantc Bilgiler” konulu yazs)
3.8. Bilişim Sistemleri
1. Kullanc gruplarnn oluşturulmas ve yetkilendirilmesi
2. MEBBİS altnda bulunan ilgili modüllere bilgi girişinin zamannda doğru şekilde yaplmas
(Performans Ölçme ve Değerlendirme, Taşnr Mal Yönetmeliği Modülü, Meis Modülü, e-Yatrm
Projesi, TEFBİS, Özel Öğretim Kurumlar Modülü, Ücret Tahakkuk Sistemi, Özlük Modülü, Atama
Modülü, Başvuru İşlemleri Modülü, Başvuru, Onay Modülü, Norm İşlemleri Modülü, Kontenjan
Modülü, Kitap Seçim Modülü, Hizmetiçi Eğitim Modülü, e-Burs Modülü, Yönetici Modülü, e –
Denetim Modülü)
3. Güncelleme işlemlerinin anlk olarak yaplmas
3.9. Yönetim Faaliyetlerinin sonuçlar
1-Yöneticilerin yeterlik durumu
• Görevlendirilen yönetici says
• Geçici görevlendirmesi yaplan yönetici says
2-Yönetici başna düşen öğretmen/öğrenci durumu
• Yönetici saysnn öğrenci saysna oran
• Yönetici saysnn öğretmen saysna oran
3-Yöneticilerin disiplin ve ödül durumu
• Ödül alan yönetici says
• Ceza alan yönetici says
4. Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumu
3.10. Sorunlar
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4. Stratejik planda yer alan amaç, hedef ‒ve213
performans
göstergelerinin gerçekleşme durumu
3.10. Sorunlar
Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalknma Plan, Hükümet Program,
Millî Eğitim Bakan lğ Stratejik Plan) ile okul/kurumun stratejik plannda eğitim ile ilgili ortaya
konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur.
Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlklar açlarak yazlr.
Örnek; “3.1. Araştrma ve Planlama” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “3.1. Araştrma ve
Planlama” başlğ açlarak yazlr.
3.11. Çözüm Önerileri
Bakanlğa, il / ilçe milli eğitim müdürlüğüne, okul / kuruma yönelik olarak; kurumun
gelişimine katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, ayn zamanda
gerçekçi ve uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.
4. MALİ İŞ VE İŞLEMLER
Bu başlk altnda mali kaynaklar kullanm, örgün ve yaygin eğitimi destekleme ve yetiştirme
kurslari, okul-aile birliği, sigortali çaliştirilan personel ile ilgili işlemler, okul servis araçlar, döner
sermaye ve taşnr mal işlemlerine yer verilmiştir.
MEB Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü çkşl 27.10.2016 tarihli ve E.12079876
sayl “Özel Öğretim Kurumlarnn Denetimi” konulu yazda yer alan hususlarn yerine getirilme
durumu.
4.1. Mali Kaynaklarn Kullanm
1. Bakanlğmza bağl ortaöğretim kurumlarnn, TEFBİS Projesinde yer alan modüllere, her
türlü gelir-gider (harcama) ayni ve nakdi bağşlar ile diğer verilerin sisteme girilmesi (MEB Okul-Aile
Birliği Yönetmeliği Md. 9,10, 15,16,17,18,19,20,21,22,23; Strateji Geliştirme Başkanlğnn
31.12.2010 tarih ve 7729 sayl yazs)
2. Ulusal ve uluslararas projelerden aktarlan kaynaklarn kullanma durumu
3. Ders dş eğitim çalşmalar ile ek ders ödemelerine esas belgelerin düzenlenmesine ilişkin
iş ve işlemler (16.12.2006 tarih 26378 sayl Resmi Gazete- 206/11350 sayl Bakanlar Kurulu Karar,
Millî Eğitim Bakanlğ Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar Md.1117; MEB İnsan Kaynaklar Genel Müdürlüğü çkşl “Ders Dş Eğitim Çalşmalarna Dair Esaslar”
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konulu 2010/49 sayl genelge; Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarih 2012/1 nolu
Karar; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Md.13)
4.Maaş ve ücretlerden mevzuatna uygun olarak kesintiler yaplmas, düzenlenen belgelerin
onayl birer örneğinin kurumda saklanmas
5.Öğrenci burs, harçlk ve sosyal yardmlar ile ilgili iş ve işlemler (MEB İlköğretim ve
Ortaöğretim Kurumlarnda Parasz Yatllk, Burs ve Sosyal Yardmlar Yönetmeliği Md. 26,27,28,29)
6. Uygulama snfnn gelir ve giderlerine ait iş ve işlemler (MEB Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 67-72)
7. Öğrenci kulüplerinin gelir ve giderlerine ait iş ve işlemler (MEB İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği)
8. Hizmet/mal satn almlar için; İhale komisyonunun oluşturulmas ve görevlerini 4734 sayl
Kamu İhale Kanunu, 4735 sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülmesi
9. Genel Bütçeden tahsis edilen ödenekler ve kullanm
10. Hayrsever, hibe ve bağş şeklinde katklar ve kullanm
11. Diğer gelirler ve kullanm
Ayrca, Özel Okullarda;
12.Görevli yönetici ve öğretmenlerin, atanmalarna esas olan çalşma izin onaylarndaki
haftalk ders saati saylarna ve branşlarna uygun çalştrlmas
13.Yöneticilik

ve

eğitim-öğretim

hizmeti

yapanlarla

diğer

personele

ücretlerinin

sözleşmelerindeki kaytlara göre ödenmesi; kurumda çalşan personele yönelik özlük haklar ve
sorumluluklarn yerine getirilme durumu (Özel Öğretim Kurumlar Kanunu Md.9)
14. Ücretlerin tespiti, ilan, tahsili ve iadesi ile ilgili işlemler (MEB Özel Öğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 53,54,55)
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15. Ücretsiz ve burslu okutulan öğrenci belirlenme işlemleri (MEB Özel Öğretim Kurumlar
Yönetmeliği Md. 57,58,59)
16. Sosyal güvenlik ve vergi işlemleri (MEB Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.31,42,
43,44; 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanunu)
17. Eğitim ve öğretim desteği ile ilgili işlemler (MEB Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği
Ek Madde 1 ve 2)
Pansiyonlu okullarda bütçenin amac doğrultusunda kullanlma durumu;
18. Mali yl itibariyle pansiyon bütçesinin hazrlanmas (MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar
Kanunu Md. 6; MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar Yönetmeliği Md.17)
19. Pansiyonlarda her türlü mal ve hizmet alm ile diğer ihale iş ve işlemlerinin mevzuatna
göre yürütülmesi (MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar Kanunu Md.7; MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar
Yönetmeliği Md.18)
20. Paral yatl öğrenci ücretleri ile yemek ücretlerine ait iş ve işlemler (MEB’e Bağl Okul
Pansiyonlar Kanunu Md. 8,9,10,11,12; MEB’e Bağl Okul Pansiyonlar Yönetmeliği Md.19-26)
21. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarnda yarm yatllğa ait iş ve işlemler (MEB
Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md. 217)
4.2. Örgün ve Yaygn Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslar
MEB Örgün ve Yaygn Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme kurslar Yönergesi (23.09.2014
tarih ve 4145909 sayl makam onay) uyarnca;
1.Kursa katlacaklarn tespit edilmesi(Md.6)
2.Kurslarn açlmas (Md.7)
3.Öğrenci kursiyer says ve kurslarn kapatlmas(Md.8-9)
4.Kurs açlacak dersler(Md.10)
5.Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi (Md.11)
6.Öğrenci/kursiyerler ile ilgili işlemler (Md.13)
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7.Kurslarn yönetimi (Md.14)
8.Kurs çalşmalarnn ve öğrenci/kursiyer başarsnn değerlendirilmesi (Md.17)
9.Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar (Md. 21)
4.3. Okul-Aile Birliği
1.Birlik, gelirlerin kabulü, harcanmas ve okulun kantin, açk alan ve salonlarn kiraya verme
ile ilgili iş ve işlemlerinin, yönetmeliğin 15-20 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre
yaplmas
2.Resmi okullarda kantin, açk alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi halinde,
işletilen yerin gayri safi hâslatnn usulüne uygun olarak defterdarlk/mal müdürlüğüne ödenmesi
(Md. 17-1)
3.Okullarn kantin, açk alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz
bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinden İl/İlçe paylarnn banka hesabna yatrlmas
(Md. 17-2)
4.Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, okulun ve öğrencilerin öncelikli
ihtiyaçlarnn dikkate alnarak harcanmas (Md.18)
5.Banka hesabndaki paralarn birlik başkan ve muhasip üyenin müşterek imzalaryla
çekilmesi, başkann bulunmadğ zamanlarda başkan yardmcsnn yetkilendirilmesi (Md.18)
6. Yönetim kurulunun, birlik tahmini bütçesini hazrlamas ve genel kurulda görüşülen bütçeyi
okul ilan panosu ve internet sayfasnda duyurmas (Md.13/9),
7. İlgili mevzuatna göre tutulan gelir gider kaytlarnn, eğitim öğretim ylnda her dönem en
az birer defa velilerin görebileceği şekilde okulun ilan panosunda ve internet sayfasnda duyurulmas
(Md.13/10)
8.Birlik yönetim kurulunca, yönetmeliğin 23. maddesinde yazl defter, dosya ve belgelerin
tutulmas
9.Okulun genel işleyişi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için yaplan bağşlarn,
okul-aile birliği ve köy muhtarlklar gibi kuruluşlar yoluyla sağlanmas ve harcamalara ilişkin iş ve
işlemlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesi (Okul Aile Birliği Yönetmeliği)
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10.MEB 20.07.2011 tarihli 2011/40 sayl genelgesi doğrultusunda “Öğrenci velilerinin hiçbir
surette bağş yapmaya zorlanamayacağ” hususunun dikkate alnmas
4.4. Sigortal Çalştrlan Personel ile ilgili İşlemler
1.Her işverenin, işyerinde çalşan işçilerin yllk ücretli izinlerini gösterir izin kayt belgesi
tutmas (4857 sayl İş Kanunu Md.56)
2.İşverenin çalştrdğ işçilerin izin durumlarn gösteren “Yllk Ücretli İzin Kayd”nn
tutulmas ve bu defteri istendiğinde yetkililere gösterilmesi ve izin kuruluna verilmesi (Yllk Ücretli
İzin Yönetmeliği Md. 20/Ek-1)
3.Kurumda sigortasz personel çalştrlmamas; ücretli/sözleşmeli çalşan personelin sosyal
güvenlik primlerinin zamannda yatrlmas (5510 Sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas
Kanunu; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği; 16.01.2004 gün ve 25348 sayl R.G.)
4.Çalşanlarn 5510 Sayl Kanun gereği sigortal olup olmadğn tespit ederek, sigortasz
çalştrlanlar ve prime esas kazançlarnn veya sigortal gün saylarnn eksik bildirilmesine ilişkin
tespitlerini en geç bir ay içinde kuruma bildirmesi (Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarnca
Yaplacak Tespitler Hakknda Yönetmelik)
4.5. Okul Servis Araçlar
Okul Servis Araçlar Hizmet Yönetmeliği uyarnca; (28.08.2007-26627 sayl RG,
Değişik:11.10.2008-2701 ve 17.09.2009-27352 sayl RG 23.08.2014- 29097 sayl RG ile değişiklik)
1.Okul servis araçlarnda aranacak şartlar (Md. 4)
2.Taşmacnn yükümlülüğü (Md.5)
3.Taşma işlerinde çalşanlarn özellikleri ve sorumluluklar (Md. 8)
4.Sigorta yaptrma zorunluluğu ve yaptrmayanlar hakknda uygulanacak yaptrmlar (Md. 911) hükümlerinin dikkate alnmas
5.Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanlğnca kurulacak komisyon tarafndan kiralanacak
araçlar için veliler ve işletmeciler arasnda anlaşma yaplmas (Md. 7)
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6.Özel eğitim gerektiren bireylerin zorunlu eğitimlerini tamamlamalarn sağlamak amacyla
ücretsiz taşnmas (ÖERDHGM’nin 31.08.2009-3910 sayl Yazs; Özel Eğitime İhtiyac Olan
Öğrencilerin Okullara Ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanmas Hakknda Uygulama Esaslar)
4.6. Döner Sermaye
1. Döner sermayesi bulunan okullarda teknik müdür yardmcs ve sayman görevlendirilmesi
(MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Md.81)
2. Bir önceki yldan devreden hesaplarla ilgili muhasebe açlş kaytlarnn yaplmas
(01.05.2007 tarih ve 26509 sayl Resmi Gazete Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği)
3.Döner sermaye işletmesinin vergi beyannamelerinin doldurulmas ve vergilerin ödenmesi
(213 Sayl Vergi Usul Kanunu; 10.01.1961 tarih ve 10703-10705 sayl Resmi Gazete ile konu ile
ilgili olarak vergi usul tebliğleri)
4.Döner sermaye işletmesinin peşin gelir beyannn doldurularak mal müdürlüğüne
bildirilmesi ve peşin gelirin ödenmesi (10.01.1994 tarih ve 21814 sayl Resmi Gazete Maliye
Bakanlğ Muhasebat Genel Müdürlüğünün 512 sra nolu genel tebliği)
5.Döner sermaye işletmesinde çalşan işçilerin ücret ödemelerinin zamannda yaplmas ve
sosyal güvenlik bildirgelerinin zamannda bildirilmesi ve ödenmesi
6.Döner sermaye işletmesinde yaplan işlerden müdür, teknik müdür yardmcs, sayman,
üretimde çalşan öğrenci ve atölye şefi ve öğretmenlere geliri orannda parça baş ücreti ödenmesi
(MEB Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağtm, Parça Baş Üretim, Atölye Ve
Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yaplarak İşletilmesi Hakknda Yönetmeliği)
7.Döner sermaye işletmesinin kârnn personele göre dağtlmas iş ve işlemleri(MEB Döner
Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağtm, Parça Baş Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel
Sektörle İşbirliği Yaplarak İşletilmesi Hakknda Yönetmeliği)
8.Yllk ciro ve varsa diğer gelirlerinin % 1’ nin Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme pay olarak
aktarlmas (24.05.1983 Tarih ve 2828 Sayl SHÇEK Kanunu)
9.Döner Sermaye işletmesinin idare hesaplar dosyasnn hazrlanarak bilanço açklamas ve
ekinde tutanaklarla beraber Sayştay Başkanlğna teslim edilmesi
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10.Döner sermaye işletmesinin mal ve hizmet alm ve satm iş ve işlemlerinin kamu ihale
mevzuatna uygunluğu
4.7 Taşnr Mal İşlemleri
Bu başlk sadece resmi kurumlarda dikkate alnacaktr.
(Taşnr Mal Yönetmeliği; Taşnr Mal Yönetmeliği Genel Tebliği)
4.7.1. Taşnr mal giriş işlemleri
Önceki yldan devreden tüketim malzemelerinin giriş kayd
Yl içinde alnan tüketim malzemelerinin giriş kayd
Bağş veya yardm yoluyla edinilen taşnrlar giriş kayd
İade edilen taşnrlarn giriş kayd
Devir alnan taşnrlarn giriş kayd
Saym fazlas taşnrlarn giriş kayd
4.7.2. Taşnr mal çkş işlemleri
Taşnr istek belgesinin düzenlenmesi
Tüketim suretiyle çkş kayd
Devir suretiyle çkş kayd
Kullanlamaz hale gelme, yok olma veya saym noksan nedenleriyle çkş kayd
4.7.3 Taşnr mal saym işlemleri
4.7.4. Taşnr mal devir işlemleri
4.7.5 Taşnr mal yl sonu işlemleri
4.8. Sorunlar
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4.8. Sorunlar
Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalknma Plan, Hükümet Program,
Millî Eğitim Bakanlğ Stratejik Plan) ile okul/kurumun stratejik plannda eğitim ile ilgili ortaya
konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur.
Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlklar açlarak yazlr.
Örnek; “4.1. Mali Kaynaklarn Kullanm” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “1. Mali
Kaynaklarn Kullanm” başlğ açlarak yazlr.
4.9. Çözüm Önerileri
Bakanlğa, il / ilçe milli eğitim müdürlüğüne, okul / kuruma yönelik olarak; kurumun
gelişimine katk sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, ayn zamanda
gerçekçi ve uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Rehberlik ve denetimi yaplan okulun bir önceki denetim raporunda yer alan tespit ve
önerilerin uygulanmasna ilişkin olarak, denetlenen birimce hazrlanan “Gelişim Plan” çerçevesinde
yürütülen çalşmalar ve düzeyi değerlendirilecek, gelişim plan ile ilgili varsa sorunlar ve çözüm
önerilerine yer verilecektir.
6. YÖNETİCİ BİLGİLERİ
Denetim sürecinde çalşmalar değerlendirilen yöneticilerin ad, soyad, görevi ve T.C. Kimlik
numaralarna yer verilecektir. Denetim sürecinde haklarnda soruşturma açlan personelin durumlar
da bu bölümde açklanacaktr.
7. ÖRNEK UYGULAMALAR
Varsa örnek uygulamalar hakknda ayrntl açklamalara yer verilecektir.
8. GENEL DEĞERLENDİRME
Bu bölümde kurumda yaplan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapldğ,
denetimin planlanan şekilde bitirilip bitirilmediği, denetim planlanan şekilde yaplamadysa bunun
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nedenleri ve alnacak önlemler belirtilmeli, varsa belirtilmesi gereken diğer hususlar bu bölümde ele
alnmaldr. 14

Şeklinde Millî Eğitim Bakanlğna bağl faaliyet gösteren resmi okullarn bünyesinde
öğrencilerin yatl/barnma hizmetlerinden faydalanmas için açlan okul pansiyonlar Millî
Eğitim Bakanlğ maarif müfettişlerince denetlenirken, 24.05.2014 tarihinde yaymlanan ve
halen yürürlükte olan, Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik Ve Denetim Başkanlğ İle Maarif
Müfettişleri Başkanlklar Yönetmeliğinde belirtildiği gibi denetim uygulamalarnda, denetim
rehberlerinden yararlanlarak denetim faaliyetlerinin yürütüleceği belirtilmiştir.
2.1.3.2

Ruhsatlandrma, İzin ve Denetimle Yetkili Diğer Kurumlar

Milli Eğitim Bakanlğnca açlan yurtlarn/kurumlarn iş yeri açma izni ile ilgili iş ve
işlemler 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan
06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte olan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğine göre
yürütüldüğü, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri,
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydyla ortaöğrenim veya yükseköğrenim
öğrencileri için yurt açabileceklerini, söz konusu yönetmelik hükümlerine göre yaplan
müracaat üzerine Bakanlkça/valilikçe düzenlenecek yurt açma izin belgesinin verileceği
açklanmştr.
Söz konusu özel yurtlarn açlabilmesi için; ortaöğretim yurdu binasnn meyhane,
kahvehane ve elektronik oyun merkezleri vb. umuma açk yerlerden kapdan kapya en az yüz
metre uzaklkta bulunmasnn gerektiği, yurdun faaliyet göstereceği binann kullanlmasnda
saknca olmadğna dair beyan/belgelerin istendiği, binann sağlğ olumsuz yönde etkileyen
endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten belgenin olmas, insan sağlğ açsndan
sağlk müdürlüğünden raporun alnmas gerektiği, binann depreme dayankllğn gösteren
belgenin olmas, yap kullanma izni belgesinin alnmas, binann her kat için ayr ayr
düzenlenmiş üç adet yerleşim plannn olmas, binann yangna karş yeterli güvenliğe sahip
olduğuna dair raporun alnmas, çalşacak olan personele sözleşme düzenleneceği, ayrca
çalşacak olan personel ile ilgili 4857 sayl İş Kanunu ve 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayl
Sosyal

Sigortalar

ve

Genel

Sağlk

Sigortas

Kanunu

hükümlerinin

uygulanacağ

açklandğndan; anlan özel yurtlarn açlma izni alnmas esnasnda ve iznin alndktan sonra
14

http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13, Erişim Tarihi: 24.05.2017.
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işletilmesi ile ilgili bir çok ilgili/sorumlu kurumlardan belge, rapor vb. alnmas ve denetim
yapmasnn öngörülmesinden dolay, Millî Eğitim Bakanlğ haricindeki baz kurumlarnda
özel öğrenci yurtlarnn açlmas ve işletilmesinden ilgili/sorumlu olduğu anlaşlmaktadr.
Millî Eğitim Bakanlğnn yan sra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Gençlik ve
Spor Bakanlğ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrencilere resmi
barnma/eğitim hizmeti verilmektedir. Bu bakanlklarn dşnda ayrca; Milli Savunma
Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar, Diyanet
İşleri Başkanlğ ve Belediyeler gibi bünyesinde bulunan okul/kurumlarda da öğrencileri
kendi amaçlar doğrultusunda yetiştirmek için barnma/eğitim hizmeti ad altnda
yurtlar/pansiyonlar açlmştr.
2.1.3.2.1

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Yükseköğrenim öğrencilerine kredi vermek, yurtlar yaptrmak ve yurt işletmesini
sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini
kolaylaştrmak amacyla 16.08.1961 tarihli ve 351 sayl Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kanunu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. 08.07.2011
tarihinde de Gençlik ve Spor Bakanlğna bağlanarak genel müdürlük merkez ve taşra
teşkilatlar olarak yaplanmştr.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde, Genel
Müdürlük merkez ve taşra teşkilatnda her türlü inceleme, soruşturma ve teftiş iş ve
işlemlerini Teftiş Kurulu Başkanlğnn yapacağ, Kurum müfettişleri, Birimlerin onanmş
yllk iş programlarndaki hedeflere göre her türlü eylem ve işlemlerini kanun, yönetmelik vb.
mevzuat ile Genel Müdürlük kararlarnn uygulanşn Genel Müdür adna teftiş edeceği
açklanmştr.
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde gereğince hazrlanan yllk teftiş programlarna göre
Kuruma bağl yurtlarn bütün iş ve işlemleri mümkün olduğu ölçüde ylda (2) defa düzenli
olarak teftiş edileceği, söz konusu teftiş ve denetmelerde, öğrencilerle de yaplan görüşmeler
neticesinde belirlenen eksikliklerin giderilmesi yönünde idareye teklifler sunulmaktadr. Yurt
Müdürlüklerinin teftişinde, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu müfettişleri denetim
yaparken, Yurt Teftişi Puanlama kullanlarak değerlendirme yaplmaktadr (Tablo 13).
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A
Ayrca;
G
Genel Müd
dürün onay ile yürürlüüğe giren risk
r
analizin
ne dayal İçç Denetim Plan ve
Program
m çerçevessinde kurum
mun merkeez ve taşraa birimlerin
nin yaptğ iş ve işlem
mleri İç
Denetim
m birimi de denetlemektedir. İç D
Denetim faaaliyetlerini Kamu
K
İç D
Denetim Staandartlar
ile messlek ahlak kurallarna uygun olaarak yürüterek, Yllk İç Denetim
m Faaliyet Raporu
hazrlan
np Genel Müdürlüğe
M
su
unulmaktaddr.
Y
Yüksek Öğrenim Kred
di Ve Yurtlaar Kurumun
na bağl hizzmet vermekkte olan, Yu
urt İdare
ve İşletm
me dairesi başkanlğ,
b
İdari
İ
İşler D
Dairesi Başk
kanlğ ve İn
nşaat Emlakk Dairesi baaşkanlğ
tarafnd
dan idari den
netimlerde yaplmaktad
y
dr. Yüksek
k Öğrenim Kredi
K
Ve Yuurtlar Kuru
umu Yurt
İdare V
Ve İşletme Yönetmeliği
Y
i gereği, yuurtlar ve küççük işletmeller Genel M
Müdürlük, ill ve yurt
müdürlü
ükleri tarafndan da den
netlenmekteedir.
S
Sivil savun
nma ile ilg
gili mevzuaat hükümlerri doğrultusunda, Kurrum sivil savunma
s
uzman//sivil savun
nma amirleeri tarafndaan da usul ve esaslarr çerçevesinnde düzenlli olarak
denetim
mler yaplmaaktadr.
Tablo
o 13: Yükseek Öğrenim Kredi
K
Ve Yuurtlar Kurumu
u Yurt Teftişşi Puanlama Formu Örneeği
PUAN
DEĞERİ

YURDUN
Y
PUANI

A- ÖĞR
RENCİ İŞLERİİ:

8

0

1- Yurt İİdare ve İşletmee Yönetmeliği ve
v Yurtlara Başvvuru, Değerlen
ndirme, Yerleştirme, Kabul,
Kayt Ussul ve Esaslar' na
n göre; kabul/k
kayt işlemlerinnin usulüne uyg
gun olarak yapllp
yaplmaddğ, öğrencilerd
den ilgili belgellerin alnp alnnmadğ, gerektiiğinde beyana dayal
d
bilgilerinn kontrol edilip edilmediği,

2

2- Yurt üücreti, güvence bedeli vb. tahsiilat, iade ve maahsup iş ve işlem
mlerinin mevzuata ve
usulüne uuygun olarak yü
ürütülüp yürütü
ülmediği,

2

3- Öğrennci izin işlemlerrinin usulüne uy
ygun olarak yürrütülüp yürütülm
mediği,

2

4- Ücretssiz barnma işleemlerinin usulün
ne uygun olarakk yürütülüp yürrütülmediği,

1

5- Bilgi vve tantma kartllarnn mevzuatta uygun olarakk düzenlenip dü
üzenlenmediği, işlemlerin
i
mevzuataa uygun olarak yürütülüp yürü
ütülmediği, KYK
KNET üzerindeen bilgi güncelllemelerinin
tam ve zaamannda yapllp yaplmadğ,,

1
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PUAN
DEĞERİ

YURDUN
PUANI

B- TEMİZLİK, TERTİP VE DÜZEN:

25

0

1- Yatak odalarnn temizlik, tertip ve düzeni,

7

2- Banyo, tuvalet vb. kullanm yerlerinin temizlik, tertip ve düzeni,

7

3- Çalşma salonu, koridor vb. öğrenci hizmetindeki diğer kullanm yerleri ile yurt binas ve
eklentilerindeki danşma, ziyaretçi salonu vb. mekanlarn temizlik, tertip ve düzeni,

3

4- Fiziki durumu elverişli olan yurtlarda çevre düzenlemesi (Ağaçlandrma, çimlendirme,
aydnlatma vb.),

4

5- Öğrencilerin banyo/scak su ihtiyaçlarnn zamannda karşlanp karşlanmadğ (Fiziki
koşullara bağl olarak kesintisiz scak su verilmesi),

2

6- Yatak takmlarnn, mevzuatta belirlenmiş azami süre aşlmamak kaydyla, mümkün olan en
ksa zaman aralğnda değiştirilip değiştirilmediği,

2
PUAN
DEĞERİ

YURDUN
PUANI

C- KÜÇÜK İŞLETMELER:

21

0

1- Küçük işletmelerde işletici tarafndan taahhüt edilen say ve nitelikte personel çalştrlp
çalştrlmadğ, çalşanlardan işletme sözleşmesine göre gerekli belgelerin alnp alnmadğ,

2

2- Küçük işletmelerde yangn, tüp patlamas vb. olaylara karş gerekli güvenlik önlemlerinin
alnp alnmadğ,

2

3- İşletme yerlerinin tertip, düzen ve temizliği,

2

4- İşletmelerde çalşan personelin klk, kyafet ve temizliği,

1

5- İşletmelerde yemek ve diğer gda maddelerinin hazrlanmas ve pişirilmesinde kullanlan
malzeme, araç ve gereçlerin temizlik, tertip ve düzeni,

1

6- Bitkisel atk yağlarla ilgili işlemlerin, Bitkisel Atk Yağlarn Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak yaplp yaplmadğ,

1

7- Yemeklerin çeşit ve kalite yönünden yeterliliği, porsiyonlarn belirlenen gramaj ve
fiyatlandrmaya uygunluğu,

3

8- Kantinler ve diğer küçük işletmelerde aranan ve ihtiyaç duyulan emtiann bulunup
bulunmadğ, fiyatlarn sözleşme hükümleri ile piyasa rayiçlerine uygunluğu,

3
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9- Satşa sunulan malzeme üzerinde yurt idaresi tarafndan onaylanmş fiyat etiketlerinin ve
işletme yerinde onayl fiyat listelerinin asl olup olmadğ, satş fişi verilip verilmediği,

1

10- Beslenme yardm (Kahvalt, akşam yemeği ve Kurum yurtlarnda yurt ücreti ve güvence
bedeli alnmadan barndrlan öğrencilere yaplan beslenme yardm) iş ve işlemlerinin mevzuat
hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,

1

11- Zaruri masraf, teminat ve farklarnn doğru olarak hesaplanp hesaplanmadğ,
tahsilatlarnn takibinin usulüne uygun olarak yaplp yaplmadğ,

1

12- Gerekli kontrol ve denetimlerin yaplp yaplmadğ, kontrol ve denetimlerle ilgili form ve
belgelerin düzenlenip düzenlenmediği,

1

13- Genel olarak Küçük İşletmelere İlişkin Usul ve Esaslar ve eki işletme sözleşmeleri
hükümlerine uyulup uyulmadğ,

2
PUAN
DEĞERİ

YURDUN
PUANI

Ç- NÖBET HİZMETLERİ VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ:

5

0

1- Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esaslar hükümlerine uygun olarak nöbetçi personel
görevlendirilip görevlendirilmediği, görevin mevzuata uygun olarak yerine getirilip
getirilmediği ve nöbetçi memur odas düzenlenip düzenlenmediği,

2

2- Nöbet defterinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadğ, öğrenci mevcut durumunun
sistem üzerinden takip ve kontrol edilerek, varsa izinsiz olarak yurda gelmeyen öğrencilerin
tespit edilip edilmediği,

1

3- Yurt Müdürünün, nöbetçi amiri olarak kontrol görevini yapp yapmadğ,

1

4- Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak disiplin kurulunun oluşturulup
oluşturulmadğ, disiplin işlemlerinin Yönetmelik ve Öğrenci Disiplin İşlemleri Uygulama Usul
ve Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, disiplin kurulu karar dosyas ve
defterinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadğ,

1
PUAN
DEĞERİ

YURDUN
PUANI

D- TAŞINIRLARIN KAYDI, MUHAFAZASI VE KULLANIMI:

6

0

1- Taşnrlar için depo olarak kullanlan bölümlerin tertip, düzen, temizlik ve güvenliğinin
yeterli olup olmadğ,

1

2- Taşnrlarn saym iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,
Taşnr Kayt ve Yönetim Sistemindeki kaytlarn mevzuata uygun olarak yaplp yaplmadğ,

2

3- Tüketim malzemesinin kullanma verilmesinde "Taşnr İşlem Fişi", dayankl taşnrlarn
kullanma verilmesinde ise "Taşnr Teslim Belgesi" veya "Dayankl Taşnrlar Listesi"
düzenlenip düzenlenmediği,

1

4- Taşnrlarla ilgili diğer iş ve işlemlerin, Taşnr Mal Klavuzu içerisinde de yer alan Taşnr
Mal Yönetmeliği ve ilgili Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülüp
yürütülmediği,

1

5- Taştlarn sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak
yürütülüp yürütülmediği,

1
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E- SATIN ALMA, BAKIM VE ONARIM İŞ VE İŞLEMLERİ:
1- Temizlik, çamaşr ykama, iklimlendirme ve bakm/onarm (Teknisyen yardmcs) hizmet
alm iş ve işlemlerinde; ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadğ (Gerekli
puantaj, föy ve belgelerin usulüne uygun olarak tanzim ve kontrol edilip edilmediği, çalştrlan
personelin say, nitelik ve devam durumlar ile kullanlan malzeme ve ekipmann sözleşme
hükümlerine uygun olup olmadğ vb.),
2- Özel güvenlik hizmet alm iş ve işlemlerinde; ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine
uyulup uyulmadğ (Gerekli puantaj, föy ve belgelerin usulüne uygun olarak tanzim ve kontrol
edilip edilmediği, çalştrlan personelin say, nitelik ve devam durumlar ile kullanlan kyafet,
teçhizat ve diğer malzemenin sözleşme hükümlerine uygun olup olmadğ, personelin hizmete
adaptasyonunun sağlanp sağlanmadğ vb.),

PUAN
DEĞERİ

YURDUN
PUANI

15

0

5

3

3- Diğer satn alma iş ve işlemleri ile kaytlarnn mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülüp
yürütülmediği,

1

4- Istma, aydnlatma, haberleşme, ulaşm ve su bedeli ödeme işlemlerinin usulüne uygun
olarak yürütülüp yürütülmediği, sarfiyatn takip ve kontrol edilip edilmediği,

1

5- Taşnrlarn bakm ve korumasnn yeterli olup olmadğ, bakm ve onarmlarnn zamannda
yaplp yaplmadğ,

2

6- Taşnmazlarn (Bina ve müştemilat ile sabit tesislerin) bakm ve korumasnn yeterli olup
olmadğ, aylk periyodik kontrollerin ve gerekli bakm ve onarmlarn zamannda yaplp
yaplmadğ,

3
PUAN
DEĞERİ

YURDUN
PUANI

F- SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ:

7

0

1- Yangn önleme ve söndürme ile diğer sivil savunma tedbirlerine ilişkin iş ve işlemlerin
usulüne uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, s merkezlerinde bulunan basnçl kaplarla
ilgili test ve kontrollerin yaptrlp yaptrlmadğ,

3

2- Yurtlarda Alnacak Tedbirler ve Uygulamalar Usul ve Esaslar' nda "Sağlk Tedbirleri"
başlğ altnda hükme bağlanan (İlkyardm eğitimi, ecza dolaplar, acil sağlk yardm çağrs ve
ambulans kullanm vb.) iş ve işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, şehir şebekesi dşndan
temin edilen içme ve kullanma suyu ile su depolarnn hijyen şartlarna uygunluğu ile ilgili
olarak gerekli işlemlerin yaplp yaplmadğ,

2

3- Kampüs ve binalara yaya ve araç giriş-çkş kontrollerinin yaplp yaplmadğ, kaytlarnn
(Misafir giriş kart, araç kart, ziyaretçi defteri vb.) usulüne uygun olarak tutulup tutulmadğ,

1

4- Kamera kontrol sistemi, güvenlik görevlisi kontrol sistemi (Kontrol saati vb.) kullanlp
kullanlmadğ, kaytlarnn (Vardiya defteri, saat defteri, printer çktlar vb.) tutulup
tutulmadğ,

1
PUAN
DEĞERİ

YURDUN
PUANI

G- ORGANİZASYON, KOORDİNASYON VE KALİTE YÖNETİMİ:

13

0

1- Personel arasnda yazl iş bölümünün yaplp yaplmadğ, gerekli koordinasyon ve iş
uyumunun sağlanp sağlanmadğ,

2
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2- Öğrenci ile personel arasndaki diyaloğun/iletişimin yeterli düzeyde olup olmadğ,

2

3- Öğrencilerin yurt ortamna ve yaşantsna uyumlarn kolaylaştrmak için (Yurt hizmetleri ve
kurallarnn tantm ve benimsenmesinin sağlanmas, çevre, okul vb. konularda dayanşma ve
rehberlik) gerekli ve yeterli çalşmann yaplp yaplmadğ,

2

4- Öğrenciler arasnda dostluk ve arkadaşlk ilişkilerini geliştirmek, kişisel, bedeni, zihni,
ahlaki, milli ve manevi yönden gelişimlerine destek olmak ve kötü alşkanlklardan uzak
tutmak amacyla (Eğitim, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler vb.) gerekli ve yeterli çalşmann
yaplp yaplmadğ,

5

5- Mevcut koşullar dikkate alnarak; Kurum ilke ve hedefleri doğrultusunda, hizmet kalitesinin
arttrlmas ve öğrenci beklentilerinin karşlanmas için gösterilen gayret ve gerçekleştirilen
çalşmalarn yeterliliği (Hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemelerin değerlendirilmesi),

2

2.1.3.2.2

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ İl Müdürlüklerine bağl ve çocuğa yönelik hizmet
veren kuruluş ve birimler; Çocuk Yuvalar, Yetiştirme Yurtlar, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk
Evleri, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM), Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve
Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) ve Çocuk Destek Merkezleri ad altnda, 1.270 kuruluşta
13.284 çocuğa baklmaktadr.15
03.06.2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn Teşkilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede, Bakanlğn denetimi altndaki her türlü
kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlğn görev ve yetkileri çerçevesinde
denetim, inceleme ve soruşturmalar yapma görevi Denetim Hizmetleri Başkanlğnn
görevleri arasnda saylmştr.
03.06.2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn Teşkilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnameye dayanlarak çkarlan, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlğ Denetim Hizmetleri Başkanlğ Görev ve Çalşma Yönergesinde;
Bakanlğn denetimi altndaki her türlü resmi ve özel kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili
olarak Bakanlğn görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturmalar yapma
görevinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Denetim Hizmetleri Başkanlğnn görev ve
yetkileri arasnda sayldğ, Denetim Hizmetleri Başkanlğ genel denetimlerini etkili ve
verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amac ile her yl Başkanlkça denetim
program hazrlanarak Bakann onayndan sonra uygulamaya konulacağ, genel denetim
programlar yllk olarak düzenleneceği ve genel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarn en geç iki
ylda bir denetiminin esas alnmasnn öngörüldüğü, denetimlerin sonunda yönetmelik
15

https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/istatistikler, Erişim Tarihi: 31.05.2017.
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ekindeki örnekten yararlanlarak düzenlenen raporlar ilgili makamlara sunulacağ, raporlarda
kurum ve kuruluşlarla ilgili eksikliklerin de süresinde giderileceği belirtilmiştir.
03.06.2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn Teşkilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnameye dayanlarak çkarlan, Aile Ve Sosyal
Politikalar Bakanlğ Denetim Hizmetleri Başkanlğ Görev ve Çalşma Yönergesi ekinde yer
alan örnek denetim raporu;
DENETİM RAPORU
GÖREV ONAYININ Tarihi : Numaras:
GÖREV EMRİNİN Tarihi : Numaras:
DENETİMİN
Başlangç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
RAPORUN VERİLDİĞİ YER/MAKAM
…………………….Kaymakamlğ/Valiliği
Denetim Hizmetleri Başkanlğ
DENETLENEN BİRİM
(Denetlenen birimin resmi ad / Bulunduğu İl-İlçe)
ÖNCEKİ DENETİM TARİHİ
DENETİM DÖNEMİ
RAPOR DÜZENLEYENİN
Ad Soyad: Unvan :
(Imza-Mühür)
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I-

GİRİŞ:

Giriş (Bakanlk Makamnn

tarihli onaylar ve Denetim Hizmetleri Başkanlğnn tarih ve

sayl görev emrine istinaden bu Denetim Raporu düzenlenmiştir.) şeklinde ifade edilmelidir.
II-

GENEL DURUM:

A) Bina ve Yerleşim Durumu:
Bu bölüme; hizmet binasnn fiziki durumu İle
ile yerleşim durumu yazlacaktr. (Bina ile ilgili
yetersizlik, sorun vb. aksayan bir durum var İse
ise bu bölüm yazlacaktr, yoksa bu başlğa yer
verilmeyecektir.)
B) Donanm Durumu:
Bu bölüme; hizmet biriminin dayankl taşnrlarnn verilen hizmete yeterli veya fazla olup
olmadğ, kayt altna alnp alnmadğ, amaca uygun kullanlp kullanlmadğ vb. hususlar
yazlacaktr.
C) Personel Durumu:
Bu bölüme; hizmet biriminde görev yapan personelin (kadrolu ve özel hizmet alm personeli)
verilen hizmete yeterli olup olmadğ, niteliklerinin uygun olup olmadğ yazlacaktr.
III-

BİR

ÖNCEKİ

DENETİMDE

TESPİT

EDİLEN

HUSUSLARIN

GİDERİLME DURUMU:
Bu bölümde; bir önceki denetimde eleştiri ve öneri konusu yaplan hususlarn giderilip
giderilmediği belirtilir.
IV-

İŞ VE İŞLEMLER:

A) Mesleki İşlemler:
Bu bölüme; hizmet verilen kesime yönelik sunulan hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi ile bu
konudaki kaytlarn değerlendirilmesi (hizmet verilenler ile ilgili tutulmas gereken elektronik
ortamdaki kaytlarn, defter ve dosyalarn usulünce tutulup tutulmadğ) vb. hususlar yazlacaktr.
B) Mali İşlemler:
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ortamdaki kaytlarn, defter ve dosyalarn usulünce tutulup tutulmadğ) vb. hususlar yazlacaktr.
B) Mali İşlemler:
Bu bölüme; hizmet biriminin bütçesi, satnalma ve taşnr kayt işlemleri vb. mali konulardaki
tespit ve değerlendirmeler yazlacaktr.
C) Yazşma, Kayt, Dosyalama ve Arşiv İşlemleri:
Bu bölüme; denetlenen birimin yazşma, kayt, dosyalama ve arşiv işlemleri, evrak takibi vb.
hususlar yazlacaktr.
D) Diğer İş ve İşlemler:
Bu bölüme; denetlenen birimin diğer iş ve işlemleri ile ilgili tespit ve öneriler yazlacaktr.
V-

VARSA

ARAŞTIRMA/ÖN

İNCELEME/DİSİPLİN

SORUŞTURMASI

GEREKTİREN KONULAR VE NEDENLERİ:
Bu bölümde; denetim srasnda araştrma, ön inceleme ve disiplin soruşturmas konusu yaplan
hususlar belirtilir.
VI-

SONUÇ:

Raporun sonucu (Tarafmca düzenlenen bu Denetim Raporu dizi pusulasna bağl ekleriyle
birlikte

(...)

ömek

olarak,

ilgili

kurum

ve

kuruluşlara

gönderilmek

üzere

Valiliğine/Kaymakamhğna/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Denetim Hizmetleri Başkanlğna
sunulmuştur. Tarih) şeklinde bağlanacaktr.
(İmza-Mühür) Ad - Soyad Başdenetçi/Denetçi
NOT: Tüm bölümlerde; Birimin tüm iş ve işlemlerinin değerlendirilmesinde, hizmetin hukuka
uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti,
değerlendirilmesi ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kapsayacak şekilde raporlama yaplacaktr.
Raporda, eleştiri ve öneri konusu yaplan hususlar gerekçeleri ve hukuki dayanaklar ile
yazlr. Eleştiri konusu yaplan hususlarda genel ifadelerden kaçnlr, eleştiri konusu yaplan
uygulama belirtilir, bu konudaki mevzuat İşaret edilerek öneri getirilir.

Şeklinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ bünyesinde faaliyet gösteren
kurum/kuruluşlarda öğrencilerin barnma hizmetlerinden faydalanmas esnasnda ASPB
Denetim Hizmetleri Başkanlğnn denetim uygulamalarn açklayan yönerge ekinde
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belirtilen örnek denetim raporu doğrultusunda denetim faaliyetlerinin yürütüleceği
belirtilmiştir.
Ayrca ASPB Bakanlk Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü hizmetleri kapsamnda
faaliyet gösteren kuruluşlarda hizmet alan il veya ilçe müdürlüklerince aile odakl
hizmetlerden yararlandrlan çocuklara yönelik hizmetlerin, belirlenmiş standartlarda
eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde yürütülmesine ilişkin standardn yükseltilmesi, izleme
ölçme ve değerlendirmenin sağlanmas ve minimum standartlara uygunluğunun sağlanmas
amacyla; yöneticiler kendi kurumu dşndaki kurumlar, bir program dahilinde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlğ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarna Dair Sözleşme, 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanunu, 5395 sayl Çocuk Koruma
Kanunu ve 633 sayl Kanun Hükmündeki Kararnameye dayanlarak çkardğ, “Minimum
Standartlar İzleme Ve Değerlendirme Programnn Uygulanmasna Dair Yönerge”
kapsamnda denetlenmektedir.
2.1.3.2.3

İçişleri Bakanlğ Dernekler Dairesi Başkanlğ

14.02.1985 tarihli ve 3152 sayl İçişleri Bakanlğ Teşkilat Ve Görevleri Hakknda
Kanuna göre; derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; derneklerin yönetim yerleri,
müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin denetlenmesini
sağlamak konusunda Dernekler Dairesi Başkanlğnn görevli olduğu belirtilmiştir.
Derneklere ilişkin hizmetler; merkezde Dernekler Dairesi Başkanlğ, illerde İl Dernekler
Müdürlüğü, ilçelerde Dernekler Büro Şeflikleri tarafndan yürütülmektedir.
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayl Türk Medeni Kanunu ve 04.11.2004 tarihli ve 5253
sayl Dernekler Kanununda dernek; kazanç paylaşma dşnda, kanunlarla yasaklanmamş
belirli ve ortak bir amac gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve
çalşmalarn devaml olarak birleştirmek suretiyle oluşturduklar tüzel kişiliğe sahip
topluluklar olarak tanmlanmştr.
Kar amac gütmeyen kişi topluluğu olan derneklerin kuruluşunda bildirim sistemi
benimsenmiştir. Türk Medeni Kanununda; derneklerin kuruluş bildirimini, tüzüğünü ve
gerekli belgelerini yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda
tüzel kişilik kazanacaklar, zorunlu organlarn oluşturduklar anda da fiil ehliyetine sahip
olacaklar belirtilmiştir.
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Dernekler, kanuna ve ahlaka aykr olmamak koşulu ile tüzüklerinde belirledikleri
amaç doğrultusunda faaliyette bulunabilmektedirler. Ancak mevzuatta derneklerin baz
faaliyetleri izne tabi tutulmuştur.
Dernekler Kanununda; derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar gerçekleştirmek
üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon açmalar mülkî idare amirinden
alnacak izne bağlanmştr. Derneklerin gerekli izni almadan yurt açp işlettiklerinin tespiti
halinde söz konusu bu tesisi izinsiz açan dernek yöneticilerine idarî para cezas verilerek
tesisin kapatlmasna karar verileceği belirtilmiştir. Bu tesislerin açlmas, işletilmesi ve
kapatlmasna ilişkin esas ve usullerin yönetmelikle düzenleneceği açklanmştr.
Dernekler Kanununa ve Türk Medeni Kanununa dayanlarak çkarlan
Dernekler Yönetmeliğinde; Dernek eklentisi: Derneklere ait lokaller, umuma açk kamp,
spor saha ve salonlar ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplk, çocuk bakm yuvas, huzur
evi ve aşevi gibi dernekten ayr bir varlğ olmayan ve derneğin amacn doğrudan
desteklemek için kurulmuş yerleri, ifade eder şeklinde açklamalara yer verilerek, dernek
yurtlar, derneğin eklentisi olarak tanmlandğ, derneklerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için
yurt açmalar ve bu yurtlarn devri, nakli, kapatlmas ile bunlarn idaresi, işletilmesi ve
denetlenmesi gibi konularda, 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu
Kararyla çkarlan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinin Dernekler Kanununa ve Dernekler
Yönetmeliğine aykr olmayan hükümlerinin uygulanacağ belirtilmiştir.
Böylece; Dernekler mevzuatnda derneklerin yurt açmalarna ilişkin diğer özel hukuk
tüzel kişilerinden ayrks bir hak ya da imtiyaz tannmadğndan, dernekler de diğer özel
hukuk tüzel kişileri gibi bu yurtlarn açlmas, işletilmesi, denetlenmesi gibi hususlarda Millî
Eğitim Bakanlğnn iznine ve denetimine tabi olduğu anlaşlmaktadr.
Türk Medeni Kanununda; derneğin yürütme ve temsil organnn dernek yönetim
kurulu olduğu, yönetim kurulunun derneğin kaytl üyelerinden oluşan dernek genel kurulu
tarafndan seçileceği, yönetim kurulu üye saysnn (5) üyeden az olmamak üzere dernek
tüzüğünde belirtilen sayda üyeden oluşacağ, yönetim kurulunun derneğin iş ve işlemlerini
yürürlükteki mevzuat hükümleri ile dernek tüzüğüne uygun olarak yürütmekten sorumlu
olduğu hüküm altna alnmştr. Bu hükümler doğrultusunda derneğin eklentisi olarak saylan
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öğrenci yurduna ilişkin iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden
dernek yönetim kurulunun sorumlu olduğu anlaşlmaktadr.
Derneklerin Denetimi;
Dernekler Kanununda kamu yararna çalşan dernek statüsü verilen dernekler
haricinde derneklerin periyodik bir denetimi öngörülmemiştir. Kanunda derneklerin gerekli
görülen

hallerde

tüzüklerinde

gösterilen

amaçlar

doğrultusunda

faaliyet

gösterip

göstermedikleri, defterlerini ve kaytlarnn mevzuata uygun olarak tutup tutmadklar İçişleri
Bakan veya mülki idare amiri tarafndan denetletilebileceği belirtilmiştir. Derneklerin
denetimi, adli ve idari mercilerden gelen denetim, inceleme ve araştrma istekleri, ihbar ve
şikâyetler üzerine yaplabildiği gibi resen de yaplabilmektedir. Bu kapsamda denetimler;
İçişleri Bakanlğ Mülkiye Müfettişleri ve Dernekler Denetçileri ile illerde valiliklerce
yaplmaktadr.
Dernekler mevzuatnda dernek yurtlarnn denetimine ilişkin özel bir düzenleme ve
denetim usulü bulunmamakla birlikte, yaplan dernek denetimlerinde derneğin eklentisi olan
yurtlarn iş ve işlemleri de denetlenmektedir.
İçişleri Bakanlğ Dernekler Denetçileri tarafndan yaplan denetimlerde; dernek
bünyesinde öğrenci yurdunun bulunmas durumunda İçişleri Bakanlğ Dernekler Denetçileri
Denetim Rehberine göre;
a) Öğrenci yurdunun, kuruluşun tüzüğünde gösterilen amac gerçekleştirmek üzere
eğitim ve öğretim faaliyetleri için açlmş olup olmadğ,
b) Kuruluş tarafndan açlmş olan öğrenci yurdu için Milli Eğitim Bakanlğndan ve
Valilikten yurt açma izin belgesi alnp alnmadğ,
c) Yurt açma izin belgesinin birer suretinin bu izin belgesinin alndğ tarihten itibaren
on beş gün içinde dernekler birimine verilip verilmediği,
ç) Yurtta, Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun hareket
edilip edilmediği,
d) Yurtta açlan kurslar için yetkili mercilerden izin alnp alnmadğ,
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e) Yurdun gelir ve gider işlemlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği,
f) Yurtta ücret karşlğnda hizmet verilmekte ise işlemlerin vergi mevzuatna uygun
yürütülüp yürütülmediği,
hususlarnn incelenmesi gerekmektedir.
Mülki idare amirlikleri tarafndan yaplan dernek denetimleri ise; İçişleri
Bakanlğnn 22.03.2011 tarihli ve 2011/19 sayl genelgesi doğrultusunda, denetim
çalşmalar sonucunda düzenlenen raporlarn şekil ve içeriğinin belirlenmesi ile uygulamada
birliğin sağlanmas amacyla hazrlanan Denetim Raporu Örneğine uygun olarak
yaplmaktadr. Söz konusu genelge ekinde yer alan denetim raporu formunda, dernek
denetimlerinde derneğin öğrenci yurdunun bulunup bulunmadğ, bulunmas durumunda ilgili
mercilerden izin alnarak işletilip işletilmediğinin incelenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Denetimler neticesinde derneklerin gerekli izin almadan yurt açp işlettiklerinin tespiti
halinde Dernekler Kanunun 32’nci maddesinin (m) bendi uyarnca söz konusu bu tesisi izinsiz
açan dernek yöneticilerine mahalli mülki idare amiri tarafndan idarî para cezas uygulanarak
tesisin kapatlmasna karar verilebileceği hüküm altna alnmştr.
2.1.3.2.4

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ (İTKB)
İş teftişi; çalşma hayat ile ilgili mevzuatn uygulanmasnn devlet tarafndan
denetlenmesi, teftişi ve izlenmesine verilen genel isimdir. İş teftişinin temel amac; çalşanlar
korumak, çalşma yaşamyla ilgili mevzuatn uygulanp uygulanmadğn izlemek ve
denetlemektir.
Anayasamzda çalşma yaşaman geliştirmek için, çalşanlar korumak devletin
görevleri arasnda saylmş ve bu konuda gerekli önlemlerin alnmas istenmiştir. Buna bağl
olarak 4857 sayl İş Kanunu ve 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanununda, çalşma
yaşamyla ilgili mevzuatn uygulanmasnn devlet tarafndan izlenmesi ve denetlenmesi
öngörülmüştür. Denetleme görevi 3146 sayl Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn
Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanunu ile Bakanlğa verilmiştir. Çalşma hayat ile ilgili
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mevzuatn denetlenmesi ve teftişi görevinin yürütülmesi de ayn Kanun gereğince Bakan
adna İş Teftiş Kurulu Başkanlğna aittir.
İş Teftiş Kurulunca yürütülen teftişler; “İş Teftişi” ve “İdari Teftiş” olmak üzere ikiye
ayrlmaktadr.
İş teftişi, genel olarak çalşma hayat ile ilgili mevzuatn uygulanmasnn Devlet
tarafndan izlenmesi, denetlenmesi ve teftişini ifade eder. Özel olarak iş teftişi; çalşma
süreleri, ücretler, iş sağlğ ve güvenliği, işçilerin refah, çocuk ve gençlerin çalştrlmas,
kayt dşlk, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasas uygulamalar gibi çalşma şartlarna ve
ortamna ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasyla ilgili olarak araştrma, inceleme
ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adna gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuatla
verilen diğer teftiş faaliyetlerini ifade eder.
İdari teftiş ise, Bakann emri veya onay üzerine Bakanlk merkez, taşra ve
yurtdş teşkilat ile bağl ve ilgili kuruluşlarn her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin ilgili
mevzuat çerçevesinde uygulanmas ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin her
türlü hal ve hareketlerinin incelenmesi, teftişi, soruşturulmas ve ön incelemesini ifade eder.
İş Teftiş Kurulu Başkanlğnn merkezi Ankara olup, beş ayr ilde (Ankara, İstanbul,
İzmir, Bursa, Adana) grup başkanlklar kurulmuştur. Grup başkanlklarnn görev bölgeleri
her ne kadar belirlenmiş olsa da, iş müfettişlerine yurdun her bölgesi için görev
verilebilmektedir.
İş Teftişinde Yaklaşmlar
İş teftişi konusunda iki temel yaklaşmdan bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi
tepkisel (reaktif) yaklaşm, diğeri önleyici (proaktif) yaklaşmdr. Tepkisel yaklaşmla teftiş,
işçi şikâyetleri, bireysel iş uyuşmazlklar, iş kazalar, meslek hastalklar gibi olaylar
neticesinde yaplan teftişlerdir. Önleyici teftiş ise olumsuzluklar önlemeye yönelik olarak iş
teftiş birimince önceden belirlenen programlara göre yaplan denetimlerdir. Önleyici
denetimlerde esas olan, iş yerlerinde iş kazas veya meslek hastalğ oluşmadan veya çalşma
ilişkileriyle ilgili sorunlar ortaya çkmadan gerekli tedbirleri aldrmaktr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

Sektörleri) öncelik vererek yl içerisinde yürütülecek programlar hazrlanmaktadr.
İş Teftiş Kurulu Başkanlğnn İş Sağlğ ve Güvenliği Teftişleri
236
236
‒ 236 ‒
Başkanlkta iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftişler mühendislik, tp ve eczaclk gibi
teknik konularda eğitim almş iş müfettişleri tarafndan yaplr. Yukarda belirtildiği gibi iş
KurulBaşkanlğnca
Başkanlğncaönleyici
önleyiciteftiş
teftişyaklaşm
yaklaşmesas
esasalnarak;
alnarak;ilgili
ilgilitüm
tümsosyal
sosyaltaraflar
taraflar
Kurul
müfettişliği teknik ve sosyal alt yapya sahip müfettişler için ortak bir kavramdr. Ancak,
kapsayan,eğitim,
eğitim,iletişim
iletişimvevebilgilendirmeye
bilgilendirmeyeağrlk
ağrlkveren,
veren,çözüm
çözümodakl
odakl“Risk
“RiskEsasl”,
Esasl”,
kapsayan,
6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunun 24 üncü maddesine göre Kanun hükümlerinin
“İşkolu/SektörEsasl”
Esasl”veya
veya“Alan
“AlanEsasl”
Esasl”programl
programlteftişler
teftişleryaplmaktadr.
yaplmaktadr.Riskli
Risklisektörlere
sektörlere
“İşkolu/Sektör
uygulanmasnn izlenmesi ve teftişi, iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili
özellikle işiş kazalarn
kazalarn yoğun
yoğun olarak
olarak meydana
meydana gelen
gelen işyerlerine
işyerlerine (Maden,
(Maden, İnşaat,
İnşaat, Metal
Metal
özellikle
Bakanlk iş müfettişlerine verilmiştir. Başkanlğn bünyesinde 2017 yl itibari ile farkl
Sektörleri)öncelik
öncelikvererek
vererekyl
yliçerisinde
içerisindeyürütülecek
yürütülecekprogramlar
programlarhazrlanmaktadr.
hazrlanmaktadr.
Sektörleri)
mesleklerden oluşan 576 teknik iş müfettişi (İş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettişi
yardmclar)
Teftişbulunmaktadr.
KuruluBaşkanlğnn
BaşkanlğnnİşİşSağlğ
SağlğveveGüvenliği
GüvenliğiTeftişleri
Teftişleri
İşİşTeftiş
Kurulu
Başkanlkta
işsağlğ
sağlğ
güvenliğiyönünden
yönündenteftişler
teftişlermühendislik,
mühendislik,tp
tpveveeczaclk
eczaclkgibi
gibi
İş Teftişi iş
Usul
ve Esaslar
Başkanlkta
vevegüvenliği
teknikkonularda
konulardaeğitim
eğitimalmş
almşişişmüfettişleri
müfettişleritarafndan
tarafndanyaplr.
yaplr.Yukarda
Yukardabelirtildiği
belirtildiğigibi
gibiişiş
teknik
İş müfettişleri iş teftişini Bakanlkça hazrlanan 2015/4 sayl genelge eki Teftişi
müfettişliğiteknik
teknikvevesosyal
sosyalalt
altyapya
yapyasahip
sahipmüfettişler
müfettişleriçin
içinortak
ortakbir
birkavramdr.
kavramdr.Ancak,
Ancak,
müfettişliği
Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yaparlar. Teftişi Rehberinde;
6331sayl
saylİşİşSağlğ
SağlğveveGüvenliği
GüvenliğiKanunun
Kanunun24
24üncü
üncümaddesine
maddesinegöre
göreKanun
Kanunhükümlerinin
hükümlerinin
6331
uygulanmasnnizlenmesi
izlenmesiveveteftişi,
teftişi,işişsağlğ
sağlğvevegüvenliği
güvenliğiyönünden
yönündenteftiş
teftişyapmaya
yapmayayetkili
yetkili
uygulanmasnn
1. Kitap
Bakanlkişişmüfettişlerine
müfettişlerineverilmiştir.
verilmiştir.Başkanlğn
Başkanlğnbünyesinde
bünyesinde2017
2017yl
ylitibari
itibariile
ilefarkl
farkl
Bakanlk
Birinci ksmda: Genel Esaslar
mesleklerdenoluşan
oluşan576
576teknik
teknikişişmüfettişi
müfettişi(İş
(İşbaşmüfettişi,
başmüfettişi,işişmüfettişi
müfettişiveveişişmüfettişi
müfettişi
mesleklerden
yardmclar)
bulunmaktadr.
yardmclar)
bulunmaktadr.
 Teftişin
Planlanmas,

Teftiş

Programlarnn

Hazrlanmas,

Verilmesi

ve

Değerlendirilmesindeki Usul ve Esaslar
TeftişiUsul
UsulveveEsaslar
Esaslar
İşİşTeftişi
 Teftiş Türleri ve İş Teftişinde Uyulmas Gereken Usul ve Esaslar
 İfade Almnda Uyulacak Usul ve Esaslar
müfettişleriişişteftişini
teftişiniBakanlkça
Bakanlkçahazrlanan
hazrlanan2015/4
2015/4sayl
saylgenelge
genelgeeki
ekiTeftişi
Teftişi
İşİşmüfettişleri
 Tutanak Düzenleme Esaslar
Rehberindebelirtilen
belirtilenusul
usulveveesaslara
esaslaragöre
göreyaparlar.
yaparlar.Teftişi
TeftişiRehberinde;
Rehberinde;
Rehberinde
 Rapor Düzenleme Usul ve Esaslar
 Rapor Tamamlandktan Sonra Yaplacak İşlemler
Kitap
1.1. Kitap
Birinci
ksmda:
Genel
Esaslar
İkinciksmda:
Ksm: İşin
Yürütümü
Birinci
Genel
Esaslar
Teftişin
Planlanmas,
Teftiş Programlarnn
Programlarnn Hazrlanmas,
Hazrlanmas, Verilmesi
Verilmesi veve
Üçüncü
ksm:Planlanmas,
İş
sağlğ ve Güvenliği
  Teftişin
Teftiş
DeğerlendirilmesindekiUsul
UsulveveEsaslar
Esaslar
Değerlendirilmesindeki
TeftişTürleri
TürleriveveİşİşTeftişinde
TeftişindeUyulmas
UyulmasGereken
GerekenUsul
UsulveveEsaslar
Esaslar
  Teftiş
İfadeAlmnda
AlmndaUyulacak
UyulacakUsul
UsulveveEsaslar
Esaslar
  İfade
TutanakDüzenleme
DüzenlemeEsaslar
Esaslar
  Tutanak
RaporDüzenleme
DüzenlemeUsul
UsulveveEsaslar
Esaslar
  Rapor
RaporTamamlandktan
TamamlandktanSonra
SonraYaplacak
Yaplacakİşlemler
İşlemler
  Rapor
İkinciKsm:
Ksm:İşin
İşinYürütümü
Yürütümü
İkinci
Üçüncüksm:
ksm:İşİşsağlğ
sağlğveveGüvenliği
Güvenliği
Üçüncü
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 Tutanak Düzenleme Esaslar
Genel ilkeler
 Rapor Düzenleme Usul ve Esaslar
 Teftişlerde İncelenmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Rapor Tamamlandktan Sonra Yaplacak İşlemler
 Rapor Türleri ve Düzenlenmesinde Dikkat
Hususlar
‒ 237Edilecek
‒
İkinci Ksm: İşin Yürütümü
237
 Diğer Hususlar
237
Üçüncü Ksm:
ksm: İş
sağlğ
ve Güvenliği
Dördüncü
Diğer
Hususlar


 Genel ilkeler
2. Kitap
 Genel ilkeler
 Teftişlerde İncelenmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Birinci Ksm:
Genel Esaslar
 Teftişlerde
İncelenmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Gereken Hususlar  Rapor Türleri ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 Rapor Türleri ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
dilecek Hususlar İdari
Diğer
Hususlar
Teftiş
ve Genel Esaslar
 Diğer Hususlar
Dördüncü
Ksm:
 Programl İdariDiğer
TeftişHususlar
Dördüncü Ksm: Diğer Hususlar
 Program Dş İdari Teftiş ve Türleri
2. Kitap
Program Dş İdari Teftiş Süreci, Esas ve Usuller
2. Kitap
Birinci Ksm: Genel Esaslar
 Görevden
Uzaklaştrma
Birinci
Ksm: Genel
Esaslar

 Raporlama
Standartlar,
Rapor Türleri, Raporlarda ve Yazşmalarda Uyulacak Usul
İdari Teftiş
ve Genel Esaslar
ve İdari
Teftiş
ve
Genel
Esaslar
Esaslar İdari Teftiş
 Programl

Programl
İdari Teftiş
3. Kitap
 Program Dş İdari Teftiş ve Türleri
Program Dş
İdari Teftiş
ve Türleri
 Harcrah
İşlemleri
İle Aylk
Çalşma
VeUsuller
Hak Ediş Cetveli yer almaktadr.
Program Dş
İdari Teftiş
Süreci,
Esas ve
 Program Dş İdari Teftiş Süreci, Esas ve Usuller
uller
 Görevden Uzaklaştrma
Teftiş
Türleri Uzaklaştrma
 Görevden
 Raporlama Standartlar, Rapor Türleri, Raporlarda ve Yazşmalarda Uyulacak Usul
 Raporlama Standartlar, Rapor Türleri, Raporlarda ve Yazşmalarda Uyulacak Usul
rlarda ve Yazşmalarda
Usul
veUyulacak
Esaslar teftişler;
Programlanmş
çalşma hayatna ait mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadğ
ve Esaslar
3.
Kitap
hususlarnda “Yllk Teftiş Programlar” gereği Başkanlkça yaplan teftişlerdir. Belirli bir ön
3. Kitap
 Harcrah
İşlemleri
İle Aylk Çalşma
Ve Hak
Ediş Cetveli
yer almaktadr.
hazrlk, planlama,
izleme
ve değerlendirme
içerisinde
yürürlüğe
konularak
denetimlerin
 Harcrah İşlemleri İle Aylk Çalşma Ve Hak Ediş Cetveli yer almaktadr.
Hak Ediş kapsam
Cetveli yer
almaktadr.
ve hedefleri doğrultusunda sosyal taraflarn sürece dâhil edilmesi, eğitim,
Teftiş Türleri
bilinçlendirme
yürütülmesi nedeniyle önleme amacna hizmet eden teftiş
Teftiş faaliyetleri
Türleri

faaliyetleriProgramlanmş
niteliğindedir. teftişler; çalşma hayatna ait mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadğ
Programlanmş teftişler; çalşma hayatna ait mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadğ
mevzuat hükümlerine
uyulup
uyulmadğ
hususlarnda
“Yllk
Teftiş Programlar” gereği Başkanlkça yaplan teftişlerdir. Belirli bir ön
İnceleme“Yllk
teftişleri;
Yllk
Teftiş Programlar
dşnda; şikâyet,
iş kazas,
meslek
hususlarnda
Teftiş
Programlar”
gereği Başkanlkça
yaplanihbar,
teftişlerdir.
Belirli
bir ön
anlkça yaplan
teftişlerdir.
Belirli izleme
bir ön ve değerlendirme içerisinde yürürlüğe konularak denetimlerin
hazrlk,
planlama,
hastalğ,
BİMER
Edinme Merkezi)
ÇSGB’nnkonularak
ALO 170 denetimlerin
hattndan
hazrlk,Başbakanlğn
planlama, izleme
ve (Bilgi
değerlendirme
içerisindeve yürürlüğe
inde yürürlüğe
konularak
kapsam
ve denetimlerin
hedefleri doğrultusunda sosyal taraflarn sürece dâhil edilmesi, eğitim,
Kurul
Başkanlğna
veya grup
başkanlklarna
incelenmek
intikal
ettirilen
konulardan
kapsam
ve hedefleri
doğrultusunda
sosyal
taraflarnüzere
sürece
dâhil
edilmesi,
eğitim,
flarn sürecebilinçlendirme
dâhil edilmesi,
eğitim, yürütülmesi nedeniyle önleme amacna hizmet eden teftiş
faaliyetleri
teftiş
hizmetiyle bağdaşr
nitelikte
olanlar hakknda
yaplan
teftişlerdir.
bilinçlendirme
faaliyetleri
yürütülmesi
nedeniyle
önleme
amacna hizmet eden teftiş
önleme amacna
hizmet
eden teftiş
faaliyetleri
niteliğindedir.
faaliyetleri niteliğindedir.

İnceleme teftişleri; Yllk Teftiş Programlar dşnda; şikâyet, ihbar, iş kazas, meslek
İnceleme teftişleri; Yllk Teftiş Programlar dşnda; şikâyet, ihbar, iş kazas, meslek
dşnda; şikâyet,
ihbar, iş
kazas, meslek
hastalğ,
Başbakanlğn
BİMER (Bilgi Edinme Merkezi) ve ÇSGB’nn ALO 170 hattndan
hastalğ, Başbakanlğn BİMER (Bilgi Edinme Merkezi) ve ÇSGB’nn ALO 170 hattndan
kezi) ve ÇSGB’nn
ALO 170 hattndan
Kurul Başkanlğna
veya grup başkanlklarna incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan
Kurul Başkanlğna veya grup başkanlklarna incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan
nmek üzere intikal
ettirilen konulardan
teftiş hizmetiyle
bağdaşr nitelikte olanlar hakknda yaplan teftişlerdir.
teftiş hizmetiyle bağdaşr nitelikte olanlar hakknda yaplan teftişlerdir.
aplan teftişlerdir.
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2.1.3.2.5

Belediyeler

Belediyelerin kuruluşunu, organlarn, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklar ile
çalşma usûl ve esaslarn düzenlemek amacyla 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye
Kanununun çkarldğ, belediyelerin görev ve sorumluluklar arasnda zabta, itfaiye, acil
yardm, kurtarma ve ambulans hizmetlerini yapacağ veya yaptracağ hükümlerinin yer
aldğ, bu hizmetleri yürütmek için belediye teşkilatnn yaz işleri, malî hizmetler, fen işleri
ve zabta birimlerinden oluşacağ, beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yaps, ekonomik, sosyal
ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alnarak gerektiğinde sağlk, itfaiye,
imar, insan kaynaklar, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimleri oluşturabileceği, bu
birimlerin kurulmas, kaldrlmas veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararyla olacağ,
İtfaiye teşkilâtnn çalşma usûl ve esaslar ise, İçişleri Bakanlğnca çkarlacak yönetmelikle
düzenleneceği belirtilmiştir.
1- İşyeri Açma ve Çalşma Ruhsatnn Alnmas;
Öğrencilere özel barnma hizmeti veren kurumlarn çalşma ruhsat verme yetkisi
bakmndan incelendiğinde; 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla
çkarlan ve 06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte olan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinde
ise; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, yönetmelikte
belirtilen esaslara uygun olmak kaydyla ortaöğrenim veya yükseköğrenim öğrencileri için
yurt açabilecekleri, söz konusu yönetmelik hükümlerine göre yaplan müracaat üzerine
Bakanlkça/valilikçe düzenlenecek yurt açma izin belgesinin verileceği açklanmştr.
03.07.2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununda belediyelerin yetkileri ve
imtiyazlar açklanrken; gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda
belirtilen izin veya ruhsat vereceği, Kanunlarn belediyeye verdiği yetki çerçevesinde
yönetmelik çkarabileceği, yine bu Kanuna dayanlarak işyeri açma ve çalşma ruhsatlarnn
verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek amacyla, 14.07.2005 tarihli ve
2005/9207 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla İşyeri Açma Ve Çalşma Ruhsatlarna İlişkin
Yönetmelik çkarldğ, bu yönetmelikte; yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma
ve çalşma ruhsat alnmadan işyeri açlamayacağ ve çalştrlamayacağ, işyeri açma ve
çalşma ruhsat alnmadan açlan işyerleri yetkili idareler tarafndan kapatlacağ hüküm altna
alnmştr.
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Öğrencilere özel barnma hizmeti veren kurumlarn iş yeri açma izni verme yetkisinin
Millî Eğitim Bakanlğnn yetkisinde olduğu, çalşma ruhsat verilmesi yetkisinin ise,
mahallindeki durumuna uygun belediyeler veya il özel idarelerinde olduğu, ancak 02.12.2016
tarihinde 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri Hakkndaki KHK’da
yaplan değişikliklerden sonra, çalşma ruhsat verme yetkisi de Millî Eğitim Bakanlğ
yetkisine braklmştr.
2- İtfaiyenin sorumluluğu;
03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan Özel
Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinde, özel yurt açmak ve işletmek isteyenlerin binann yangna
karş yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair raporu yetkili kuruluştan alarak valiliğe müracaat
edeceği belirtilmiştir.
İçişleri Bakanlğ tarafndan, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununa
dayanlarak, belediye itfaiye teşkilâtnn kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarn,
düzenlemek amacyla çkarlan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin “Belediye itfaiye raporlarnn
verilmesine ilişkin uyulacak usul ve esaslar” Başlkl Ek Madde 1 maddesinde; Belediye
itfaiye teşkilatna, İşyeri Açma ve Çalşma Ruhsatlarna İlişkin Yönetmeliğin ilgili
hükümlerine göre yangna karş gerekli önlemlerin alndğn gösteren itfaiye raporunun
düzenlenmesi için başvurulmas halinde belediye itfaiye teşkilatnn ilgili görevlisi başvuruya
konu işyerini yerinde inceleyerek raporunu yaptğ tespitleri esas alarak hazrlayacağ, İşyeri
Açma ve Çalşma Ruhsatlarna İlişkin Yönetmelik ile Binalarn Yangndan Korunmas
Hakknda Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği, yangna karş gerekli önlemlerin alndğn
gösteren itfaiye raporlarna ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayt altnda tutulacağ ve
yetkili idareyle de elektronik ortamda paylaşlacağ açklanmştr. Dolaysyla öğrencilerin
özel veya resmi barnma/eğitim kurum binalarnn yangn yönünden uygun görülmesi ve ilgili
kurum tarafndan ruhsatlandrlmasndan sonra, itfaiye raporunun periyodik yenilenmesi veya
işyerinin periyodik denetlenmesi ile ilgili olarak meri mevzuatta herhangi bir hükmün
bulunmadğ anlaşlmaktadr.
2.1.3.2.6

Başbakanlk Vakflar Genel Müdürlüğü

Belirli bir amacn gerçekleştirilmesine tahsis edilmiş mal topluluğuna “vakf” ad
verilir. Vakf, özel hukuk tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Gerçek ya da tüzel kişiler vakf
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kurabilir. Vakf mallarn vakfn amaçlar doğrultusunda kullanlmasn sağlamakla görevli
vakf yönetim kurulu vardr. Bir gerçek kişi gerekli olan paras veya mallaryla vakf
kurabileceği gibi, birden çok kişi ile işbirliği yaparak da vakf kurabilir. Vakflar kar sağlamak
amacyla kurulmazlar. Genellikle çeşitli toplumsal alanlarda hizmet vermek ve hayr işleri
görmek üzere kurulurlar.
Türkiye’de türlerine göre faaliyet gösteren; 262 mülhak vakflar, 167 cemaat
vakflar, 5.011 yeni vakflar (1.000 sosyal yardmlaşma ve dayanşma vakflar, 17 çevre
koruma vakflar, 3.994 diğer yeni vakflar), 22 yabanc vakflar (Şube/Temsilcilikleri) olmak
üzere toplamda 5462 vakf bulunmaktadr. 16
20.02.2008 tarihli ve 5737 sayl Vakflar Kanunu ile bu Kanuna dayal olarak
çkarlan Vakflar Yönetmeliğinde;
1-Tanmlar ksmnda;
Vakflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakflar ile yeni vakflar,
Vakfiye: Mazbut, mülhak ve cemaat vakflarnn malvarlğn, vakf şartlarn ve
vakfedenin isteklerini içeren belgeleri,
1936 Beyannamesi: Cemaat vakflarnn 2762 sayl Vakflar Kanunu gereğince
verdikleri beyannameyi,
Vakf senedi: Mülga 743 sayl Türk Kanunu Medenisi ile 22.11.2001 tarihli ve 4721
sayl Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakflarn, malvarlğn ve vakf
şartlarn içeren belgeyi,
Mazbut vakf: Bu Kanun uyarnca Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek
vakflar ile mülga 743 sayl Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve
2762 sayl Vakflar Kanunu gereğince Vakflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakflar,
Mülhak vakf: Mülga 743 sayl Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce
kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakflar,
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Cemaat vakf: Vakfiyeleri olup olmadğna baklmakszn 2762 sayl Vakflar Kanunu
gereğince tüzel kişilik kazanmş, mensuplar Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olan
Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakflar,
Esnaf vakf: 2762 sayl Vakflar Kanununun yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafn
seçtiği yönetim kurulu tarafndan yönetilen vakflar,
Yeni vakf: Mülga 743 sayl Türk Kanunu Medenisi ile 4721 sayl Türk Medenî
Kanunu hükümlerine göre kurulan vakflar,
ifade ettiği,
2-Yeni Vakflarn Kuruluşu; Yeni vakf, Mülga 743 sayl Türk Kanunu Medenisi ile
4721 sayl Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakflar ifade ettiği, vakf kurma
iradesi, noterde düzenleme şeklinde yaplacak bir resmî senetle veya ölüme bağl tasarrufla
açklanacağ, vakfn kurulmas için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin
sağlanmasnn gerektiği, Vakf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile
tüzel kişilik kazanacağ, yeni vakflarn kuruluş ve işleyişi ile ilgili hükümler Türk Medeni
Kanunu, Vakflar Kanunu ve Vakflar Yönetmeliğinde ve diğer ilgili mevzuatlarda da
hükümlerin yer aldğ, Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasann temel
ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykr veya belli bir rk ya da
cemaat mensuplarn desteklemek amacyla vakf kurulamayacağ, vakfn malvarlğ amacn
gerçekleştirmeye yeterli olmas ve vakfn amaç veya devamn imkânsz veya yararsz hale
getirmemesi gerektiği, gerçek ya da tüzel kişiler vakf kurabileceği, ancak kurucu gerçek kişi
ise Türk Medeni Kanununda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmas gerektiği, tüzelkişi ise fiil
ehliyetine sahip olmakla birlikte, kuruluş statüsünde vakf kurabileceğine ve vakfa malvarlğ
özgüleyebileceğine dair hüküm olmasnn gerektiği, vakflar özel hukuk tüzelkişisi olup, Türk
Medeni Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahip olduklar,
Vakflar Genel Müdürlüğünün denetim makam olduğu ve vesayet makam olmadğ,
3-Yeni Vakflarn Yönetimi; Yeni vakflarn yönetim organ vakf senedine göre
oluşturulacağ, yöneticilerin çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik bulunmasnn zorunlu olduğu,
vakfn bir yönetim organ olmasnn zorunlu olduğu, vakfn işleyişinin kolaylaşmas açsndan
amacnn kapsamna ve faaliyetlerine uygun olarak mütevelli heyeti, yönetim organ ve bir
denetim birimi olmasnn uygun olacağ, bu saylan organlar dşnda onur kurulu, araştrma
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kurulu, çalşma kurulu gibi vakfn yönetimi ile ilgili olmayan kurullarn vakf organlar
arasnda gösterilmemesinin gerektiği, vakfn organlarnn kaç kişiden oluşacağ, toplant ve
karar yeter saylarnn senet metninde gösterilmesi, organlarn görev ve yetki snrlarnn
yeterince belirtilmesi halinde, vakfn işleyişinde skntya düşülmesinin önüne geçilmiş
olacağ;
4-Vakflarn İktisadi İşletme ve Şirket Kurmas; vakflar, amacn gerçekleştirmeye
yardmc olmak ve vakfa gelir temin etmek amacyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartyla
iktisadî işletme ve şirket kurabileceği, kurulmuş şirketlere ortak olabileceği, şirketler dahil
iktisadî işletmelerden elde edilen gelirler vakfn amacndan başka bir amaca tahsis
edilemeyeceği,
5-Vakflarn Beyanname Verme Yükümlülüğü; Vakf yönetimi, vakfn yönetici
veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir önceki yla ait faaliyet raporlarn, bütçe ve
bilançolarn, gayrimenkullerini, malî tablolarn ve bu tablolarn uygun araçlarla
yaynlandğna dair belgeyi, işletme ve iştiraklerinin malî tablolar ile yönetmelikle
belirlenecek diğer bilgileri içeren beyannameyi her takvim ylnn ilk alt ay içerisinde
Vakflar Genel Müdürlüğüne vereceği,
6-Vakflarda Vergi Muafiyeti; 4962 sayl Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmas ve
Vakflara Vergi Muafiyeti Tannmas Hakknda Kanuna göre, Maliye Bakanlğnn önerisi
üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyetinin tannabileceği, buna ilişkin şartlar, usul ve
esaslar Maliye Bakanlğnca belirleneceği, Maliye Bakanlğnca da bu konuda çkarlan
tebliğe göre usul ve esaslarn belirlendiği,
7-Vakflarn Denetimi; 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayl Vakflar Kanununda, Genel
Müdürün emri veya onay üzerine, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlar ile ilgili
olarak Genel Müdür adna teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini Rehberlik ve Teftiş
Başkanlğnn yürüteceği, ayn Kanuna dayanlarak çkarlan Vakflar Yönetmeliğinde de;
Mülhak, cemaat, esnaf vakflar ile yeni vakflarda iç denetimin esas olduğu, Vakf; organlar
tarafndan denetlenebileceği gibi, bağmsz denetim kuruluşlarna da denetim yaptrabileceği,
vakfn tüm iş ve işlemleri iç denetim kapsamnda olduğu,
İç denetim faaliyeti ise;
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a) Vakfn vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakf senedinde yazl şartlara ve
yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmediği,
b) Vakfn mallarnn ve gelirlerinin vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakf senedinde
belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve verimli olarak kullanlp kullanlmadğ,
c) İşletme ve iştiraklere sahip olan vakflarda bu işletme ve iştiraklerin snai, iktisadi
ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda idare edilip edilmedikleri, rasyonel bir şekilde işletilip
işletilmedikleri,
ç) Vakfn denetime tabi tüm birimlerinin işlem, hesap ve mali tablolarnn genel kabul
görmüş muhasebe ilkeleri ile Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara uygun olup
olmadğ,
Hususlar dikkate alnarak defter, kayt ve belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem
yaplan üçüncü şahslarla hesap mutabakat sağlanarak yürütüleceği,
Vakf yöneticileri, ylsonundan itibaren alt ay içerisinde yaplacak iç denetim
raporlar ile sonuçlarn, rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne
göndermekle yükümlü olduklar, vakflarn, şube ve temsilciliklerinin amaca ve kanunlara
uygunluk denetimi ile iktisadî işletme ve iştiraklerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk
denetimi Vakflar Genel Müdürlüğünce yaplacağ,
Vakflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlğnca da vakflarn;
a) Vakfiye ve vakf senedinde yazl amaç doğrultusunda faaliyette bulunup
bulunmadklar,
b) Yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmedikleri,
c) Mallarn ve gelirlerini vakfiye, 1936 beyannamesi ve vakf senedindeki şartlara
uygun kullanp kullanmadklar,
ç) Vakf iktisadi işletmeleri ile iştiraklerinin iş ve işlemleri ile gerektiğinde vakflara
ait diğer iştiraklerinin iş ve işlemleri,
denetleneceği hüküm altna alnmştr.
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Sonuç olarak; vakflar, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartyla iktisadi işletme veya
şirket kurmak suretiyle öğrenci yurdu, dershane, kreş, hastane, lokal, üniversite gibi tesisler
kurarak işletmektedir. Söz konusu tesislerin kuruluşu ve işletilmesiyle ilgili olarak Vakflar
Genel Müdürlüğünden izin alma zorunluluğu bulunmamaktadr. Gerekli izinlerin ve işletme
ruhsatnn, kurulacak tesisin türüne göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alnmas ve alnan izin
ile ruhsat kapsamnda faaliyette bulunulup bulunmadğ hususunda denetiminin de ilgili
kurum ve kuruluş tarafndan yaplmas gerektiği açklanmaktadr.
Vakf tarafndan kurularak işletilen söz konusu tesislerin Vakflar Genel Müdürlüğü
tarafndan denetimi, genellikle karllk/verimlilik ilkeleri doğrultusunda yaplmaktadr. Diğer
bir ifadeyle, anlan tesise aktarlan sermayenin vakfa sağladğ getirinin yeterli olup olmadğ
ile tesisin rasyonel bir şekilde işletilip işletilmedikleri değerlendirilmektedir. Bunun yan sra,
tesisin açlş izni ve işleyişinde, ilgili kurum düzenlemelerine aykr bir durumun tespit
edilmesi halinde konu değerlendirilmek üzere ilgili kuruma intikal ettirileceği anlaşlmaktadr.
Diğer yandan, Vakflar Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen toplam 55 öğrenci
yurdunun işletme hakk, 14.12.1999 tarihli protokolle Milli Eğitim Bakanlğ’na devredildiği,
anlan tarihten itibaren Vakflar Genel Müdürlüğü tarafndan işletilen herhangi bir öğrenci
yurdu bulunmadğ gibi, yurtlarla ilgili de herhangi bir denetim fonksiyonu bulunmamaktadr.
2.1.3.2.7

Diğer Kurumlar

03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan ve
06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte olan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğine göre yurt
binalarna açlma izni verilebilmesi için yetkili kuruluşlardan alnan; yap kullanma izin
belgesi, binann depreme dayankllğn gösteren belge, binann sağlğ olumsuz yönde
etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten belge, binann her kat için ayr
ayr düzenlenmiş üç adet yerleşim plan, binann yangna karş yeterli güvenliğe sahip
olduğuna dair rapor alnarak ilgili valiliğe müracaat edilir. Dosya incelenip uygun görülünce
insan sağlğ açsndan sağlk müdürlüğünden alnacak rapordan sonra, yurdun açlmasna
esas teşkil edecek olan sonuç raporu düzenleneceği hüküm altna alnmştr.
Yurt açma müracaatlar sonuç raporuna göre valilikçe en geç bir ay içinde
sonuçlandrlacağ, yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri, nihayetinde en geç alt ay
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içinde faaliyete geçmesi gerektiği, yurt açma izin belgesi olmadan yurda öğrenci kayd
yaplmayacağ ve izinsiz açlan yurtlarn ise kapatlacağ belirtilmiştir.
03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla çkarlan ve
06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte olan Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliğinde; yurtlara
açlma izni verilebilmesi için yetkili kuruluşlardan alnan belgelerin/raporlarn alnmas ve
ilgili valiliğe sunulmas halinde açlma izni verileceği zorunluluğu getirilmiştir. Ancak
öğrencilere özel veya resmi barnma/eğitim hizmeti veren kurum binalarnda açlma
izni/ruhsat alndktan sonra, söz konusu belgenin/raporun periyodik yenilenmesi veya
işyerinin söz konusu belgeyi/raporu veren kurum tarafndan periyodik denetlenmesi ile ilgili
herhangi bir zorunluluğun olmadğ, sadece yurtlarn/pansiyonlarn bağl olduğu anlan
kurumlarn mevzuatnca denetledikleri anlaşlmaktadr.
Millî Eğitim Bakanlğnn yan sra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Gençlik ve
Spor Bakanlğ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrencilere resmi
barnma/eğitim hizmetinin verildiği, denetimlerinin de bu kurumlar tarafndan yapldğ,
Ayrca bu bakanlklarn dşnda; Milli Savunma Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel
Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlğ ve Belediyeler gibi
bünyesinde bulunan okul/kurumlarda da öğrencileri kendi amaçlar doğrultusunda yetiştirmek
için barnma/eğitim hizmeti ad altnda yurtlar/pansiyonlar açldğ, denetimlerini de yine bu
kurumlar kendi denetimlerini yaptğ anlaşlmaktadr.
02.12.2016 tarihinde 652 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat Ve Görevleri
Hakkndaki KHK’da yaplan değişikliklerden sonra kurumlarn, özel yurtlarn kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalşma ruhsatlarnn Millî Eğitim Bakanlğnca verileceği hüküm
altna alnmştr. Ancak çalşma ruhsat verme yetkisine dair yönetmelik 06.05.2017 tarih ve
30058 say ile Bakanlar Kurulu tarafndan çkarlan Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri
Yönetmeliği 06.05.2017 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanmştr.
2.2

KAMUSAL EĞİTİM VE BARINMA İMKÂNLARINA İLİŞKİN DÜNYA
ÖRNEKLERİ

2.2.1 Kamusal Eğitim Hakk
Farkl biçimlerde tanmlanmasna karşn genel olarak eğitim, insann olgun, erdem
sahibi, mükemmel bir varlk haline gelme/getirilme süreci olarak görülebilir. Eğitimle insann
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insani özelliklerinin geliştirilmesi, ksaca insann daha da insanlaştrlmas amaçlanr.
Eğitimin temel amaçlarndan biri, insann doğuştan sahip olduğu baz yetenekleri ortaya
çkarmak ve geliştirmektir.17 Gerçekte eğitimin amac, umudu yeşertmek ve dolaysyla hayat
güzelleştirmektir.18 Eğitim ayn zamanda ileri teknoloji yoluyla katma değer üretme başka bir
deyişle evrensel nitelikli insan gücü yaratma işlevini de taşr. Bu yüzden eğitim hem
ekonomik hem de sosyal kültürel gelişmenin lokomotifi olarak alglanr.19 İbn Haldun’un
tespitine göre eğitim, insanlar için toplumsal ihtiyaçlardan dolay ortaya çkmş bir kurum
olarak görülmektedir. İbn Haldun, ilim öğrenmeyi ve eğitimi insan için psiko-sosyal bir
ihtiyaç olarak görmüştür. Yeme-içme ve barnma gibi fizyolojik ihtiyaçlarn karşladktan
sonra insan, çevreye yönelerek hayatta mükemmelliği, genişliği arar. 20
Eğitim politikalar da bir ülkenin eğitim sisteminin gelecekte nasl şekilleneceğinin ve
o ülkede eğitim ile ilgili neler yaplmas gerektiğinin belirlenmesi için önemlidir.21
Günümüzde politik sistemlere göre eğitimle ilgili politikalarn belirlenip uygulanmas ise
farkllk gösterir. Örneğin, Avrupa Birliği’nde, üye ülkeler için bağlayc ortak bir eğitim
politikas öngörülmemekle birlikte genel ilkeler çerçevesinde eğitim sistemlerinin
uyumlaştrlmas gerekli görülmektedir. Ancak eğitim temel insan hakkdr ve bilimin
konularndan biridir. Dolaysyla, ülkeler herkesin eğitim hakkndan faydalandrlmasn,
Devletin temel görevlerinden biri olarak saymakta ve kamusal bir hizmet olarak
görmektedirler. Eğitim hakk da temel insan haklar kapsamnda yer almakta, bunu
düzenleyen çeşitli ulusal kanunlarla birlikte uluslararas düzeyde anlaşma ve belgeler
bulunmaktadr.
Demokrasi de “halkn egemenliğine dayanan yönetim şekli” olarak tanmlanr ve
insann srf insan olmas nedeniyle sahip olduğu hak ve hürriyetlerini kullanmasna imkân
tanr.22 Bu sebeple eğitim hakk da hem devletin vatandaşn bu hakk kullanmasna frsat
yaratmak hem de vatandaşn bu hakka sahip olduğu bilinciyle eğitim haklarn sonuna kadar

17

Mehmet Şişman, Eğitim Bilimine Giriş, Pegem A Yaynclk, Ankara, 2013, s. 3.
Ayhan Aydn, Eğitim Politikas, Pegem Akademi Yaynclk, Ankara, 2015, s. 81.
A.g.e., s. 85.
20
Ahmet Erkoç (Yayna Hazrlayan), İbn Haldun ve Mukaddime, Yason Yaynclk, Ankara, 2015, s. 162.
21
Mustafa Sağlam, Fatma Özüdoğru, Funda Çray, Avrupa Birliği Eğitim Politikalar ve Türk Eğitim Sistemi’ne
Etkileri, Yüzüncü Yl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt: VIII, Say: I, s.
88. http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_VIII/ebiepomedyyuefd1309201y.pdf Erişim Tarihi: 14.04.2017.
22
İsmail Doğan, Vatandaşlk Demokrasi ve İnsan Haklar, Pegem A Yaynlar, Ankara, 2007, s. 147.
18
19
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kullanma konusundaki sorumluluğunu bilmesiyle kazanlabilir. Eğitim Hukuku da
günümüzde bu alanda çalşmaktadr. 23
2.2.1.1

Eğitim Hakk İle İlgili Uluslararas Düzenlemeler

İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi
10.12.1948’de kabul edilen eğitim hakkn da içeren temel insan haklarn
kapsamaktadr. 18. ve 26. maddeler eğitim ve öğretime ilişkindir.
“Madde 18: Her şahsn, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakk vardr; bu hak, din veya
kanaat değiştirmek hürriyet, dinini veya kanaatini tek başna veya topluca, açk olarak veya
özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.” 24
“Madde 26:Herkes eğitim hakkna sahiptir. Eğitim, en azndan ilk ve temel eğitim
aşamasnda paraszdr. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açktr.
Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açk olmaldr. Eğitim insan
kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklaryla temel özgürlüklere saygy güçlendirmeye
yönelik olmaldr. Eğitim, bütün uluslar, rklar ve dinsel topluluklar arasnda anlayş,
hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barş koruma yolundaki
çalşmalarn geliştirmelidir. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve
babann hakkdr.”25
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi
20.11.1989 tarihinde onaylanan Çocuk Haklarna Dair Sözleşme sayesinde artk
çocuklarn haklar kanunlarca da tannmaktadr. Türkiye, Çocuk Haklarna Dair Sözleşme’yi
14.10.1990'da imzalamştr ve Sözleşme 27.01.1995'te Resmi Gazete'de yaymlanarak
yürürlüğe girmiştir.26 Tarihte en geniş kabul gören, Türkiye de dâhil olmak üzere 197 ülkenin
taraf olduğu bu sözleşme en fazla ülkenin onayladğ insan haklar belgesidir. Çocuk
23

M. Şişman, 2013, s. 91.
“Eğitim Hakk”, 18.11.2012 http://blog.milliyet.com.tr/egitim-hakki/Blog/?BlogNo=388337#_ftn31 Erişim
Tarihi: 17.03.2017.
25
İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi, http://www.danistay.gov.tr/upload/insanhaklarievrenselbeyannamesi.pdf
Erişim Tarihi:27.03.2017.
26
Çocuk Haklar Sözleşmesi,
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_Haklar%C4%B1_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi Erişim Tarihi:
27.03.2017.
24
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Haklarna Dair Sözleşme, nerede doğduklarna, kim olduklarna; cinsiyetlerine, dinlerine ya
da sosyal kökenlerine baklmakszn bütün çocuklarn haklarn tanmlamaktadr. Sözleşme;
yaşama hakk; eksiksiz biçimde gelişme hakk; zararl etkilerden, istismar ve sömürüden
korunma hakk; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katlma haklarn içermektedir. Çocuk
Haklarna Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan
haklarn en geniş biçimde tanmlamaktadr. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler; ayrm
gözetmeme, çocuğun yararnn gözetilmesi, yaşama ve gelişme ile katlmdr. Çocuk
Haklarna Dair Sözleşme, on sekiz yaşn altnda olanlar çocuk olarak tanmlayarak
başlamaktadr. Sözleşmede; ana-babann rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği
durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu; bir isme ve vatandaşlğa sahip olma ve bunu
koruma hakk; yaşama ve gelişme hakk; sağlk hizmetlerine erişim hakk; eğitime erişim
hakk; insana yakşr bir yaşam standardna erişim hakk; eğlence, dinlenme ve kültürel
etkinlikler için zamana sahip olma hakk; istismar ve ihmalden korunma hakk; uyuşturucu
bağmllğndan korunma hakk; ekonomik sömürüden korunma hakk; ifade özgürlüğü hakk;
düşünce özgürlüğü hakk; dernek kurma özgürlükleri hakk; çocuklarn kendileriyle ilgili
konularda görüşlerini dile getirme hakk; özel gereksinimleri olan çocuklarn haklar; engelli
çocuklarn haklar27 gibi konular düzenlenmiştir. Madde 28 ve Madde 29’da çocuğun eğitim
haklarna ilişkin eşitlik gibi diğer hususlarda düzenlemeleri içermektedir.28
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme
BM Genel Kurulu’nun 16.12.1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayl Kararyla kabul
edilerek imzaya, onaya ve katlmaya açlmştr. 03.01.1976’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye
Sözleşme’yi 15.08.2000 tarihinde imzalamştr. Sözleşme Türkiye bakmndan 23.12.2003
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak baz konularda çekinceler konulmuştur.29

27
Çocuk Haklar ve Çocuk Haklarna Dair Sözleşme, http://cocuk.basbakanlik.gov.tr/cocuk.html Erişim Tarihi:
31.03.2017.
28
Çocuk Haklarna Dair Sözleşme: Birinci Ksm, Madde 21-30, https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23d.html
Erişim Tarihi: 27.03.2017.
29
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararas Sözleşme,
http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/120-ekonomik-sosyal-ve-kulturel-haklara-iliskin-uluslararassozlesme/ Erişim Tarihi: 10.04.2017.
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Madde 13’te de taraf devletlerin herkesin eğitim öğretim görme hakkna sahip
olduğunu ve hakkn tesis edilmesi için gerekli şartlar yani, eşit standartlara sahip kurumlar
oluşturulmas, burs imkanlar sağlanmas gibi eğitim hakkna ilişkin konular içermektedir.30
Eğitimde Ayrmclğa Karş Sözleşme
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafndan
14.12.1960 tarihli Genel Toplant’da kabul edilmiştir. Madde 1’de ayrmclk terimi
tanmlanarak eğitimin her kişi ve grubu kapsayc olmas ve eşit standartlarda sunulmas
hükmüne ayrntl olarak yer verilmiştir. Bu Sözleşme’nin amac bakmndan “eğitim”
teriminin eğitimin tüm tür ve seviyelerini kastettiği ve eğitime erişim, eğitimin kalitesi ve
standartlar ve hangi koşullar altnda verilmesi gerektiğini içerdiği belirtilmiştir.
Madde 2: Bir devlet tarafndan izin verilmesi halinde, aşağdaki durumlar bu
Sözleşme’nin 1. maddesi anlamnda ayrmclk oluşturmayacaktr: Eğitimden eşit yararlanma
olanağ sunmak, öğretim elemanlarna ek olarak okul binalarnn ve malzemelerinin
standartlarnn da ayn nitelikte olmasn sağlamak ve ayn ya da eş değerde ders görme frsat
sunmak koşuluyla, her iki cinsiyetten öğrenciler için ayr eğitim sistemlerinin veya
kurumlarnn kurulmas ya da sürdürülmesi; katlmn ya da devamn isteğe bağl olmas ve
sunulan eğitimin yetkili makamlar tarafndan ayn düzeydeki eğitim için belirlenebilecek ya
da onaylanabilecek standartlara uymas koşuluyla, öğrencilerin ebeveynlerinin ya da
vasilerinin isteklerine uygun bir eğitim vermek üzere din ve dil gerekçeleriyle ayr eğitim
sistemlerinin veya kurumlarnn kurulmas ya da sürdürülmesi; herhangi bir grubun
dşlanmasn değil, kamu makamlarnca sağlananlara ek eğitim kolaylklar sağlamay
amaçlamas ve bu amaç uyarnca çalşmas ve sunulan eğitimin yetkili makamlar tarafndan
ayn düzeydeki eğitim için belirlenebilecek ya da onaylanabilecek standartlara uymas
koşuluyla özel eğitim kurumlarnn kurulmas ya da sürdürülmesi.
Madde 3’te de bu Sözleşme’nin anlam çerçevesinde ayrmclğ ortadan kaldrmak ya
da önlemek için, Taraf Devletlerin eğitimde ayrmclk içeren her türlü kanun hükmünü ve
idari talimat kaldrmay ve idari uygulamaya son vermeyi, öğrencilerin eğitim kurumlarna
30

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararas Sözleşmenin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasars ve Sağlk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler ve Dşişleri Komisyonlar Raporlar (1/434),
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c016/tbmm22016089ss0148.pdf Erişim Tarihi:
27.03.2017.
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alnmasnda hiçbir ayrm yaplmamasn, bunu gerektiğinde kanunlarla güvence altna almay,
okul ücretleri ve öğrenci burslar ya da öğrencilere sağlanan diğer yardmlar ve yabanc
ülkelerde öğrenimini sürdürmek için gerekli izinler ve imkânlar bakmndan kamu makamlar
tarafndan yetenek ve ihtiyaca dayal olanlar dşnda uyruklar arasnda hiçbir muamele
farkllğna izin vermemeyi, kamu makamlar tarafndan eğitim kurumlarna sağlanan
herhangi bir yardm konusunda, sadece öğrencilerin belli bir gruptan olmalarna dayanlarak
herhangi bir kstlama ya da üstün tutmaya izin vermemeyi, ülkelerinde oturan yabanc
uyruklulara kendi vatandaşlarna sağladğ eğitim olanaklarnn aynsn sağlamay taahhüt
etmesi gereğine yer verilmiştir.
Madde 4’te de Taraf Devletlerin, ayrca koşullara ve ulusal geleneklere uygun
yöntemlerle eğitim konusunda frsat ve muamele eşitliğini geliştirmesi ve zorunlu eğitime
ilişkin maddeleri kapsamaktadr.
Madde 5’te de eğitimin insan kişiliğinin tam gelişmesine ve insan haklar ve temel
özgürlüklere saygnn güçlenmesine yönelik olmas, tüm uluslar, rk ve din gruplar arasnda
anlayş, hoşgörü ve dostluğu desteklemesi gerektiği vurgulanmştr.
Madde 6’da Taraf Devletlerin eğitimde ayrmclğn farkl biçimlerine karş ve
eğitimde frsat ve muamele eşitliğini güvence altna almaya yönelik alnacak önlemleri
saptamak amacyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferans
tarafndan benimsenen tavsiyelere en büyük özeni göstermeyi taahhüt ettikleri belirtilmiştir.31
Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi
01.03.1980 tarihinde imzaya açlan ve 03.09.1981 tarihinde yürürlüğe giren
“Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi”ne katlmamz 11.06.1985
tarih ve 3232 sayl Kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 24.07.1985 tarihinde
85/9722 sayl kararla onaylanmş ve 14.10.1985 tarih ve 18898 sayl Resmi Gazete’de
yaymlanmştr.32 Sözleşmeye taraf olan devletlerin says 2015 yl itibaryla 189'dur.

31

“Eğitim Hakk”, 18.11.2012 http://blog.milliyet.com.tr/egitim-hakki/Blog/?BlogNo=388337#_ftn31 Erişim
Tarihi: 17.03.2017.
32
Kadnlara
Karş
Her
Türlü
Ayrmclğn
Önlenmesi
Sözleşmesi,
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_
ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf Erişim Tarihi: 12.04.2017.
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Eğitimde frsat eşitliğini düzenleyen Madde 10’da Kadnlar ve kz çocuklarnn eşit eğitim
imkanlarndan faydalanmasna yönelik düzenlemeler bulunmaktadr. 33
Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi- İnsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasna İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol (Paris, 20.03.1952)
Madde 2: Hiç kimse eğitim hakkndan yoksun braklamaz. Devlet, eğitim ve öğretim
alannda yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babann bu eğitim ve öğretimin
kendi din ve felsefi inançlarna göre yaplmasn sağlama haklarna sayg gösterir.34
2.2.1.2
2.2.1.2.1

Dünya’da Eğitim Hakkyla İlgili Baz Ülkelerin Anayasal Düzenlemeleri35
Almanya

1949 tarihli Almanya Anayasas’nn Temel Haklar bölümündeki “Okul Rejimi”
başlkl 7. maddesine göre, tüm okul sistemi, Devletin gözetimi altndadr. Ebeveynler ve
veliler, çocuklarn din eğitimi alp almayacağna karar verme hakkna sahiptir. Din eğitimi,
mezhepsel olmayan okullarn dşndaki devlet okullarnda normal müfredatn parçasdr.
Devletin denetim hakk sakl kalmak kaydyla, ilgili dini topluluklarn öğretilerine uygun
olarak din eğitimi verilir. Öğretmenler kendi iradesine aykr din eğitimi vermeye zorlanamaz.
Ayn maddede özel okul kurma hakk güvence altna alnmştr. Devlet okullarna alternatif
olarak hizmet veren özel okullar, devletin onayyla kurulur ve eyaletlerin kanunlarna tabidir.
Bu onay, özel okullarn eğitim amaçlar, tesisleri ve eğitim kadrosunun mesleki eğitimi
yönleriyle devlet okullarndan kalitesiz olmamas ve ebeveynlerinden kaynakl bir şekilde
öğrenciler arasnda ayrmclk yaplmamas şartyla verilir. Eğitim kadrosunun ekonomik ve
yasal güvencesi yeterince sağlanmadğ takdirde bu onay verilmez. Özel bir ilkokul
açlmasna ancak, eğitim idaresince, özel bir pedagojik yarar bulunduğunun kabul edilmesi
veya velilerin başvurusu üzerine, bölge okulu, dini veya dünyevi mezhep okulu olarak

33
Kadnlara Karş Her Türlü Ayrmclğn Önlenmesi Sözleşmesi ve Ek İhtiyari Protokol,
http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr/dokuman/mevzuat_uamevzuat/kadinlarakarsiherturluayrimciligin.pdf
Erişim Tarihi: 17.03.2017.
34
Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf Erişim Tarihi:
17.03.2017.
35
Ahmet Yldz (Yayn Koordinatörü), Murat Bilgin, Konur Alp Koçak (Yayna Hazrlayanlar), Karşlaştrmal
Anayasa Çalşmalar, TBMM Araştrma Merkezi Yaynlar, Yayn No: 4, TBMM Basmevi, Ankara, 2012, ss.
371-394.
(İngiltere
dşndaki
ülkelere
ilişkin
bilgiler
bu
çalşmadan
alnmştr.)
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/anayasa_calismalari.pdf Erişim Tarihi: 18.03.2017.
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kurulmak istenip bu çeşit bir okul o belediye ile köy snrlar içinde bulunmuyorsa, izin
verilir.
Almanya Anayasas’nn 91b. maddesinde Federasyonun ve eyaletlerin eğitim
planlamas ve araştrma konularndaki işbirliği düzenlenmiştir. İlgili madde, Federasyon ve
eyaletlerin, bölgeler üstü önemi olmas durumunda, yükseköğretim kurumlar dşndaki
araştrma tesisleri ve projelerinin, yükseköğretim kurumlarndaki bilimsel proje ve
araştrmalarn ve büyük bilimsel tesisler dâhil olmak üzere, yükseköğretim kurumlarndaki
tesislerin inşaatnn teşvikinde karşlkl olarak anlaşabileceklerini vurgular. Ayrca
Anayasaya göre Federasyon ve eyaletler, uluslararas kyasla ve ilişkili rapor ve önerilerle
eğitim sisteminin performansnn değerlendirilmesinde karşlkl anlaşmaya varabilirler ve
maliyetlerin paylaştrlmas ile ilgili bir anlaşma düzenleyebilirler.
2.2.1.2.2

Danimarka

Danimarka Anayasas’na göre okul çağnda olan her çocuk, ilköğretim kurumlarnda
ücretsiz eğitim alma hakkna sahiptir. Vatandaşlk haklar ile ilgili 8. bölüm 76. maddeye göre
kendi çocuğuna ya da vesayeti altndaki çocuğa eğitim veren veliler ya da vasiler
çocuklarna/vesayetleri altndaki çocuklara ilköğretim kurumlarnda sunulanla eşdeğerde bir
eğitim sağlyorsa bu çocuklar ilköğretim kurumlarna göndermek zorunda değildirler.
2.2.1.2.3

Finlandiya

1999 tarihli Finlandiya Anayasas’nn “Temel Haklar ve Özgürlükler” başlkl 2.
bölümünde yer alan “Eğitim Hakk” başlkl 16. maddesine göre herkes ücretsiz temel eğitim
hakkna sahiptir. Eğitim sağlama yükümlülüğü ile ilgili hükümler bir kanunla belirlenir.
Kamu otoriteleri herkese, ekonomik zorluklar tarafndan engellenmeden, kendini geliştirme
frsat yaratmal bunun yan sra, herkesin yeteneklerine ve özel ihtiyaçlarna göre eğitim
almasn sağlamaldr. Bilim, sanat ve yükseköğrenim özgürlüğü anayasal güvence altndadr.
2.2.1.2.4

Fransa

1958 tarihli Fransa Anayasas’nn başlangç ksmnda “Fransz halk, 1789
Beyannamesi’nde tanmlanan, 1946 Anayasas’nn başlangç ksmnda teyit edilip
tamamlanan insan haklarna ve milli egemenlik ilkelerine, ayn şekilde 2004 Çevre Şartnda
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belirtilen hak ve ödevlere bağllğn ihtişamla ilân eder.” denilmiştir. Eğitimle ilgili
hükümler 1946 Anayasas’nn başlangç ksmnda kendine yer bulmuştur. Bu bölümün 13.
maddesi eğitimle ilgili olarak “Fransz Milleti çocuklar ve yetişkinler için öğretime, mesleki
eğitim ve kültüre adil erişimi garanti eder ve tüm seviyelerde ücretsiz, eşit ve laik bir eğitim
sağlamak Devletin sorumluluğu altndadr.” demektedir.
2.2.1.2.5

Birleşik Krallk (İngiltere)

Birleşik Krallk’ta kanunlar, sözleşmeler, ortak kanunlar anayasal hukukun başlca
kaynaklardr. Birleşik Krallk dört ülkenin birleşmesinden oluştuğu için, birlikte her ülkenin
ayr kanunlar ve sözleşmeleri vardr. Eğitim konusunda İngiltere ve Galler’in, İskoçya’nn ve
Kuzey İrlanda’nn ayr kanunlar bulunmaktadr. Anayasa’nn 16. Bölümünde ailelerin
çocuklar için zorunlu eğitimle ilgili kanuna uymak zorunda olduklarna değinilmektedir. 18.
Bölüme göre, devletçe finanse edilen tüm okullarda din eğitimi verilmek zorundadr. Eğitim,
bilim ve güzel sanatlar konularnn işlendiği 28. Bölüme göre ise herkes eğitim hakkna
sahiptir. Eğitim en azndan temel eğitim düzeyinde paraszdr. Temel eğitim zorunludur.
Herkese mesleki-teknik eğitim görebilme ve yükseköğretim için eşit koşullar sunulur. Eğitim
temel özgürlükleri, insan haklarna saygy ve kişilik gelişimini sağlamaya çalşr. Ayrca
eğitim, barşn korunmas için Birleşmiş Milletler’in etkinliklerini, hoşgörünün, anlayşn
gelişimini sağlamaya çalşr. Aileler çocuklarna verilecek eğitim türünü seçme hakkna
sahiptirler. Devletin sağladğ eğitim paraszdr. Özel okullara devam eden öğrencilerden ise
ücret alnr. Yerel eğitim otoriteleri, öğrencilere okul sağlamak zorundadr. Öğrenme güçlüğü
olan çocuklar ayr olarak ya da kaynaştrma okullarnda eğitim görebilirler.36
2.2.1.2.6

İspanya

1978 tarihli İspanya Anayasas’na göre herkes eğitim hakkna sahiptir. Öğretim
özgürlüğü kabul edilir. Eğitim, temel hak ve özgürlüklere saygl olarak ve bir arada
yaşamann demokratik prensipleri çerçevesinde, insan karakterinin gelişimini amaçlar. Kamu
otoriteleri, ailelerin çocuklarna kendi inançlarna uygun dini ve ahlaki eğitim sağlama
hakkn garanti altna almaktadr. İlköğretim zorunlu ve paraszdr. Kamu yetkilileri, ilgili tüm
taraflarn etkin olarak katldğ genel eğitim program ve eğitim merkezlerini kurarak,
herkesin eğitim hakkn teminat altna alr. Gerçek ve tüzel kişilere, anayasal prensiplere
36

Aysun Erginer, Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ve Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşlaştrmalar, Pegem A
Yaynclk, Ankara, 2007, s. 196-197.
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uygun olmak kaydyla, eğitim merkezi kurma hakk tannmştr. Kanunda belirtilen koşullar
altnda öğretmenler, veliler ve uygun olduğunda öğrenciler kamu fonlaryla idare edilen
eğitim merkezlerinde denetim ve yönetim yetkisi alabilir. Kamu otoriteleri kanunlara uyum
sağlamas amacyla eğitim sistemini inceler ve standart hale getirir. Kamu otoriteleri, kanunla
belirlenen gereksinimlerini karşlayan eğitim merkezlerine yardm eder. Üniversitelerin
özerkliği kanun tarafndan belirlenen koşullar altnda kabul edilmektedir (Bölüm II- Ksm IMadde 27).
2.2.1.2.7

İsveç

İsveç Anayasas’nn temel haklar ve hürriyetleri düzenleyen ikinci bölümünde yer alan
Eğitim ve Araştrma başlkl 18. maddesinde ülkede yaşayan herkesin zorunlu ve Devlet
tarafndan ücretsiz olarak sağlanacak temel eğitime tabi olduğu belirtilmektedir. Yine ayn
maddede Devletin yükseköğretim de sağlamakla yükümlüğü olduğu vurgulanmş, bir sonraki
fkrada da araştrma yapma özgürlüğünün kanunla belirlenecek kurallar çerçevesinde
korunacağ belirtilerek dolayl olarak üniversitelerin bilimsel özerkliğine vurgu yaplmştr.
2.2.1.2.8

Portekiz

1976 ylnda kabul edilen ve son olarak 2005 ylnda değişikliğe uğrayan Portekiz
Anayasas’nda eğitim ile ilgili hükümler çok geniş ve ayrntl olarak düzenlenmiştir.
Başlangç bölümü, 9. maddede eğitimi, sürekli kişisel gelişimi sağlamak ve Portekizcenin
ulusal ve uluslararas yaylmn teşvik etmek devletin temel görevleri arasnda saylmştr.
“Haklar, Özgürlükler ve Garantiler” başlkl bölümde (Ksm I/Başlk II) yer alan 43.
maddeye göre öğrenme ve öğretme hürriyeti güvence altndadr. Devlet, herhangi bir estetik,
politik, ideolojik, felsefi veya dini direktife uygun olarak eğitim ve kültür programlar
hazrlamaz. Kamu eğitimi bir mezhebe bağl olamaz. Özel okul ve kooperatif okullar açma
hakk güvence altndadr. Başlk III altnda yer alan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak ve
Ödevler” başlkl 3. bölümde yer alan ve gençlik politikasnn düzenlendiği 70. maddeye göre
gençler, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarndan etkin biçimde yararlanmalarn sağlamak
için, özellikle eğitim, mesleki eğitim ve kültür bağlamnda özel olarak korunur.
Yine ayn bölümde yer alan 73. maddeye göre herkes eğitim ve kültür hakkna
sahiptir; devlet, eğitimin demokratikleştirilmesini ve okulda verilen eğitim için gerekli olan
koşullar destekler.
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Devletin eğitim politikasna ilişkin görevleri 74. maddede saylmştr. Bu maddeye
göre devletin görevleri şunlardr: a) Genel, zorunlu ve ücretsiz temel öğretimi sağlama, b)
Kamusal okul öncesi eğitim sistemini oluşturma ve genel sistemi geliştirme, c) Sürekli eğitimi
güvence altna alma ve cehaleti sona erdirme, d) Yeteneklerine göre her vatandaşn en üst
düzeyde eğitim, bilimsel araştrma ve sanatsal üretimden yararlanmasn garanti etme, e)
Aşamal olarak eğitimin her düzeyini ücretsiz yapma, f) Okullar hizmet ettikleri topluma
kazandrma ve eğitimle ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler arasnda bağlar kurma, g)
Engelli vatandaşlarn eğitime erişimlerini sağlama, teşvik etme ve gerekli olduğunda özel
eğitimi destekleme, h) Eğitim ve frsat eşitliğinden yararlanma arac ve kültürün ifadesi olarak
Portekizce işaret dilini koruma ve geliştirme, i) Göçmenlerin çocuklarnn Portekiz dilini
öğrenmelerini ve Portekiz kültüründen faydalanmalarn sağlama, j) Göçmen çocuklarn
eğitim hakkndan etkin yararlanmalarn mümkün klmak için yeterli destek almalarn
sağlama.
Anayasann 75. maddesinde devletin özel eğitim kurumlar kurma hakkn tandğ ve
desteklediği belirtilmiş, 76. maddede ise üniversitelerin bilimsel, eğitsel, idari ve mali
özerkliklerine vurgu yaplmştr. Eğitimle ilgili bir diğer madde olan 77. maddede öğretmen
ve öğrencilerin okullarn demokratik yönetimine katlma hakkna sahip olduklar ve öğretmen,
öğrenci, veli derneklerinin, topluluklarn ve bilimsel kurumlarn eğitim politikasnn
hazrlanmasna katk biçimlerinin kanunla düzenleneceği hüküm altna alnmştr.
2.2.1.2.9

Türkiye Cumhuriyeti

1982 Anayasasnda eğitimle ilgili hususlar “Eğitim ve Öğrenim Hakk ve Ödevi”
başlğ altnda 42. Madde de düzenlenir. Buna ilaveten “Din ve Ahlak Eğitimi” (24. Madde),
“Düşünce ve Kanaatleri Açklama ve Yayma Hürriyeti” (26. Madde), “Bilim ve Sanat
Hürriyeti” (27. Madde) “Anann ve Çocuğun Korunmas ve Aile Planlamas Öğretimi” (41.
Madde) “Gençliğin Korunmas” (58. Madde) “yabanc Ülkelerde Çalşan Vatandaşlarn
Çocuklarnn Eğitimi” (62. Madde) eğitim hakkyla yakndan ilgilidir.37 38

37
38

M. Şişman, 2013, s. 95-96.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm Erişim Tarihi: 27.05.2017.
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2.2.1.3

Ülke Örnekleriyle Yerel Yönetimlerin Eğitim Hizmetleri

Ülkelerin eğitim yönetimlerinde merkezi ve yerel yönetimlerin ağrlklar, ülkenin
siyasi yapsna göre değişiklik göstermektedir. Ülkeler eğitim sistemlerinde yaptklar
düzenlemeleri de bu yönetim anlayşlarna göre şekillendirmektedir. Günümüzde ülkelerin
büyük bir ksmnda eğitim hizmetleri yerel yönetimler tarafndan sunulmaktadr. Bu bağlamda
yerel yönetimlerin sorumluluklarnn, görev ve yükümlüklerinin araştrlmas bağlamnda
farkl ülke örneklerinin karşlaştrlmasnda fayda görülmektedir. Çeşitli sistemlerin ve
uygulamalarn kyaslanmas her ülkenin kendine özgü koşullar açsndan yeni alternatif
modeller geliştirilmesi, eğitim sorunlarnn çözülmesi bağlamnda ülkemizdeki eğitim
çalşmalarna da katk sağlayacaktr. Bu bölümde yerel yönetim odakl eğitim sistemlerinden
örnekler ele alnacaktr.
Yerel Yönetim Odakl Eğitim Sistemleri
2.2.1.3.1

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 50 eyaletten oluşan başkanlk sistemiyle yönetilen
federal bir cumhuriyettir. Eyaletlerin, halk tarafndan seçilen valisi ve meclisi vardr. Ayrca,
her eyaletin kendine özgü anayasas, yarg sistemi ve bütçesi bulunmaktadr.
ABD’de ülke çapnda geçerli ve uygulanan zorunlu bir eğitim sistemi yoktur. Federal
Eğitim Bakanlğ olmasna karşn, bu Bakanlğn etkisi oldukça snrldr. Merkezi yönetim
eğitime önemli oranlarda kaynak aktarmasna rağmen, eğitimin düzenlemesini eyaletlere
brakmştr. Bunun dşnda ABD’de pek çok ülkeden farkl olarak, sadece okullarn
yönetimini ele alan “school district” adnda yerel yönetim birimleri de vardr.
ABD Eğitim Sistemi yerinden yönetime dayal bir sistemdir. Ülkede okul açmak ve
yönetmek eyaletlere ve yerel yönetimlere braklmştr. Eğitim kurumlarnn finansman genel
olarak federal, eyalet ve bölge yönetimi olmak üzere üç kaynaktan karşlanmaktadr.39
Yerel yönetimler ilk ve ortaöğretim kurumlarnn açlmas ve işletilmesiyle ilgili
olarak geniş yetkilerle donatlmş, idari bölgelere ayrlmştr. Her bölgenin de 5-7 üyeden
39
Süleyman Gürbey, Eğitim Hizmetleri Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Örneği, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dal, İstanbul Araştrmalar Bilim Dal,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012, s. 26-27.
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oluşan bir eğitim kurulu bulunmaktadr. Bu üyeler atama ile gelebildiği gibi o bölge sakinleri
tarafndan seçilerek de gelebilmektedir. Yerel eğitim politikas çerçevesinde kurul bölge
eğitim politikasn tespit etmektedir. Bölge eğitim kurulu eğitim harcamalarn tespit eder,
bütçe ve müfredat program hazrlar. Öğretmen ve diğer personel atamalarn yapar. Okul bina
ve onarmlarn yapar. Eğitim araçlar ve malzemeyi sağlar.40
2.2.1.3.2

Almanya

Almanya idari yönden federal bir cumhuriyettir. Ülkede 16 eyalette, 29 yönetim
bölgesi, 132 özerk şehir belediyesi ve 323 krsal belediye birliğiyle toplamda 439 bölge
idaresi (yerel yönetim birimi) bulunmaktadr. 16 eyalette, toplam 16 Eğitim Bakanlğ olan
Almanya’da, merkezi bir Eğitim Bakanlğ yoktur. Anayasa’ya göre, eğitim mevzuat,
yönetimi, eğitim politikasnn saptanmas, öğretmenlerin atanmas, denetlenmesi ve
öğrenimin uygulanmas eyaletlerin sorumluluğundadr.
Belediyeler

okul

binalarnn

yapmndan,

bakmndan

ve

işletilmesinden

sorumludurlar. İlkokul, ortaokul, lise ve meslek okulu türündeki okullarn yapm, yine
okullarn bakm, temizliği, eğitim araç ve gereçlerinin sağlanmas ve devam ettirilmesi de
belediyelerin görevlerindendir. Belediyeler bu görevleri kendi personelleri araclğyla
yürütmektedirler. Ayrca, bu tür okullarn binalarnn yaplp yaplmamasna, hangi çevreden
öğrenci alnacağna, okulun büyüklüğüne belediye karar vermektedir. Bununla birlikte
yetişkinlerin eğitimi de belediyelerin yetkileri içindedir. Bunun yan sra kütüphane, müze,
tiyatro, orkestra ve müzik okullar kurulmas gibi kültür hizmetleri de üstlenmektedirler. 41
Okul öncesi eğitim kurumlar, genellikle yerel yönetimler ve vatandaşlar tarafndan
planlanmakta ve finanse edilmektedir. Öğretmenler kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olarak
istihdam edilmektedirler. Ücretleri, devlet, yerel yönetimler, kilise, dernek vakf ve öğrenci
velileri tarafndan karşlanmaktadr. Yerel yönetimlerce yetişkinler eğitim merkezleri
kurulmaktadr.42

40

M. Salih Atalay, “Hem Merkezi Hem De Yerel Yönetim Odakl Bir Eğitim Sistemi”, Eğitim Yönetimi, 1995,
Yl: 1, Say: 2, s. 3-4.
41
S. Gürbey, 2012, s. 29-30.
42
M. Salih Atalay, 1995, s. 4.
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2.2.1.3.3

İngiltere

İngiltere'de eğitime yön veren 1988 eğitim reformu en önemli ve geniş kapsaml
reformdur. Sistemi daha verimli daha ucuz ve ihtiyaçlara karşlk verecek şekilde yapan üç
temel ilke vardr: Mükemmellik, tüketicilik ve anlaşlabilirlik. Bu reformda eğitimin bölgesel
eğitim otoritelerince yönlendirileceği kabul edilmiştir. Anne, baba tüketici olarak
tanmlanmş, bunlarn istekleri sistemin yapsn belirlemiştir. Eğitim sistemi bölgeseldir.
Okullarn yönetimi ve öğretmen atamalar illerdeki eğitim kurumlarnca yaplr. Öğretmen
ücretleri yerel yönetimce karşlanr. Ders kitap, araç ve gereçleri bölgesel eğitim merkezleri
tarafndan temin edilir. Eğitimde bölgenin ekonomik konumu dikkate alnr. 43
2.2.1.3.4

Japonya

Temsili monarşi ve anayasal parlamenter sistemle yönetilen Japonya, idari açdan 47
bölgeye ayrlmştr. Bütün il, kent, kasaba ve köylerin halk tarafndan seçilen birer meclisleri
bulunmaktadr. Valiler ve belediye başkanlar da seçimle iş başna gelmektedir. Japonya’da
eğitim kurumlar ulusal, yerel ve özerk olmak üzere üç gruba ayrlmştr. Ülkede, Bilim ve
Kültür Bakanlğ tarafndan merkezi olarak yönetilen ulusal okullar, yerel yönetimler
tarafndan yönetilen yerel okullar, vakf, özel kişi ve kurumlarca yönetilen özel okullar
bulunmaktadr.
Japonya’da ilkokul ile ortaokulu kapsayan zorunlu eğitim süresi 9 yldr. Belediyeler,
zorunlu eğitim hizmetlerinin yürütmekle sorumludur. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve
yaygn eğitim gibi hizmetler belediyelerin görevleri arasndadr. İlk ve ortaöğretim
seviyesindeki eğitim hizmetleri valilik ve belediyelerce sunulur. Ancak bu seviyelerdeki temel
eğitim standartlar merkezi hükümetçe saptanr.44 Merkezi eğitimin en üst yetkilisi Eğitim
Bakanlğdr. Bakanlk ayrca kendi bölgelerinde her düzeydeki eğitimden sorumlu il idareleri
ve belediyeler gibi yerel eğitim yetkili kurumlara klavuzluk eder ve mali yardmda bulunur.45
Valilik ve belediyeler söz konusu eğitim hizmetlerini, kendi bünyelerinde yer alan
ancak özerk şekilde çalşan eğitim kurumlar araclğyla yürütürler. Bu kurullar, ilk ve
ortaöğretimde bütçe hazrlama dşnda, okul yapmndan personel atamalarna kadar bütün
43

A.g.m., s. 4.
S. Gürbey, 2012, s. 29-30.
45
M. Salih Atalay, 1995, s. 4.
44
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alanlarda sorumluluk ve yetki sahibidirler. Eğitim bütçesinin oluşturulmasndan vali ve
belediye başkanlar sorumludur.
Ülkenin en kalabalk nüfusuna sahip olan başkent Tokyo’da, eğitim hizmetleri büyük
kent yönetiminin ve alt yerel yönetim birimlerinin temel görevlerindendir. Eğitim hizmetleri,
eğitim kurumlarnn yöneticileri tarafndan önerilen kişiler arasndan Tokyo Metropoliten
Meclisince atanan beşer üyeden oluşan özel eğitim kurullarnca yürütülmektedir. Bu kurullar
yönetimden bağmsz olarak çalşmaktadrlar. 46
2.2.1.3.5

Norveç

Ülkede eğitimin en başndaki yöneticisi ve sorumlusu Kilise ve Eğitim Bakanlğdr.
Bakanlkta politik yönetici hükümetin üyesidir. Hükümet genellikle eğitimi denetlemeyle
sorumludur. Eğitimde yerel yönetimler aktif rol almaktadrlar. Okullar şefi, belediyedeki
bütün ilkokullarn en yüksek derecedeki eğitim, öğretim ve idari sorumlusudur. Okullar
idaresinin altnda yer alr. Okullar idaresi, politik olarak seçimle iş başna gelir. Belediyedeki
tüm okullarn sorumlusudur. Okul direktörü, devletin temsilcisidir. İllerdeki temel eğitim
okullarnda devletin çkarlarn korumaya çalşr. Devletin koymuş olduğu kurallar ve
mecburiyetlerin

gerçekleştirilmesine

bakar.

Yetişkinlerin

eğitimi

genellikle

yerel

yönetimlerce yaplmaktadr.
2.2.1.3.6

Danimarka

Eğitim ve öğretimle ilgili kurullarn büyük bir ksmnn amaçlar, müfredat ve öğretim
klavuzlar, ilgili bakanlk, genellikle de Eğitim Bakanlğ tarafndan belirlenir. Bununla
birlikte, belediyeler de bölgelerdeki okullarn programlarnda düzenlemeler yapma yetkisine
sahiptirler. Danimarka eğitim sisteminde ilkokullar yerel okul niteliğindedir. Bölgesel eğitim
yönetimi, ilk ve ortaokullar, gençlik okullar, okul öncesi eğitim kurumlar, gençler ve
yetişkinler için boş zaman eğitimi ile ilgilenirler. Okul müdürlüğü, beş üye ile başkandan
260
oluşur. Her bölgedeki eğitim müfettişleri beğenilen okul planlar ve tüzükleri, tayin edilmiş
öğretmenler ve onlarn kararlaştrlmş maaşlarndan yerel eğitim yönetimi meydana gelir. Bu
müdürlük ayrca yerel alanlarda bina faaliyetleri için plan ve hesaplar inceler ve uygun görür
(onaylar).47

46
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S. Gürbey, 2012, s. 30-31.
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getirilmesi yolunda sarf edildiğinde, istenen verim sağlanabilecektir. 49 Krsalda eğitime bir
de bu açdan bakmakta fayda vardr.
47

M. Salih Atalay, 1995, s. 5-6.
Deniz Yüceer, Sevgi Coşkun Keskin, Danimarka ve Türk Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Düzeyinde
Karşlaştrlmas, Ondokuz Mays Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Say: 1, 2012, ss. 325-349.
47
49
M.
Salih Atalay,
5-6. Sisteminin Krsal Bölgedeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
Cihangir
Şekerci,1995,
Türk s.
Eğitim
48
Deniz Yüceer, Sevgi Coşkun Keskin, Danimarka ve Türk Eğitim Sistemlerinin
İlköğretim
Düzeyinde
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/sekerci.htm
Erişim Tarihi:
31.03.2017.
Karşlaştrlmas, Ondokuz Mays Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Say: 1, 2012, ss. 325-349.
49
Cihangir Şekerci, Türk Eğitim Sisteminin Krsal Bölgedeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/sekerci.htm Erişim Tarihi: 31.03.2017.
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Krsal nüfus, dünyann yoksullarnn yüzde yetmişini ve en az gelişmiş ülkelerin
nüfusunun yüzde yetmiş ikisini temsil etmektedir. Krsal/kentsel eşitsizlikler sürdürülebilir
kalknmann önündeki en büyük engeldir. Krsal alanlar on bin kişiden daha az insann
yerleşim yerlerini kapsar ve krsal alann çiftlik, orman, su, dağ ve/veya çöl hâkimiyeti
altndadr.
Gda ve Tarm Örgütü (FAO) ile UNESCO krsal ve kentsel alanlardaki farkllklar
gidermek amacyla eğitim alanndaki ihtiyaçlarn giderilmesi için ortak çalşmalar
yapmaktadr. Bu kurumlarn proje çktlarnda yoksul öğrencilere eğitim yardm (burslar,
okul için giysi, okul harçlarnn ödenmesi vb.) yaplmas, Topluluk Multimedya Merkezleri ve
BİT kullanm yoluyla uzaktan öğrenmenin yaygnlaştrlmas, sağlkl beslenmeleri ve
gündüz bakm gibi projeler yoluyla kzlarn eğitim olanaklarn snrlayan kültürel değerlerin
belirlenmesi gibi alanlara odaklanlmas önerilmektedir. Ayrca, ana önceliklere odaklanmak,
temel

ve

yerel

içeriği

birleştirmek

ile

aktif

öğrenmeyi

teşvik

etmek

için

topluluk/insan/materyal kaynaklarn kullanarak öğretmek üzere müfredatn daha verimli hale
getirilmesi, özellikle krsal alanlardaki öğretmenler için daha iyi ücret/teşvik sağlamak ve
krsal/uzak bölgelerdeki öğretmenler için ulusal ödül konulmas, öğretmenlerin aktif öğrenme
tekniklerini kullanmasna yardmc olmak için okul ve snf düzeyinde yenilikçi destek
sistemleri geliştirmek, hedef gruplar etkileyen konularda yeterli veri toplamann
özendirilmesi gerektiği de belirtilmektedir. 50
Krsalda

eğitim sorunlar

her ülkenin kendine özgü koşullarnda

farkllk

göstermektedir. Bu sebeple, sorunlara yönelik çözümler ithal değil ülkelere özgü olmaldr.
Sorunlar ve çözümleri doğru tespit etmek için verilere ihtiyaç vardr ki bu da doğru
araştrmalar yapmakla mümkündür. 1907 ylnda Amerika’da kurulan Ulusal Krsal Eğitim
Derneği (NRED), krsaldaki okullarla ilgili araştrmalar yaparak bunlar üç aylk Rural
Educator (Krsal Eğitimci) adl dergide paylaşmaktadr. Derneğin, 2016-2021 yllar arasnda
yapmay planladğ araştrmalar on öncelikli alandadr. Bunlar, rehberlik ve danşmanlk
hizmetlerine erişim, farkl ve özel topluluklarn ihtiyaçlarn karşlamaya yönelik kapasite
tesis etme,

krsaldaki okullarn başar farkn kapatma, üniversite veya kariyer

hazrbulunuşluğu veya lise sonras eğitim deneyimlerine hazrlk, öğrencilerin eğitim
başarsnn ilerletilmesinde veri güdümlü karar alma, krsal eğitimde, köy okullarnda ve
50
Rural People, http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/inclusiveeducation/rural-people/ Erişim Tarihi: 30.03.2017.
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krsal kesimde aile ilişkilerinde yoksulluğun etkisi, öğretmen ve müdürlerin krsaldaki
okullara hazrlanmas, işe almlar ve sürdürülebilirlikleri ve krsaldaki okullarn teknoloji
ihtiyaçlarnn karşlanmasdr.51
Öğrencilerin eğitimdeki kazanm kapasitelerini oluşturmak ve geliştirmek amacyla
krsaldaki öğrenci ve eğitimcilerin sorun alanlarn tespit etmek için yaplmas planlanan
araştrma alanlar daha detaylandrlarak üniversiteler, sivil toplum kuruluşlar ve araştrma
enstitüleri tarafndan sklkla yaplmal ve bunlar için bütçe ayrlmaldr. Ülkemizde de Milli
Eğitim Bakanlğ, Kalknma Bakanlğ ile ilgili bakanlklar ve kamu kurum ve kuruluşlarnn
desteği ve inisiyatifleriyle yaplacak araştrmalar şğnda değerlendirilecek uygulama ve
tedbirler, eğitimin niteliğinin geliştirilmesi ve krsal bölgelerde eğitime erişimin ve
öğrencilerin kazanmlarnn arttrlmasn sağlayacaktr.
Krsal kesimdeki öğrencilerin eğitiminin planlanmas konusunda UNESCO tarafndan
hazrlanan bir rehberde de yine krsal kesimde yaşayan halka ve çevreye özel koşullarn
derinlemesine analiz edilerek gerekli verilerin toplanmasnn önemine işaret edilmektedir.
Özellikle krsal alandaki bölgelerde okul kantinlerinin, yatl düzeninin, öğrencileri okula
taşma uzaklğnn, öğretmen değişim orannn, öğretmenler için konut ve teşvik
ikramiyelerinin olup olmadğnn belirlenmesine ilişkin bilgi sahibi olunmasnn önem taşdğ
belirtilmiştir. 52
Ülkemizde ilköğretim 1924 ylndan bu yana zorunlu ve ücretsiz olmakla birlikte,
azgelişmiş ve krsal yörelerdeki başta kz çocuklar olmak üzere ilkokula hiç başlamamş veya
başlayp da tamamlamamş çocuklar her zaman olmuştur. UNICEF’in bir raporuna göre53; bu
durumun nedenleri arasnda ekonomik skntlar, çocuk işçiliği, okulun uzaklğ, şevk
krlmas, ailenin ihmali, toplumun kz çocuklara getirdiği baz kstlamalar yer almaktadr.54
Ancak, günümüzde istisnalar görülmekle birlikte bu sorunlarn giderilmesinde önemli yol kat
51
National Rural Education Association, The Voice of Rural Schools and Communities, National Rural
Education Association (NREA) Research Agenda – 2016-2021, The University of Tennessee, Chattanooga.
https://drive.google.com/file/d/0B6jy-_ymJ6lPcEhlbmxPZU5XLTg/view Erişim Tarihi: 30.03.2017.
52
Claude Sauvageot, Patricia Dias Da Graça, Using Indicators In Planning Education For Rural People: A
Practical Guide, International Institute for Educational Planning, FAO-UNESCO-IIEP, 2007, s. 16.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144402e.pdf Erişim Tarihi: 30.03.2017.
53
Eğitim Reformu Girişimi tarafndan Milli Eğitim Bakanlğ, AB ve UNICEF için hazrlanan Telafi Eğitimi
Program Ara Dönem Değerlendirme Raporu hakknda detayl bilgi için bkz.
İlköğretimde
Telafi
Eğitimi
Türkiye
Deneyimi:
Yetiştirici
Snf
Öğretim
Program
http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/25111149_lkretimdetelafieitimitrkiyedeneyimi.pdf
Erişim
Tarihi: 30.03.2017.
54
Eğitime Erişim, http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=41 Erişim tarihi:18.03.2017.
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edilmiş, Yetiştirici Snf Öğretim Program (YSÖP), İlköğretimde Telafi Eğitimi’nde Türkiye
Deneyimi diğer ülkelere de örnek olacak niteliktedir.
UNICEF’in azgelişmiş bölgelerdeki ve krsal kesimdeki çocuklar ve gençler üzerine
yaynladğ değerlendirme raporuna göre;55 çocuklarn eğitim durumuna ilişkin göstergeler,
doğu illerinde hem eğitimin sunumunda hem de okula giden çocuklarn performansnda
sorunlara işaret etmektedir. Öğretmenlerin bir ksm yeterince deneyimli değildir veya alnan
tedbirlere rağmen skça değişmektedir. Rapora göre, 2010-2011 ders ylnda ortaöğretimde
net okullaşma Türkiye’nin batsndaki birçok ilde % 80-90 düzeyinde iken kimi Doğu
illerinde %30-40 gibi çok düşük oranlardadr. Oysa 2012 ylnda 12 Yllk Zorunlu Eğitime
geçilmesiyle bu oranlar hzla yükselerek Türkiye genelinde % 80-90’lara kadar yükselmiştir.
Az gelişmiş bölgelerde de oranlar ciddi bir farkllk göstermemektedir. Ayrca, kz
çocuklarnda okullaşma oranlarnn birçok ilde erkek çocuklarnn çok gerisinde kaldğn
söylemek de artk gerçekçi değildir. Milli Eğitim Bakanlğ Örgün Eğitim İstatistiklerine göre
2016-2017 ders ylna gelindiğinde ilkokul okullaşma oran % 95,97’dir. İlköğretimde net
okullaşma oranlar açsndan kz ve erkek çocuklar arasndaki fark kapanmştr; hatta kzlarn
oran erkekleri geçmiştir. Okullaşma oran erkekler için % 95,93 kzlar için de % 96,01’dir. 56
UNICEF’e göre; dünyada okullarn ve eğitim sistemlerinin çeşitli özellikleri de
dezavantajl kesimlerden çocuklarn okula gitmelerine engel olabilmektedir. Evle okul
arasndaki mesafenin uzaklğ, krsal kesimlerde taşmal ve yatl eğitimle ilgili sorunlar,
snflarn kalabalk oluşu; öğretmen says, niteliği ve öğretmenlerin aldklar eğitimin
yetersizliği; şiddet ve fiziksel ceza uygulamalar, engelli çocuklarn okula rahatça
erişememeleri, yetersiz katlm ve saydamlk; kayt, devamszlk ve azami yaşla ilgili idari
düzenlemeler ve çocuğun eğitimden dşlanma riskini azaltmak üzere gerekli önlemler
alnmasn sağlayacak kaynaklarn bulunmayş bunlara örnek verilebilir. Bir çocuğun eğitime
katlamamas, genellikle bu etmenlerden birkaçnn bir araya gelmesinin sonucudur.57

55
Azgelişmiş Bölgelerdeki ve Krsal Kesimdeki Çocuklar ve Gençler http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=55
Erişim Tarihi: 12.03.2017.
56
Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2016-2017 Yl (1. Dönem)
https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=257 Erişim Tarihi: 10.04.2017.
57
Eğitime Erişim, http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=41 Erişim Tarihi: 12.03.2017.
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UNICEF Okul Dş Çocuklar Girişimi (OOSC) 2015 ülke raporuna göre58;
Türkiye’nin, son 10 ylda en fazla ilerleme kaydeden ülkelerden biri olarak başarl
uygulamalarndan bahsedilmektedir. Haydi Kzlar Okula! gibi kampanyalar sivil toplumdevlet işbirliğine örnek gösterilmekte, diğer örnek uygulamalar da ders kitaplarnn ücretsiz
dağtm, taşmal eğitimdeki çocuklar için ücretsiz öğle yemeği dağtlmasdr. Eğitimden
dşlanmann okul ortamlarna ilişkin nedenlerinin ortadan kaldrlmasna yönelik politika ve
uygulamalardan temel eğitim reformunun ilk yllarndaki ilköğretimi yaygnlaştrma
çalşmalar, Yetiştirici Snflar Öğretim Program da okul öncesi eğitimin yaygnlaştrlmas
ve engelli öğrencilerin ücretsiz taşnmas kayda değer olarak belirtilmektedir.
Eğitim sektöründe etkili saylabilecek yönetişim ve finansman uygulamalar arasnda
e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, temel eğitim reformunun gerçekleştirilmesi için yaratlan
gelirler ile performansa dayal bütçe ve yönetim sistemine geçiş gösterilmektedir. Çocuğun
okul dşnda olmasna yol açan engel ve kstlarn aşlmasna yönelik ön plana çkan sosyal
koruma alanndaki politikalar ve uygulamalara da yoksulluğun eğitimden dşlanma üzerindeki
doğrudan etkilerini azaltan uygulamalar arasndan şartl eğitim yardm, öğrenci barnma,
taşma ve iaşe yardm, eğitim materyali yardm ile MEB ve Vakflar Genel Müdürlüğü
burslar; yoksulluğun eğitimden dşlanma üzerindeki dolayl etkilerini azaltan uygulamalar
arasndan yeşil kart ve genel sağlk sigortas ile şartl sağlk yardm; eğitimden dşlanma riski
yüksek olan baz gruplardaki çocuklara yönelik sosyal koruma politikalar arasndan özürlü
çocuk bakm aylğ, SODES, çocuk işçiliğiyle ilgili projeler, METİP ve SHÇEK’in korumaya
muhtaç çocuklara yönelik çalşmalar yine kayda değer olarak nitelendirilmektedir.
Sosyal koruma sisteminin yönetişim ve finansman boyutlarna ilişkin olarak
merkeziyetçi karar alma yaklaşm, kurumlar aras işbirliği ve koordinasyon ile bilgi
paylaşm, Sosyal Yardmlaşma

ve Dayanşma Teşvik Fonu ve Vakflar Genel

Müdürlüğü’nün özgün finansal yaplar ve gelir kaynaklarnn da ön plana çktğ
vurgulanmştr.
Eğitime erişimin sağlanmas açsndan daha atlmas gereken admlarn olduğu da
hatrlatlmaktadr. Krsal bölgelerdeki mevcut erişim modellerine alternatifler üretilmesi de
önerilmektedir. Ayrca, tam okullaşma oranlarnn yakalanmasnn önünde engel oluşturan
58
Okul Dşndaki Çocuklar Küresel Girişimi, All Children In School By 2015, Türkiye Ülke Raporu, 2012,
UNICEF http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/turkey-oosci-report-2012-tk.pdf Erişim Tarihi:
22.03.2017.
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öğretmen devamszlğ, krsal ve ücra yerlerdeki eğitime erişim seçenekleri, taşmal eğitimin
etki değerlendirmesi, okul öncesi eğitime erişim, kaynaştrma eğitimi gibi unsurlarla ilgili
araştrmalar yaplmas da önerilmiştir.
Okul takviminin esnekleştirilmesi ve yerel koşullara uygun hale getirilebilmesi için
gerekli fizibilite çalşmalarnn acilen yaplmas, krsal alanda yatl eğitim ve taşmal eğitime
dayal

erişim

modellerinin

gözden

geçirilerek

birleştirilmiş

snf

uygulamasnn

güçlendirilmesi başta olmak üzere alternatiflerinin değerlendirilmesi, engellilik ve özel eğitim
gereksinimiyle ilgili olarak eğitim hakkndan eşit yararlanmay engelleyen olumsuz değerler
ve önyarglarn değiştirilmesine yönelik çalşmalar düzenlenmesi; okul öncesi eğitimi
öncelikli olarak yoksul hanelerden gelen çocuklar için yaygnlaştrmaya yönelik şartl eğitim
yardm ve ücretsiz beslenme de dahil önlemler alnmas; kayt sürecinin iyileştirilmesi ve
ücretsiz hizmetlerin devlet desteğiyle yaygnlaştrlmas gibi önerilerde bulunulmuştur.
Bölgeler, iller, ilçeler, okullar arasndaki eğitimin kalitesine ilişkin farkllklar gidermek
okullarn standardizasyonuna ilişkin çalşmalarn önemi üzerinde de durulmuştur.59
UNESCO’nun her iki ylda bir toplanan Genel Konferanslarndan 2016 ylnda yaplan
66. Oturumunda belirlen hedeflere, herkes için kapsaml, adil, kaliteli eğitim ve hayat boyu
öğrenme frsatlarnn garanti edilmesi; 2030 yl itibariyle bütün kzlar ve erkekler için
ücretsiz, adil ve kaliteli temel eğitim ve ortaöğretimin ve erken çocukluk eğitiminin ve bakm
hizmetlerinin iyileştirilmesinin garanti edilmesi böylece çocuklarn hazr bulunuşluklarnn
sağlanmas; kadnlar ve erkekler için mesleki ve teknik eğitimle yükseköğretime erişim
eşitliği sağlanmas; eğitime erişimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmas örnek olarak verilebilir.60
Dünyann birçok yerinde hala sorun olarak görülen alanlara yönelik 2030’a kadar
gerçekleştirilmesi istenen bu hedeflerde ülkemiz son yllarda başary yakalamştr. Bu
hedeflerin gerçekleştirilmesi için birçok uygulama vardr.

59

Fixing the Broken Promise of Education for All, Findings from the Global Initiative on Out-of-School
Children, Executive Summary, 2015. http://allinschool.org/wp-content/uploads/2015/01/OOSC-EXECUTIVESummary-report-EN.pdf Erişim Tarihi: 03.04.2017.
60
Sixty-Fourth Session Of The Council Of The International Bureau Of Education Geneva, Proceedings and
Decisons, 14 – 15 December 2016, s. 27.
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/c_66_proceedings_and_decisions_eng.pdf Erişim Tarihi:
03.04.2017.
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Binyl Kalknma Hedefleri (MDGs)61 ve çocuklar ve yetişkinler için kaliteli temel
eğitim sağlanmasn amaçlayan Herkes İçin Eğitim Girişimi (EFA)62 hedefleri de dünyada
eğitime erişimin gelişimi için katalizör olmuştur. Bu hedeflerin ortaya konduğu 2000 ylnda
eğitime erişimi olmayan 45 milyon çocuk temel eğitim almş ve cinsiyet değeri de hzla
iyileşmiştir. Hedeflenen sürenin sonu olan 2015’e gelindiğinde başarl sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak çocuklarn öğrenmelerine ilişkin sorunlar hala devam etmektedir.63 Ailelerin
ve toplumun, bu konuya gereken önemi göstermesi ve öncelik vermesiyle bu sorunlar
aşlabilir. Burada dikkat çekilmesi gereken konu eğitimin milli bir konu olmasdr. Ancak
sağlam bir milli eğitim kurmak için çocuğun doğasnn esas alnacağ evrensel eğitim modeli
gereklidir.64 Save the Children adl küresel girişim, Öğrenme Hakk Raporunda bu sorunun
altn çizerek öğrenmeyi sağlamak için okullardaki asgari standartlarn üzerinde paydaşlarla
anlaşmaya varlmasn ve öğrenmeyi destekleyici okul mekanizmalarn teşvik etmek için
stratejiler üretilmesini tavsiye etmektedir. Özellikle yatl okullarda öğrencilerin dersleri
tekrar edip öğrendiklerini transfer ederek yapacaklar ödevler (deneyler, projeler vb.) ve
öğrendiğini ölçmeye yarayacak olan snavlarda başar göstermesi için onlara destek olacak
öğretmenlerin veya öğrenme güçlüğü olan durumlarda onlar destekleyecek rehberlik ve
danşmanlk uzmanlarnn varlğnn önemine dikkat çekmektedir.
Krsalda eğitim sorunlarn çözmek amacyla birçok ülkede taşmal eğitim, yatl
bölge okullar, birleştirilmiş snf uygulamas gibi ortak çözümler üretilmiştir. Dolaysyla bu
çözümlerden biri olan küçük çocuklarn taşmal veya yatl olarak eğitime erişiminin
sağlanmasnn mümkün olmadğ durumlarda uygulanan birleştirilmiş snfl köy okullar da
yalnzca bize özgü bir sistem değildir. Bir snfl okul, pek çok ülkenin eğitimle ilgili
kaynaklarnda yer alan bir kavramdr. Bu okullar, krsal alandaki küçük nüfuslu köy, mahalle
ve mezralar için düşünülmüştür. AB ülkelerinin hemen hepsinde, ABD, Japonya ve
Kanada’da birleştirilmiş snf uygulamas yaplmaktadr.65 Ülkemizin koşullar da bu okullar
61
Detayl bilgi için bkz. Binyl Kalknma Raporu 2014,
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/mdg/millennium-development-goals-report-2014.html
Erişim Tarihi: 03.04.2017.
62
Education for All Moment, http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/education-for-all/ Erişim Tarihi: 03.04.2017.
63
The Right to Learn Community Participation in Improving Learning, Save The Children, 2013.
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0df91d2eba74a%7D/THE_RIGHT_TO_LEARN.PDF Erişim Tarihi: 29.03.2017.
64
Sağlam Bir Milli Eğitim İçin Önce Evrensellik, Hürriyet Eğitim, 16.05.2016
http://www.hurriyet.com.tr/saglam-bir-milli-egitim-icin-once-evrensellik-40104771 Erişim Tarihi: 30.03.2017.
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zorunlu klmaktadr. Taşmal eğitim, yatl bölge okullar veya pansiyonlu okullar da
alternatif uygulamalardr. Ülkeler kendi şartlarna göre, bu alternatifleri kullanmaktadr.66
Burada yine iyi hazrlanmş bir program ile öğretmenin deneyimli ve iletişim becerilerinin
yüksek olmasnn önemi ortaya çkmaktadr. Krsal köylerdeki öğretmenlerin hemen hemen
tüm sosyal hayat eğitim-öğretim çalşmalaryla geçmektedir. Plânlama, snav sorusu
hazrlama, ölçme-değerlendirme, okulun bakm ve onarm gibi uğraşlar göz önüne
alndğnda köydeki öğretmenin mesaisinin snrl olmadğ görülmektedir. Bu nedenle köy
öğretmenlerinin maddi ve sosyal imkânlarla desteklenmesinde yarar vardr. Uluslararas
kuruluşlar krsalda eğitimi desteklemek ve öğrenmeyi geliştirmek amacyla program
geliştirmeye ve öğretmen eğitimlerine özel önem atfetmektedirler. Sosyal medya ve uzaktan
eğitim programlar da krsaldaki eğitimi desteklemek amacyla artk daha fazla
kullanlmaktadr.
Ülkeler eğitime erişimdeki başary kutlarken öğrencilerin öğrenme düzeylerini de
dikkate almallardr; çünkü eğitimin temeli ve fark yaratan öğrenme sonucundaki
kazanmlardr. Öğrenme oranlarnn ölçülmesi, okul tesisleri için yaplan önceki yatrmlarn
faydasn görmek açsndan da kritik bir öneme sahiptir.67 Bir başka deyişle, “okullarla
tesisler yapmak eğitimde frsat eşitliğini, eğitime erişimi artryorsa, öğrencilerin öğrenme
başarlarn da ne şekilde etkiler?” diye sorgulamak gerekmektedir. Bunlar yapmak
muhtemelen altyapya yönelik başarl admlar olsa da yeterli olmayacaktr. Çocuklara, en iyi
şartlara sahip okullar ve standard yüksek yurtlar sağlamak kadar, çocuklar bilgi ve iletişim
teknolojileri ile buluşturmak, kütüphanelerinde onlarn gelişimlerini destekleyecek ve onlara
yeni ufuklar açacak kitaplar bulundurmak, yeterli beslenmelerini, sağlk hizmetlerinden
faydalanmalarn ve evleriyle eğitim alanlarnn mesafelerinin kolay ulaşlabilir olmasn
sağlamak, çocuk dostu okullar yapmak, öğretmen yeterliliklerini artrmak da önemlidir.
Öğretmenlerin ve yurtlarda çalşanlarn çalşma ve barnma şartlarn iyileştirmek, yönetim
becerilerini artrmak da bunlara eklenmelidir.

66
Ali Gurbetoğlu, Birleştirilmiş Snflarda Öğretim, Birleştirilmiş Snflara İlişkin Temel Bilgiler
http://agurbetoglu.com/files/1.%20Birle%C5%9Ftirilmi%C5%9F%20S%C4%B1n%C4%B1flara%20%C4%B0l
i%C5%9Fkin%20Temel%20Bilgiler.pdf Erişim Tarihi: 27.03.2017.
67
N.V. Varghese (Ed.), From Schooling to Learning, A Report from The IWGE, International Institute for
Educational Planning, 2014, s.38 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002283/228323E.pdf Erişim Tarihi:
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2.2.2 Dünya’da Eğitimde Barnma İmkânlar
Eğitimde frsat ve imkân eşitliğinin sağlanmasnn bir gereği olarak Türk Milli
Eğitiminin temel ilkelerinden “Frsat ve İmkân Eşitliği: eğitimde kadn, erkek herkese frsat
ve imkân eşitliği sağlanr. Maddi imkânlardan yoksun başarl öğrencilerin en yüksek eğitim
kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacyla parasz yatllk, burs, kredi ve
başka yollarla gerekli yardmlar yaplr. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuklar
yetiştirmek için özel tedbirler alnr” olarak tanmlanr.68
Hem uluslararas belgelerde hem de ülkelerin anayasa ve kanunlarnda eğitimde frsat
ve imkân eşitliği sağlanmas güvence altna alnmştr. Öğrencilere barnma imkân
sağlanmas da Eğitimde Frsat Eşitliğinin bir arac ve gereğidir. Bu amaçla, devlet, sivil
toplum örgütleri veya özel sektör öğrencilere eğitim imkân sağlamak için barnma yerleri
sağlamaktadr. Ülkemizde de yurtlar (veya pansiyonlar) dünyadaki muadilleri gibi kamu ve
özel yurtlar olarak ayrlmaktadr.
Barnma mekânnn fiziksel olarak insan doğa şartlarndan koruyabilecek nitelikte,
belli bir konfor düzeyi sağlayan, bunun yan sra kişinin potansiyelini harekete geçirebileceği
bir gelişme ortam niteliğinde ve çevreyle uyumunu sağlayan bir unsur olmas gerekmektedir.
Öğrenciler için barnma mekânlarnn gereksinimleri öğrenci olmayan kişiler ile tanmsal
olarak ayndr. Ancak, diğer insanlarn barnmasndan farkl olarak öğrenci olmann getirdiği
mekânsal baz gereksinimler olabilmektedir. Bunlar; yatakhane sistemi, çalşma salonlar,
spor mekânlar, yemekhane gibi tesislerin bulunmasdr.69 BM Çocuk Haklarna Dair
Sözleşme’nin 27’nci maddesine göre, çocuklarn zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarnn
karşlanmasna yetecek bir yaşam standardndan yararlanma haklar vardr. Sözleşme,
hükümetlere,

çocuklarnn

özellikle

yiyecek,

beslenme

ve

barnma

ihtiyaçlarn

karşlayamayacak durumda olan ailelere ve vasilere yardm etme yükümlülüğünü
getirmektedir.70 Öğrencilerin barnmasna dair ülke örneklerinin incelenmesinde en fazla
uluslararas öğrenci çeken ülkelerle, kültürü, yüzölçümü ve nüfus büyüklüğü açsndan
68

Ayhan Aydn, Elif Aydoğdu, Nuray Taş, Ayşe Dönmez, Eğitimde Frsat ve Olanak Eşitliği, Sempozyum: 19.
Eğitim Bilimleri Kurultay, 2010, http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=122907 Erişim
Tarihi: 27.03.2017.
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Tezi, 2016, Ankara, s. 6.
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ülkemize benzer veya farkl özellikler gösteren, yatl okul sistemleri açsndan akademik
araştrmaya konu olmuş ülkeler ele alnmştr.
Yurt Tanm ve Ülke Örneklerine Giriş
Yurtlar, çoğu zaman insanlar için uyku ve yerleşim birimleri sağlayan, genellikle
ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenim süresi boyunca yaşadklar,
öğrencilerin barnma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarnn karşlandğ kamu veya özel
teşebbüs bünyesindeki konaklama yaplardr.71 Bir yatakhanede birden fazla yatak içeren
odalar veya kişilere özel odalar da olabilir. Dünyann hemen hemen her ülkesinde (içinde
yurdu olan / yatakhanesi bulunan) yatl okullar bulunmaktadr. Bunlarn bir ksm özel, bir
ksm da devlete aittir. Ülkelerin eğitim imkânlar, ülkelerine özgü coğrafi, demografik ve
sosyo-ekonomik farkllklar nedeniyle değişebilmektedir. Öğrencilere sunulan barnma
imkânlar da bundan etkilenmekte dolaysyla farkl seçenekler ortaya çkmaktadr. Bu
seçenekler okuldan okula, bölgeden bölgeye ve yaş grubuna göre değişiklik göstermektedir.
Örneğin, İsviçre ve Çin anaokulundan itibaren öğrenci kabul etmektedir, birçok ülkede de
ilkokuldan itibaren yurtta barnma imkân bulunmaktadr. Liselerde yatl okullar ve kampüs
içinde barnma imkânlarnn yan sra farkl ailelerin yannda ücretli misafir olarak kalma
olanağ da bulunmaktadr. Baz ülkelerde okulun içinde yurt da bulunmas nedeniyle, o
türdeki okul, yatl okul olarak adlandrlr ve devlete ait olmayan yatl okullarn ücretleri
yüksektir ve sosyo-ekonomik seviyesi yüksek ailelerin çocuklar bu okullarda ailelerinin bir
statü göstergesi olarak da okumay tercih etmektedirler.
Ancak baz ülkelerin dağnk, nüfusu az olan bölgelerinde ise eğitimde bir zorunluluk
olarak yatl okullar devletin eğitim politikasnn da bir parçasdr.
Geçmişte Amerika ve Kanada gibi baz ülkelerde yurtlarn aznlklara yönelik
asimilasyon arac olarak görülmesi uluslararas politik bir meseleye de dönüşmüştür. Yatl
okullarn gelişmişlik göstergesi olarak kabul edildiği ülkelerde ise bu okullarn özellikle farkl
ülkelerden gelen çocuklar kaynaştrdğ ve kültürel etkileşimi ve dostluğu arttrdğ da
savunulmaktadr. Örneğin, Çin’de ebeveynlerin çocuklarnn bağmsz ve iyi yetişmiş
71
Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği,
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olmasn istemesi nedeniyle çok erken yaşlardan itibaren yatl okullara göndermeyi tercih
Almanya’da da devlet okullarnda eğitim yaygn olsa da özel okullara devam eden
etmesi, kimilerine göre aile bağlarna zarar verebilecekken kimilerine göre de çocuklarn gece
öğrenci saysnda artş gözlenmektedir. Sosyal devlet anlayşyla, eğitimde frsat eşitliğini
geç saatlere kadar yoğun çalşan anne babalarndan çok nineler ve dedelerin elinde
sağlamak üzere özel okullara malî destek verilmektedir. Bu şekilde özel okula gidenlerin
şmartlmasnn önüne geçilmesi ve çocuklarn ihmal edilmemesini de sağlamaktadr.72
sadece yüksek gelirli ailelerin çocuklar olmasnn önüne geçilmesi amaçlanmştr. Özel
okullarn
toplam
harcamalarnn
83’ügelişimi
devlet tarafndan
Yatl
okullar
ve yurtlar, %
çocuk
açsndan karşlanmaktadr.
da çocuklarn her türlü istismardan
korunmas, sağlkl beslenme ve sağlkl bir ortamda barnma imkân bulmalar açsndan da
Devlet okullarndan farkl olarak özel okullarn kendilerine özgü eğitim programlar ve
farkl tartşmalarn konusudur.
felsefeleri, dini eğilimleri, terbiye yöntemleri vardr. Özel kişiler, vakflar, kiliseler ve onlara
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girişimciler,
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2.2.2.1
Almanya
üç öğrenci
ise Katolik
kilisesine ait okullara devam etmektedir.
Eğitim
Alman sistemi
Özel Okullar Derneğine (VDP) Ait Okullarn yan sra geçmişi 20. yy’nin
başlarna dayanan 21 yatl okulu bulunan Alman Köy Eğitim Yurtlar Birliği’ne bağl okullar
Almanya’da okul öncesi eğitime yönelik ilk kurum 1840 ylnda kurulmuştur. 1960
devlet okullarna denk saylmştr. Bu okullar bulunduklar eyaletlerin ders programlarn esas
ylnda 3 ile 6 yaş aras çocuklarn yaklaşk üçte biri bu kurumlardan yararlanrken bu say
alrlar. Yatl eğitim anlayşnn temel ilkesi eğitim ve öğretimin birliğidir. Okullar,
1998’de yaklaşk % 90’lar seviyesine çkmştr. 3 yaşndaki her çocuk öğle yemeğini
öğrencilerin kişilik eğitiminden de sorumludur. Çocuklarn özellikle ders dş çeşitli
karşlamak üzere yatrlan aylk bir ücret karşlğnda bu kurumlardan yararlanabilmektedir.
tecrübeleri yaşamalarna frsatlar verilmektedir. Uluslararas Özel Okullar da anaokulundan
Zorunlu ilköğretim toplam 9 yldr. Zorunlu ilköğretimin ikinci basamağn bitirdiği halde bir
12. snfa kadar çok kültürlü bir ortam oluşturmaktadr. Bunlar, diplomatlarn ve uluslararas
üst düzey okula gitmeyen öğrencilerin 3 yllk yar zamanl meslek liselerine gitmeleri
büyük şirketlerin yöneticilerinin çocuklarnn devam ettiği okullardr. Bu okullarn çat
zorunludur. İlk basamak okullar genel olarak 4 yl olmakla beraber Berlin ve Brandenburg’da
organizasyonunun ad “Association of German International Schools’dur. Bu organizasyonun
6 yldr. İlkokullarn yalnzca % 2.4’ü özel sektöre bağldr. 6 yaşndaki çocuklarn ilkokula
27 özel okulu vardr.
gitmeleri zorunludur. 10. snfa kadar olan ksm zorunlu eğitim kapsamndadr. Zorunlu
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gönderiliyor? Madeleine Morris, BBC Dünya Servisi, Şangay, 5 Kasm 2013, Erişim Tarihi: 10.03.2017.
üstlenmekte,
devlet okullarnn daha yenilikçi ve rekabetçi olmasna etki etmektedir. Ancak
İhsan İkizer, “Almanya, Fransa ve Polonya’nn Eğitim Sistemlerine Genel Bir Bakş”, Üniversite ve Toplum
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Almanya’da da devlet okullarnda eğitim yaygn olsa da özel okullara devam eden
öğrenci saysnda artş gözlenmektedir. Sosyal devlet anlayşyla, eğitimde frsat eşitliğini
sağlamak üzere özel okullara malî destek verilmektedir. Bu şekilde özel okula gidenlerin
sadece yüksek gelirli ailelerin çocuklar olmasnn önüne geçilmesi amaçlanmştr. Özel
okullarn toplam harcamalarnn % 83’ü devlet tarafndan karşlanmaktadr.
Devlet okullarndan farkl olarak özel okullarn kendilerine özgü eğitim programlar ve
felsefeleri, dini eğilimleri, terbiye yöntemleri vardr. Özel kişiler, vakflar, kiliseler ve onlara
bağl kuruluşlar vb. girişimciler, özel okul açma ve işletme hakkna sahiptir. Ancak
Almanya’da tüm okullar devletin gözetim ve denetimi altndadr. Özel okullarn denetimi,
çoğunlukla okulun açlma şartlarnn yerine getirilmesi aşamasnda yaplr. Okul açma izninin
verilmesiyle bu denetim sağlanmş olur. Eğitimden sorumlu yerel resmî kurumlar her zaman
özel okullarn yaptklar çalşmalar takip etmektedirler. Bu kurumlar, şikâyet söz konusu
olduğunda özel okullar denetleme ve gerektiğinde kapatma yetkisine sahiptir. Özel okullara
devam eden öğrencilerin üçte ikisi kiliselere ait özel okullara devam etmektedir. Kilise
okullarna devam eden her dört öğrenciden biri Protestan (evangelisch) kilisesine ait okullara,
üç öğrenci ise Katolik kilisesine ait okullara devam etmektedir.
Alman Özel Okullar Derneğine (VDP) Ait Okullarn yan sra geçmişi 20. yy’nin
başlarna dayanan 21 yatl okulu bulunan Alman Köy Eğitim Yurtlar Birliği’ne bağl okullar
devlet okullarna denk saylmştr. Bu okullar bulunduklar eyaletlerin ders programlarn esas
alrlar. Yatl eğitim anlayşnn temel ilkesi eğitim ve öğretimin birliğidir. Okullar,
öğrencilerin kişilik eğitiminden de sorumludur. Çocuklarn özellikle ders dş çeşitli
tecrübeleri yaşamalarna frsatlar verilmektedir. Uluslararas Özel Okullar da anaokulundan
12. snfa kadar çok kültürlü bir ortam oluşturmaktadr. Bunlar, diplomatlarn ve uluslararas
büyük şirketlerin yöneticilerinin çocuklarnn devam ettiği okullardr. Bu okullarn çat
organizasyonunun ad “Association of German International Schools’dur. Bu organizasyonun
27 özel okulu vardr.
Aileler, çocuklarn daha iyi bir sosyal çevrede yetişmesi, daha yaratc olmalar ve
dini eğitim almalarn istemeleri nedeniyle bu okullara gitmelerini istemektedirler. Ayrca
özel okullarda farkl eğitim ve öğretim anlayşlar denenmektedir. Özel okullar öncü rolünü
üstlenmekte, devlet okullarnn daha yenilikçi ve rekabetçi olmasna etki etmektedir. Ancak
Erişim Tarihi: 01.04.2017.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

272
‒ 272 ‒
yatl eğitim de veren bu okullar, etnik ve dinsel ayrmclğ ve toplumsal snf farkllklarn
pekiştirdiği gerekçesiyle eleştirilebilmektedir.74
Almanya’da bulunan 427 yükseköğretim kurumunda 2.759.000 öğrenci eğitim
görmektedir. Almanya yükseköğretim sistemi kurgu ve finansman bakmndan Amerika ve
Avrupa’nn diğer ülkelerine nazaran farkl bir yapya sahiptir. Almanya’da da Türkiye’ye
benzer bir şekilde devlet üniversitelerinde öğrenci harc alnmamaktadr. Yükseköğretim
kurumlar; üniversiteler, uygulamal bilimler üniversiteleri ve güzel sanatlar kolejleri olmak
üzere üç gruba ayrlmştr. Bunlardan uygulamal bilimler üniversiteleri pratiğe yönelik
becerilerin edinilmesini amaçlamas ile üniversitelerden ayrşmaktadr. Yükseköğretim
kurumlarnn büyük çoğunluğu devlet tarafndan finanse edilmektedir.75
Yurtlar
Almanya federal bir sisteme sahip olduğundan “Yurtlar” başlğ altnda değişik
eyaletlerde farkl amaçlarla birçok kurum faaliyet göstermektedir. Bunlar, a) özel okullarn
yurtlar b) özel eğitim ve bakma ihtiyac bulunan çocuklarn yurtlar c) meslek eğitimi
nedeniyle başka bir bölgede eğitim gören çocuklara yönelik yurtlar d) korunmaya muhtaç
çocuklarn kaldğ yurtlar e) üniversite öğrencilerinin kaldğ yurtlardr. Her yurt tipinin
özelliğine göre ilgili kanun ve yönetmelikler değişebilmektedir. Ancak ülkenin eğitim
sisteminde öğrencilerin barnma hakkna ilişkin eğitim politikas 15.05.1986 ylnda yaplan
“StF BGBI. Nr. 291 1986 (Nr.GP XVI RV252 AB 945 S.141. BR.3120 AB 3122. S. 476)
No’lu Kanun” ile belirlenmiştir. Bu kanun yurtlar ile burada kalan öğrenciler arasndaki
haklar düzenlemektedir.
Ülkede uygulanan eğitim sisteminde öğrencilerin barnma ihtiyac öğrenci yurt
binalar veya daireler şeklinde karşlanmaktadr. Yurt işletmeciliği tüzel kişilik taşyan kamu
kuruluşlar tarafndan üstlenilmektedir. Öğrenci yurtlarnda örgün eğitim alan güzel sanatlar
akademisi, yüksekokul, eğitim bilimleri akademisi, sosyal çalşmalar akademisi ve bunlara
denk bölümlerde okuyan öğrenciler kalabilirler. Ayn şekilde yaygn eğitimden örgün eğitime
geçenler ve kamudan burslu olan öğrenciler de kalabilirler.

74

Birgül Subaş, Aysun Dinler, Dünyada ve Türkiye’de Özel Okullar, İstanbul Ticaret Odas, Krmz Tantm
Yaynclk, İstanbul, 2003, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0010590.pdf Erişim Tarihi: 29.03.2017.
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Yurtlarda kalmak icin herhangi bir yaş snr yoktur. Yurtlarn kullanlmas şartlar,
yurt idaresi ile yurtta kalacak öğrenciler arasnda yaplan yazl bir sözleşme ile belirlenir. Bu
sözleşmeyle kalnacak yer, anlaşma süresi, çkş bildirim zaman, ücret miktar, depozit
miktar ve yurt kurallar belirlenir. Yurt sözleşmesinin süresi bir eğitim öğretim yl ile
snrldr.

Eğitime yeni başlayanlar için talep edilmesi durumunda bu süre iki yla

çkarlabilir.
Sosyo-ekonomik seviyeleri düşük olan öğrencilerin, bunu belgelendirmesi durumunda
yurtta kalma süresi, her yl normal bir eğitim süresince uzatlabilir. Yurtlarda kalma, belli
miktarda ücrete ve depozitoya tabidir. Özetle, yurtlardan yararlanabilmek için öğrencilerle
yurt yetkilileri arasnda yazl bir sözleşme yaplmaktadr. Bu sözleşmede yurdun yeri,
sözleşme süresi, ödenecek miktar, depozit vb. gibi konular yer almaktadr. Sözleşme süresi
eğitim süresi ile bağlantldr. Eğitime yeni başlayanlar için bu süre iki yldr. Bu sürenin
dolmasndan sonra öğrenci sosyal yönden desteğe ihtiyaç duyuyorsa, ciddi ve amaçl bir
biçimde başarl bir eğitim yaptğn kantlarsa, yurt üyeliği eğitim süresince uzatlr. Bu tür
yurtlarda çok yoğunluk yok ise, daha yüksek bedeller karşlğnda öğrenci olmayanlarla da
misafir sözleşmeleri yaplabilmektedir. Yurt sakinleri kendi aralarndan bir yllğna bir sözcü
seçerler. Yurt temsilcilerinin üye says, yurt düzeninde belirtilmeli ve üç kişiden az
olmamaldr.
Üniversite, yüksekokul, Haupt-Real ve Gesamtschule

ile

Gymnasiumlarn 10.

snfndan itibaren, meslek okullar, akşam okullar ve kolejlerde okuyan öğrenciler yurtlarda
kalabilmektedir. Bu öğrenciler BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz / Eğitim Teşvik
Kanunu) çerçevesinde devletten maddi destek alabilmektedir. Meslek ve akşam okullar ile
kolejlerde eğitim görenler, sadece ailelerinden ayrlmaya mecbur iseler ve ayrca okul ile ev
arasndaki mesafe çok uzak ise bu destekten yararlanabilmektedir. Bundan yararlanabilmek
için otuz yaşndan önce eğitime başlamş olmak gerekmektedir. Mastr öğrencilerinde bu yaş
snr otuz beştir. Mezuniyetten beş yl sonra düşük taksitler halinde yirmi yla yayarak alnan
maddi destek geri ödenmektedir. 76
Almanya’da üniversitelerin işlettiği öğrenci konutlarnda kalmak ve konut veya oda
kiralamak olarak iki barnma seçeneği vardr. Diğer ülkelerin aksine birinci snf öğrencilerine
76
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veya

uluslararas

öğrencilere

barnma

yeri

garantisi

birçok

üniversitede

sağlanmamaktadr.Üniversiteler tarafndan sağlanan konutlara-yurtlara “Studentenwohnheim”
ismi verilmektedir. Her konut-yurt bir “Studentenwerk” yani bir öğrenci birliği tarafndan
işletilmektedir. Bu öğrenci birlikleri ülke çapnda Alman Ulusal Öğrenci İşleri çats altnda
toplanmaktadr. Öğrenci İşleri Birlikleri, öğrencilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlkla
ilgili sorunlar ile ilgili kamu hizmeti sağlamaktadr. Öğrenci yurtlar-konutlar genelde
Almanya’daki en ucuz alternatiftir ve bütçesi kstl öğrenciler tarafndan tercih edilmektedir.
Münih

Ludwig

Maximilian

Üniversitesi

(Ludwig

Maximilians

Universität

München, LMU)
1472 ylnda kurulan Üniversite 19. yüzyl sonras almş olduğu 34 Nobel ödülü ile
üne kavuşmuştur. Almanya’nn öğrenci says en büyük ikinci üniversitesidir. İkisi Münih
şehir merkezinde, ikisi merkezin dşnda olmak üzere dört kampüste eğitim verilmektedir.
Barnma problemiyle ilgili olarak üniversitenin kendi internet sitesinde 100 binden fazla
öğrencinin yaşadğ Münih’te kalacak yer bulmann zor olduğundan bahsedilmiştir. Münih’te
öğrencilerin yüzde 13’üne öğrenci birliği tarafndan işletilen yurtlarda barnma imkân
sağlandğ ifade edilmiştir. Öğrencilere kiralk ev ya da oda bakmalar tavsiye edilmiştir. Ev
ya da oda kiralama fiyatnn 400 ile 650 avro arasnda değiştiği, öğrenci konutlarnda barnma
maliyetinin ise 200 ile 390 avro arasnda değiştiği ifade edilmiştir.
Berlin Humboldt Üniversitesi
1810 ylnda kurulan üniversitede 29.987 öğrenci eğitim görmektedir. Üç ana
kampüste eğitim verilmektedir. Almanya’daki diğer üniversiteler gibi öğrenci barnmas ile
üniversite bizzat meşgul olmamakta, bu sorumluluğu “Studentenwerk” isimli öğrenci birliği
üstlenmektedir. Konut kiralarnn yüksek olmas nedeniyle 2014 ylnda 1959 ylnda kurulan
“Studentendorf Schlachtensee” modelinden (bir çeşit öğrenci köyü) ilham alnarak üniversite
tarafndan “Studentendorf Adlershof” isminde 386 kişilik bir öğrenci köyü inşa edilmiştir.
“Studentendorf Schlachtensee” ise Berlin’de savaş sonras ABD tarafndan bağş yoluyla
yaptrlan ilk akademik barnma kompleksi olma özelliği taşmaktadr. Üniversite, Berlin’de
barnma yeri arayan öğrencilerini; öğrenci birliğine, bu kooperatife veya gayrimenkul
şirketlerine yönlendirmektedir.
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Öğrenci köyü, Humboldt Üniversitesi’ne ve burada bulunan Bilim Park’na yakn
konumda, 11.000 m2 alanda, 288 kişinin barndğ 10 bloktan oluşan tekli odalar ve 98 kişi
kapasiteli daire tipi evlerden oluşmaktadr. Fiziki planlamasnda yeme içme yerleri, kulüpler,
kiralama ofisleri, kreş, spor salonu gibi ortak kullanm alanlarnn köy merkezinde toplandğ,
etrafnda barnma yerlerinden oluşan bir köy mimarisiyle tasarlanmştr.77
Özel eğitim kurumlar kapsamnda da yurtlar kurulabilmektedir. Yurtlar Kanunu’nun
14. maddesine göre her yurt kuruluş amacna göre bir yurt statüsü belirlemek ve buna uygun
olarak bir yurt düzeni kurmak zorundadr.
Madde 15 yurt statüsünün düzenlenmesini içermektedir. Buna göre, yurt statüsünün
kapsamas gereken şartlar, kuruluş amacnn ve kurucularnn beyan edilmesi, yurt idaresinin
ilkeleri, yurdun kullanm ilkeleri, yurttaki boş yerlerin ve boşalacak yerlerin, başvuru
süresinin ve başvuru yerinin ilan, yurdun fiziki durumunun, yatacak yerlerin niteliği ve ortak
kullanm alanlarnn ilan, yurtlar için genel hukuki koşullarn, mevcut hak ve sorumluluklarn
kabul ve ilanna ilişkin mevzuat içermektedir.
Almanya’da öğrenci yurtlar öğrenci birliklerince (Studentenwerk) işletilmektedir.
Bunlarn yan sra özel ya da kiliselerce yönetilen yurtlar da bulunmaktadr. Özel ve kamu
sektöründe görevli kişiler, tüzük ve hukuki dayanaklar ölçüsünde, öğrencilere yurt hizmeti
verebilmektedir. Vakf ve derneklerce işletilen yurtlarda, müracaat edenlerden baz sosyal ve
politik taahhütler talep edilmektedir. Buralarda kiralar oldukça düşük olduğundan uzun
bekleme listeleri oluşmaktadr. Tüzel ve kamu sektöründe görevli kişiler, tüzük ve hukuki
dayanaklar ölçüsünde öğrencilere yurt hizmeti verebilmektedir. Kiliselerce yönetilen yurtlarda
ise Katolik ve Protestan kiliselerinin çoğu farkl dinlerden öğrencileri de kabul etmektedir.
Ama bir ksm ise ayn dinden olmay şart koşmakta, hatta bölge kilisesinden referans
mektubu istemektedir.
Standartlar ve Denetim
Bilim ve Araştrma Bakanlğ üniversite öğrencilerine yönelik yurtlar hakknda; yurt
üstlenicisinin adn ve adresini belirleme, yurdun adn ve adresini ve açlş tarihini belirleme,
odalarn tarzn, donanmn, saysn ve büyüklüğünü belirleme, öğrenci ihtiyacna göre ek
77
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yap çalsmalarn belirleme/yapma, yurt verimliliğine göre öğrenci başna ücret
belirleyebilme, yurt saylarn belirleme, yurt öğrencilerini kabul kriterlerini belirleme, yurt
başvurusu için adres ve tarih belirleme gibi temalarda belirleme ve geliştirme hakkna
sahiptir.
Yurt standartlar ülkede geçerli olan bina güvenlik standartlarna uygun olmadr. Beş
yüzün üstünde kişiye hizmet veren yurtlar, ylda bir kez yllk denetim raporu ve finansal gelir
tablolarn denetimcilere sunmakla sorumludurlar. Yurtlarda sadece devlet tarafndan onay
gören profesyonel eğitmenler çalşabilir. Eğitmenlerin üç yllk bir özel eğitimi
tamamlamalar gerekir. Ancak iki yllk sosyal asistanlk eğitimi alanlarn liseyi
tamamlamadan bu eğitime başlama imkânlar vardr. Sosyal pedagoglarn ise mutlaka
üniversite eğitimi almalar gerekmektedir.78
2.2.2.2

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Eğitim Sistemi
Amerika Birleşik Devletleri toplam 50 eyalete sahiptir. Her birinin coğrafi yaps
kadar federe olmas nedeniyle kanunlarnda da farkllklar bulunmaktadr. Devlet okullarnn
eğitim kalitesi de bölgeye ve şehre göre farkllklar göstermektedir.
ABD’de okul hayat 5 yaşnda kreş ile başlamaktadr. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi
12. snfa kadar devam etmektedir. Devlet okullarn, yerel eğitim kurullar yönetmektedir. Bu
okullardan mezun olma gereklilikleri ise devlet eğitim kurullar tarafndan belirlenmektedir.
ABD'de her okul bağl olduğu eyalet yönetiminin belirlediği standartlara uymak ve asgari
başar düzeyini yakalamak zorundadr.
ABD Eğitim Bakanlğ ve Vaşington DC Eğitim Kurulu’yla yaplan görüşmelerde,
yükseköğrenim öncesinde öğrencilere barnma sağlanmadğ ve yerel yönetimler tarafndan
küçük yerleşimlerde bile okul inşa edilmesi, evde eğitim ya da ücretsiz taşmaclk imkânlar
yoluyla eğitime erişim sağlandğ belirtilmektedir. Diğer taraftan, baz özel okullarn, yatl
okul olarak hizmet verdiği bilgisine de yer verilmiştir.

78
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Özel yatl okullarda ücretler ve kriterler okuldan okula değişiklik göstermektedir.
Özel Eğitim Kurumlar da, yerel eğitim kurullar tarafndan yönetilmektedir ve her eyaletin
eğitim kurulu, özel eğitime ihtiyac olan öğrencilerin belirlenmesi ve onlara hizmet
verilmesinden sorumludur. Eğitim Bakanlğ tarafndan bu alanda sadece tavsiyeler
verilmektedir.
Yurtlar
1988 ylnda İlk ve Ortaöğrenim Kanunu kapsamnda “The Jacob Javits Gifted and
Talented Students Education Act” kanunu ulusal düzeyde olan tek kanundur ve kanun 2002
ylnda geçen, İlk ve Ortaöğrenim Kanunu kapsamnda “No Child Behind Left Act” kanunu ile
güncel halini almştr.79 Az saydaki yatl okullarn dşnda kalan Özel Eğitim Kurumlarnda
barnma imkân sunulmamaktadr. Yükseköğrenim öncesinde öğrenci yurdu imkân
sağlanmamaktadr. Ancak yükseköğrenim esnasnda ve sonrasnda konaklanan yurtlar,
üniversitelerin altnda kurulmaktadr ve sadece üniversiteye bağldr. 80
ABD, yüzde 16,4 ile yabanc öğrencilerin en fazla tercih ettiği ülkedir. Hemen hemen
tüm ABD kolejleri veya üniversiteleri öğrencilerine ya öğrenci konutlarnda ya da yurtta
kalma seçeneğini sunmaktadr. Bunlar genellikle evli çiftler veya aileler için değil bekâr
öğrenciler için olup, kampüs içinde veya yaknnda yer almaktadr. Yurtlarda genelde odalar
bir veya birden fazla oda arkadaş ile paylaşlmaktadr. ABD’de kampüs içerisinde barnma
imkânlar genelde yurtlar, daireler, öğrenci birliklerinin evleri ve evli öğrenci konutlarndan
oluşmaktadr. Kampüs dşnda ise ev veya oda kiralama seçenekleri mevcuttur.81
Çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi ABD’de de ülkemizdeki şekliyle devlet yurtlar
yaps yoktur. Çoğu devlet ya da özel üniversitenin kampüs alan olmas dolaysyla, kampüs
içerisinde yer alan öğrenci yurdu says oldukça fazladr. Kampüsü olmayan şehir merkezinde
dağnk alanlarda kurulu olan üniversitelerin de diğerleri kadar geniş olmasa da öğrenci
yurtlar vardr. Ülkenin geniş coğrafi yaps da öğrencilere ayrlan yurt ve apartman

79
Mevzuat hakknda detaylara aşağdaki linklerden ulaşlabilmektedir. Jacob K. Javits Gifted and Talented
Students Education Program, https://www2.ed.gov/pubs/Biennial/618.html Erişim Tarihi: 18.03.2017, The No
Child Left Behind Act of 2001, https://www2.ed.gov/nclb/overview/intro/execsumm.pdf, Erişim Tarihi:
18.03.2017.
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kompleksleri imkân açsndan kolaylk sağlamaktadr. Ancak yurtlarn bedelleri oldukça
yüksektir. ABD’de yükseköğrenimde öğrenci barnma konusu üç kategoride ele alnmaktadr.
Üniversite öğrenci yurtlar (university residence halls, on-campus); genellikle kampüs
içerisinde yer alan, tamamen üniversitenin yönetiminde ve gözetiminde olan öğrenci
yurtlardr. Kampüs içerisinde tüm fakültelere ve sosyal alanlara yakn olmalar bakmndan
öğrenciler için oldukça cazip yerlerdir. Diğer birçok ülkeden farkl olarak ABD’de çoğu
üniversite lisans öğreniminin ilk iki ylnda öğrencilerin kampüs dşnda yaşamasna müsaade
etmemektedir. Bu snflardaki öğrenciler 21 yaş altnda olduklar için kanunlara göre kampüs
dşnda bireysel olarak ev tutma imkânlar bulunmamaktadr. Birçok eyalette, alkol kullanma,
satn alma, sigara satn alma ve alkollü mekânlara girişte yaş snr 21’dir. Dolaysyla bu yaş
snr altnda kalan öğrenciler bir nevi yasal gözetim altndadrlar. Kampüs içi öğrenci
yurtlarnda kz ve erkek öğrenciler ayn binada farkl katlarda veya kanatlarda yer
almaktadrlar.
Yurtlarda odalar genellikle iki veya üç kişilik olarak tasarlanmştr. Sosyal alanlar ve
öğrencilerin kullanabilecekleri mutfaklar da yer almaktadr. Diğer ülkelerden farkl olarak
Amerikan yükseköğrenimine özgü olarak genelde yükseköğrenim öğrencileri veya lisans son
snf öğrencilerinden seçilen yurt danşmanlğ (Residental Advisor, RA) pozisyonu ilk başta
göze çarpan hizmetlerden biridir. Bu danşmanlar yurdun güvenliğini, temizliğini ve
akademik çalşma açsndan verimliliğini takip etmekle görevlidirler. Öğrencilerin her türlü
sorunlaryla ilgilenebilmektedirler. Dönemlik yurt fiyatlar oldukça yüksektir. Ortalama
dönemlik kampüs içi yurt fiyat 5,699 dolardr. Bu fiyata elektrik, su, yemek, vs. tüm giderler
dâhildir.
Özel Öğrenci Kompleksleri (private student housing, off-campus); diğer iki seçeneğe
göre en hesapl yöntemdir. Özellikle küçük ölçekli ekonomisi, büyük oranda üniversiteye
dayanan şehir ve kasabalarda öğrenciler için inşa edilmiş apartman kompleksleri hatta siteler
mevcuttur. Bu yerleşkeler özel teşebbüstür ve çeşitli şirketler bu alanda yaylmş
durumdadrlar. Yükseköğrenim öğrencileri ve 3. (juniors) ve 4. (seniors) snf lisans
öğrencileri genellikle bu seçeneği tercih etmektedirler. Üniversiteler her yl yeni kayt olan
öğrencilere internet siteleri üzerinden veya broşürlerle tüm kampüs içi ve dş yerleşim
imkânlarn tantmaktadrlar. Üniversitenin bulunduğu eyaletin veya şehrin sosyo-ekonomik
yapsna ve evin durumuna bağl olarak ortalama fiyatlar 365-825 dolardr. Bu fiyatlar New
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

279
‒ 279 ‒
York gibi metropollerde çok daha fazlayken, daha küçük üniversite kasabas (College Town)
olarak adlandrlan yerlerde oldukça düşük olabilmektedir.
Aile yan kiralk odalar (homestay accomodation, off-campus); söz konusu bu
seçeneğin daha çok ABD’ye özgü, bize yeni görünen bir seçenek olduğu söylenebilir. Asl
amac 18 yaşn altndaki öğrenciler için kampüs içinde uygun bir oda bulunamamas
durumunda koruyucu aile yannda kalmalarn sağlamaktr. Koruyucu aile olabilmenin çeşitli
şartlar

mevcuttur,

üniversiteler

söz

konusu

şartlar

taşyan

aileler

ile

anlaşma

yapmaktadrlar.82
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1891 ylnda kurulan bu özel üniversitede 2016 yl
itibariyle 1.001 lisans ve 1.254 lisansüstü olmak üzere toplam 2.255 öğrenci bulunmaktadr.
Barnma işleri ile üniversitenin “Housing Office” birimi ilgilenmektedir. Lisans ve
lisansüstü öğrencilerine ilk senelerinde barnma imkân sağlanmas garantisi verilmektedir.
Daha sonra öncelik yeni işe alnmş doktora sonras araştrmaclara verilmektedir.
Üniversitede sekiz farkl barnma alternatifi (ev) vardr. Bunlar; Blacker Evi, Dabney
Evi, Fleming Evi, Rickett Evi, Lloyd Evi, Page Evi, Ruddock Evi, Avery Evi’dir. Bu barnma
mekânlar sadece barnma amaçl kullanlan yerler olmayp, ayn zamanda kampüsün en
büyük sosyal donat alandr. Yaplanmas üniversite içerisinde oluşmuş farkl öğrenci
kulüpleri gibi düşünülebilir. Her evin kendi amblemi, mottosu, slogan, rengi gibi bir kulübe
has simgeleri vardr. Üniversiteye yeni kayt yapan öğrenciler bu evlerde rotasyon yaptrlarak
kalmakta, daha sonra kalc olarak mensubu olacağ evi kendisi seçmekte veya o evin üyeleri
tarafndan seçilmektedir. Bu sistem, üniversiteye aidiyet ve sahiplenme duygusunu
güçlendirmektedir.
Arizona Eyalet Üniversitesi (Arizona State University, ASU)
1885 ylnda kurulan ve 82.060 öğrenci ile Amerika’nn öğrenci says en fazla olan bu
devlet üniversitesi Phoenix başta olmak üzere, Arizona bölgesinde beş farkl kampüste eğitim

82
Stratejik Düşünce Enstitüsü Üniversite Öğrencilerinin Kredi, Burs ve Barnma Sorunlar Araştrmas 2015 Yl
Araştrma Raporu, s. 17-18.
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vermektedir. Üç ana kampüste öğrenci yurtlar bulunmaktadr. Örneğin ana kampüs olan
“Temple” kampüsünde on farkl yurt vardr. Yurtlarda genelde ayn veya yakn disiplinlerde
eğitim gören öğrenciler bir arada barndrlmaktadr. Fakültede bir arada olan öğrencilerin
yaşama yerinde de beraber olmasnn, öğrencilerin daha gelişmiş öğrenim becerileri
kazanmasna, kişisel ve profesyonel gelişimlerine ve üniversitenin sağladğ imkân ve
tecrübelerin kullanlmasna katk sağladğ düşünülmektedir. Bu sistemin ayn zamanda
öğrencinin okula adaptasyonunu hzlandrdğ düşünülmektedir.
“Barrett, Onur Öğrencileri” için yaplmş özel yurtlar da vardr. Bölümlerinde yüksek
başar yakalayan onur öğrencilerine daha iyi barnma ve beslenme imkânlar sunulmakta, en
başarllarn bir arada olmas ve yakn ilişki içerisinde olmasnn yaratclğ ve yenilikçiliği
artracağ düşünülmektedir. Bu yurtlarda, diğerlerinin aksine üst snflara geçildiğinde başka
barnma alternatiflerine yönelme daha az olmaktadr. 83
ABD, dünya genelinde en gelişmiş öğrenci barnma hizmetleri ağna sahip ülkedir ve
1990’lardan bu yana özel sektörün barnma hizmetlerine önem verdiği görülmektedir.
Barnma hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren gayrimenkul yatrm fonlar bulunmaktadr.
Sektördeki en büyük yatrmc fonlar bu ülkede yer almaktadr.84
Standartlar ve Denetim
Yükseköğrenim esnasnda ve sonrasnda konaklanan yurtlar için de herhangi bir ulusal
standart bulunmamaktadr. Birçok yükseköğrenim kurulu, kendi standartlarn oluşturmuş ve
web siteleri vastasyla bunu paylaşmştr. ABD’de, yatl okulda kalan yükseköğrenim öncesi
öğrenci says % 0.5’tir. 85
Özel okul kurulmas için belirlenen standartlar, Amerikan Eğitim Bakanlğ
Amerika’daki özel (K-12) okullar hakknda her eyalet için uyulmas gereken zorunluluklarla
ilgili ksa açklamalar içeren her Eyaletin Özel Okullarla ilgili yönetmeliklerini kamu ve özel
okul çalşanlar, devlet politikasn belirleyenler, araştrmaclar için referans niteliğinde olmas
83

Eşidir, 2016, s. 17-18.
Mehmet Şişman, 03.05.2017 tarihli Meclis Araştrma Komisyonu Tutanaklar.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1881
Erişim
Tarihi:
12.05.2017.
85
22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve Kültürel
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Cevabi Yaz.
84

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

281
‒ 281 ‒
amacyla tek raporda birleştirmiştir. Bu belgede akreditasyon, kayt, ruhsat ve onay; öğretmen
sertifikasyonu; okul yl/gün uzunluğu; öğretim program; kayt tutma/raporlama; sağlk ve
güvenlik şartlar; ulaşm; ders kitaplar; snavlar; özel eğitim; sağlk ve bakm hizmetleri;
teknoloji; profesyonel gelişim; eyalet/yerel state/local işlevler için ödemeler; vergi muafiyeti;
özel öğretim kamu yardmlar; evde eğitim ve bilgi kaynaklar konu başlklar
bulunmaktadr.86
Yükseköğrenim öncesinde yatl okul dşnda barnma imkân sağlanmamaktadr.
Ancak her Eyalet Eğitim Kurulu, eğitim sektöründe çalşacak kişilerin nitelikleri ve
geçecekleri eğitimi kendi belirlemektedir ve bu husus, özel okul kurulmas için getirilen
standartlarda kayt altna alnmştr.8788
2.2.2.3

Avustralya

Avustralya’daki eğitim sistemi okul öncesi eğitim ile başlamakta olup 6-15 yaşlar
arasndaki tüm çocuklar için eğitim zorunludur. İlköğretim okullarnn dörtte biri özel
okullardan oluşur. 10 yllk zorunlu eğitimini tamamlayan ve üniversiteye gitmeden doğrudan
meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler ise mesleki eğitim görmek üzere TAFE (devletin
mesleki eğitim veren kurumlar) veya meslek liselerine devam etmektedir.89
Bat Avustralya Hükümeti Eğitim Bakanlğ, çocuklarn eğitime erişimini sağlamak
için devlet okullarnn yan sra uzaktan eğitim, açk okul (air school) ve yatl devlet okullar
gibi seçenekler sunar. Uzaktan Eğitim Okulu ek esnekliğe ihtiyaç duyan ve geleneksel bir
snf ortamnda okula devam edemeyen çocuklara yüksek seviyede eğitim veren bir çevrimiçi
okuldur. Kurslar, eve teslim edilen alştrma materyalleri ile çevrimiçi olarak mevcuttur.
Snflar, ilköğretim ve ortaöğretim okullarndaki çocuklara iki yönlü iletişim kurarak gerçek
zamanl olarak öğretilir. Kaytlar genellikle tam zamanl okula devam etmesi gereken ancak
coğrafi izolasyon nedeniyle kendi yerel okullarna devam edemeyen; ulusal veya uluslararas
olarak ailesiyle uzun süreli seyahat eden; okumak istedikleri kurslar sunmayan ya da uzun
86

Özel okul kurulmas için belirlenen standartlara ilişkin detayl bilgi için bkz.State Regulation of Private
Schools, U.S. Department of Education Office of Innovation and Improvement Office of Non-Public Education,
2009. https://www2.ed.gov/admins/comm/choice/regprivschl/regprivschl.pdf Erişim Tarihi: 18.04.2017.
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süreli bir hastalğa sahip olan çocuklar için yaplmaktadr.90 Açk okullar da (air school) izole
toplumlarda yaşayan çocuklu ailelere kapsaml bir eğitim sunmaktadr. Carnarvon,
Kalgoorlie, Kimberley, Meekatharra ve Port Hedland’da bulunan okullar Bat Avustralya'nn
geniş alanlarna hizmet etmektedir. Öğretmenler, uzakta yaşayan öğrencilerin karşlaştğ
benzersiz zorluklar nedeniyle oluşan bireysel öğrenme ihtiyaçlarn karşlamak için özel
öğrenme programlar sunmaktadrlar. Bunlara ilaveten devlete ait yatl okullar da
bulunmaktadr.91
Avustralya’da bulunan 40 devlet üniversitesinde, 2 uluslararas üniversitede ve 1 özel
üniversitede toplam 1.213.403 öğrenci eğitim görmektedir. 2003 ylnda imzalanan
Yükseköğretimi Destekleme Akdi doğrultusunda Avustralya’daki çoğu üniversite devlet
tarafndan finanse edilmektedir. Avustralya’daki üniversite öğrencilerinin yüzde 25’i
uluslararas öğrencilerden oluşmaktadr. Uluslararas öğrencilerin eğitim aldklar ülkelerdeki
toplam üniversite öğrencileri içerisindeki oran bakmndan, Avustralya Lüksemburg’un
ardndan dünya ikincisi konumundadr.92
Yurtlar
Devlete ait yatl okullar örneğin Bat Avustralya Eyalet Hükümeti Eğitim Bakanlğ
Ülke Lise Pansiyonlu /Yatl Otoritesine (Country High School Hostels Authority) bağl
olarak çalşmaktadr. Yüksek standartlara ulaşmay ve Avustralya genelinde evden uzaktaki
öğrencilerin bakm ve geliştirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yatl hizmetleri konaklama,
yemek, öğrenci bakm ve gelişimi, eğitim ve dinlenme kaynaklar ve programlar, ebeveyn ve
okul irtibatn içermektedir. Federal ve Devlet yardm ve sübvansiyonlar, uygun aileler için
yatl masraflarn önemli ölçüde azaltlmasn sağlar.
Yatl okullarda çalşanlarda iş başvurusu yaparken Yatl Bakm Sertifikasna sahip
olmalar şart aranmaktadr. Bu sertifikay alabilmek için 12 modülden oluşan ve içeriğinde
Nitelikli İlk Yardm Sertifikas da bulunan bir eğitim almş olmalar gerekmektedir. Sürücü
belgesi sahibi olmalar, suda ilkyardm ve kurtarma becerilerine sahip olduklarn
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İzole ve Uzaktan Eğitim Okulu hakknda detayl bilgi edinmek için bkz. Department of Education,
http://www.det.wa.edu.au/schoolsonline/home.do Erişim Tarihi: 18.04.2017.
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Distance Education, https://www.education.wa.edu.au/web/our-schools/unique-learningenvironments/distance-education Erişim Tarihi: 16.05.2017.
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belgelemeleri, ayrca iyi karaktere sahip olduklarn beyan etmeleri de beklenmektedir. Alt
aylk bir deneme süresinden sonra işe kesin kabulleri onaylanmaktadr.
Ülke Lise Pansiyonlu/Yatl Otoritesi Kurumu, sekiz bölgesel merkezde (Albany,
Broome, Esperance, Geraldton, Merredin, Moora, Narrogin ve Northam) yatl kolejlere
sahiptir. Çoğunlukla öğrenciler, orta öğretim okullarna erişimi olmayan devletin izole
bölgelerinden gelmektedir. Bununla birlikte, kayt ücretli olarak Avustralya ve yurtdşndan
gelen tüm öğrencilere de açktr. Sekiz yatl kolejde, çoğu tek kişilik konaklama alanlarnda
900 öğrenci barndrlmaktadr.
Kurumun ayrca metropol bölgesinde bir yatl tesisi bulunmaktadr. City Beach
Rezidans Koleji, metropol bölgesinde yetenekli ve yetenekli eğitim programlarnda yer alan
metropolde yaşamayan öğrencileri desteklemek amacyla kurulmuştur.
Her yatl kolejin kolej yöneticisi, her bir öğrencinin bireysel bakm ve denetiminden
sorumlu olan profesyonel bir denetim ekibinin lideridir. Yardmc personel temiz ve hijyenik
bir yaşam ortam sağlar ve beslenme uzmanlar sağlkl, dengeli bir diyet sağlar. Her kolejin
bahçeleri ve zeminleri de yüksek bir standartta tutulmaktadr. Çoğu yatl kolejde, yüzme
havuzu ve spor tesisleri vardr.
Velilerin, öğrencilerin yatl çalşmay seçen personel tarafndan iyi denetlendiğini ve
bakm gördüğünü ve tüm öğrencilerin pozitif yatl bir deneyime sahip olmasn sağlamak için
sk çalştğndan emin olmalar için güvence verilmektedir. Personel, öğrencilerin
destekleyici bir sosyal ortamda yaşayabilmesi ve öğrenebilmesi için herhangi bir anti-sosyal
davranşla başa çkmakta hzldr. Düzenlenen çeşitli dinlenme etkinlikleri ve gezilerle spor
takmlarna katlan öğrencilere yardmc olmaktadrlar. Öğrencilerin okul ödevleri için
araştrma yapmalar ve yüksek bir sunum standardnda tamamlayabilmesi için bilgisayarlar ve
yazclar vardr. Eyalet Hükümeti, yatl tesislerin yenilenmesi için fon sağlamaktadr.
Öğrencilere sağlanan yardmlarla da aileye gerçek maliyetin çok uygun olmas ve çocuklarn
güvenlik, esenlik ve refah için çalşlmaktadr.93
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Albany Yatl Koleji (Kamuya Ait)
Albany Şehri, Perth'in 400 km güneyinde büyük bir bölgesel merkezdir. Bat
Avustralya'daki ilk Avrupa yerleşiminin bulunduğu önemli bir turizm merkezidir. Albany
Yatl Koleji, Clarence Dağ'nn üzerinde yüksek bir konumdadr ve 144 öğrenciyi
barndrabilir. Yakn zamanda tamamlanan yükseltme, sakinlerine mevcut en modern ve
yüksek kaliteli konaklama imkan sunar. Öğrencilere, akademik, sportif ve sosyal
yaşamlarnda onlara rehberlik eden nitelikli ve deneyimli kadrolar tarafndan baklmaktadr.
Albany Yatl Colleji, Albany Senior High School, North Albany Senior High School ve St
Joseph's Katolik Koleji'ne devam eden öğrenciler için konaklama ve denetim hizmeti
sunmaktadr. Tüm okullar, öğrencileri üniversiteye, diğer yükseköğretim kurumlarna veya iş
gücüne girmeye hazrlamak için yüksek kaliteli eğitim sunmay amaçlamaktadr.94 Eğitim
Kurumlarna Uzakta Yaşayan Çocuklar İçin Yardm Plan (AIC), Uzakta Yatl Okuyan
Öğrenciler İçin Ödenek (SBAHA), Gençlik Ödeneği, Sübvansiyonlu Öğrenci Servisleri, İzole
Çocuklar için Yardm Fonu gibi çeşitli finansman araçlar ile öğrenci giderleri
karşlanmaktadr.95
Calrossy Anglikan Okulu (Özel Sektöre Ait)
1919'da kurulan Calrossy Anglikan Okulu, yaklaşk 640 ortaöğretim öğrencisi ve 375
ilköğretim öğrencisi için hizmet vermektedir. 3 ayr yatl kampüste 220'den fazla kz ve erkek
öğrenci konaklamaktadr. Ortaöğretimde okuyan kzlar için yl seviyesine göre ilerleyen iki
kampüste dört ayr ev ayrlmştr. Öğrenciler kdemlerine göre tek kişilikten 8 kişiliğe kadar
değişen saylarda kalnan odalarda kalmaktadrlar. Klimal çalşmal salonlar vardr. Erkek
öğrenciler de 2011’den itibaren ayr bir kampüste bulunmaktadrlar.
Öğrenciler, metropollerden, eyaletlerden ve denizaşr ülkelerden gelmektedirler.
Okulun iki sağlk merkezi vardr ve haftann yedi günü 24 saat bakm sağlanmaktadr. Sağlk
ekibi, dişhekimliği, fizyoterapi ve optik gibi tbbi randevular için yatllarn nakliyesini
organize etmekle de yükümlüdür. Calrossy'nin özel sağlk ekibi, yl boyunca öğrenciler,
personel ve ebeveynler arasnda sağlk ve refah artrmak için çalşmaktadr. Ebeveynler yatl
topluluğun ayrlmaz bir parças olarak görülmektedir. Tüm Calrossy Anglikan Okulu
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Albany Residential College http://albanyresidentialcollege.com.au/ Erişim Tarihi: 18.04.2017.
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yemekleri, yemek ekibi tarafndan okul şefleri, diyetisyen ve yatllarla iştişare edilerek
hazrlanmaktadr.96
Avustralya’da üniversitelerin işlettiği öğrenci konutlarnda kalma ve konut veya oda
kiralama olmak üzere iki barnma seçeneği vardr. Birçok üniversite kampüsün içinde veya
çok yaknnda mobilyal daire biçiminde barnma imkân sunmaktadr. Fiyatlar üniversiteye
ve şehre göre farkllklar göstermektedir.
Melbourne Üniversitesi
1853 ylnda kurulmuş olan Melbourne Üniversitesi’nde şehir dşndan gelen
öğrencilerin barnabileceği “residential college” isimli barnma mekân vardr. Bu barnma
mekânlar öğrencilerin akademik ve sosyal çevrelerini hzl bir şekilde oluşturmalar için
tasarlanmştr. Öğrenci kulüpleri ve birlikleri bu sosyal ortam oluşturan temel unsurlardr.
Dünyann farkl yerlerinden gelen, farkl bölümlerde okuyan öğrencilerin karşk olarak
kaldğ üniversite konutlarnda çeşitlilik temel prensip olarak ele alnmş, ayn bölüm veya
ülkeden olan kişilerin bir arada olmas tercih edilmemektedir. Lisans öğrencileri için tek
kişilik banyo ve tuvaleti olan odalar, lisansüstü öğrenciler için ise hem lisans benzeri odalar
hem de bir veya daha fazla yatakl daire benzeri seçenekler mevcuttur. Oda fiyatlar 2.200 ile
3.000 Avustralya Dolar arasnda değişmektedir. Bunun dşnda üniversite Melbourne
şehrinde ev veya oda kiralanmas konusunda da öğrencilere danşmanlk desteği vermektedir.
Monash Üniversitesi
Monash Üniversitesi, 64.479 öğrenci ile Avustralya’nn en fazla öğrenciye sahip olan
üniversitesidir. Öğrencilerinin yüzde 34,3’ü uluslararas öğrencilerden oluşmaktadr. Yedi
farkl kampüste eğitim vermektedir. Bunun dşnda Çin, Hindistan, İtalya, Güney Afrika ve
Malezya’da şubeleri mevcuttur.
Monash Üniversitesi 2.000’den fazla öğrenciye kampüs içerisinde barnma imkân
sağlamaktadr. 1.000 kişilik öğrenci konutunun ise yapm aşamasnda olduğu ifade
edilmektedir. Bu konutlarda barnan öğrencilerin memnuniyet düzeyleri anketler vastasyla
ölçülmekte ve barnma mekânlarnda kalitenin ve memnuniyetin en üst seviyelere çkmas
96

Boarding, http://www.calrossy.nsw.edu.au/Boarding/ Erişim Tarihi: 18.05.2017.
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için öğrencilerin görüşlerine sklkla başvurulmaktadr. Kampüs konutlarnda yaşayarak
öğrenme prensibinin hayata geçirilmesi amaçlanmştr. Fiyatlar ise aylk olarak 850 ile 1.100
Avustralya Dolar arasnda değişmektedir.97
Standartlar ve Denetim
Avustralya Yatl Okullar Derneği (ABSA), Avustralya’da okul çağndaki, yatl
öğrencilerin, yatl okullarda çalşanlarn, velilerin ve Avustralya’daki yatl kurumlarn
esenliğini desteklemektedir. Bölgesel, eyalet ve federal düzeyde mesleki eğitimi destekleyen
bir şemsiye kuruluştur. ABSA, yatl okul uygulamalarnn profilini geliştirmek ve hem
Avustralya’da hem de denizaşr ülkelerdeki okullar, pansiyonlar, eğitim kurumlar ve
hükümetler arasndaki yatllkla ilgili konularda iletişimi kolaylaştrma amacyla çalşmalar
yapmaktadr.98
Avustralya’daki yatl okullarn % 95'ten fazlasnn üyesi olduğu ABSA, Avustralya
okullar için uygun yatl standartlar belirlemektedir. Birçok eyalet ve bölgede yatl okullar
için zorunlu standartlar zaten vardr. Ancak ABSA standartlar, Federal veya Eyalet
kanunlarnn gerektirdiği herhangi bir yatl standardn yerine geçmek üzere tasarlanmamştr.
Avustralya Yatl Standard, yasal olarak zorunlu bir standart değil, endüstriye dayal bir
standarttr.
Avustralya Yatl Kurulu Standard, Avustralya genelinde bulunan en iyi devlet ve
bölge yatl standartlarn bir araya getiren bir değerlendirme aracdr. Ayrca denizaşr yatl
okullardan en iyi uygulamalar da içermektedir. En önemlisi, Avustralya Yatl Standard, çok
sayda deneyimli yatl personelin ve yöneticilerin ortak fikirlerinden meydana gelmiştir.
Özünde, yatl meslek için yatl meslek tarafndan belirlenen standartlar temsil eder.
Avustralya Yatllk Standard, okul çağndaki çocuklara hizmet veren yatl
pansiyonlar için de geçerlidir. Yatl pansiyonlar, Avustralya'da okul çağndaki 13 yatl
öğrenciden birine hitap etmektedir.
Avustralya'daki okullarda yasal olarak zorunlu yatl standartlar eyaletler ve bölgeler
arasnda büyük farkllklar göstermektedir. Eyaletler ve Bölgeler arasndaki hareketliliğin
97

Yusuf Eşidir, 2016, ss. 23-25.
Australian Boarding Schools Association, http://www.boarding.org.au/about-us/welcome-to-absa Erişim
Tarihi: 22.05.2017.
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arttğ ve eğitimin federalleştirilmesinin arttğ bir ülkede baz ortak standartlara ihtiyaç
duyulduğu ifade edilmektedir.
Avustralya’daki yetkililer, İngiltere gibi diğer birçok ülkede bulunan ulusal yatl
standartlardan ve bu ülkelerdeki tecrübelerden faydalanarak, ulusal yatl standartlarn okul
yatl topluluğunda evrensel yüksek standartlarn geliştirilmesinde yararl olduğunu
düşünmektedirler.99
2.2.2.4

Birleşik Krallk

Eğitim Sistemi
Birleşik Krallk’ oluşturan 4 bölge, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dr.
Bunlarn her biri ayn devlet çats altnda bulunan ayr birer ülkedir. Zira, Birleşik Krallk’
oluşturan her ülkenin kendi başkenti ve İngiltere dşnda her ülkenin bir de kendine ait lokal
parlamentosu vardr. Birleşik Krallk’n yaklaşk % 85’ini oluşturan ülke İngiltere’dir.100
Birleşik Krallk Eğitim Bakanlğ’nn 2016 ylnda yaptğ çalşmaya göre, ülkede
yaklaşk 25.000 yükseköğrenim öncesi okul bulunmaktadr. Zorunlu eğitim 5-18 yaş
arasndadr. Çoğunluğu bağmsz ve özel olan okullarn 500’ü yatl sistemde hizmet
vermektedir. Üniversite eğitimi almay isteyen öğrenciler, “sixth forms” okullarna yani lise
eğitimine devam eder ve iki sene daha eğitim alrlar. Bu eğitimi tamamladktan sonra
üniversiteye geçmeye hak kazanrlar. İngiltere’de hukuk, tp ve baz mühendislik bölümleri
hariç üniversite 3 yl sürelidir.101
Birleşik Krallk’ta bulunan 91 üniversite ve 115 yüksekokulda 2,3 milyon öğrenci
eğitim görmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra yüzde 12,6 ile uluslararas
öğrencilerin en fazla tercih ettiği ikinci ülkedir.102

99

National Standards, http://www.boarding.org.au/about-us/national-standards Erişim Tarihi: 22.05.2017.
İngiltere Hakknda, http://www.mciturkiye.com/tr/ulkeler-rehberi/ingiltere-hakkinda Erişim Tarihi:
22.05.2017.
101
İngiltere Eğitim Sistemi, http://www.ingiltere-egitim.net/ingiltere-egitim-sistemi.html Erişim Tarihi:
22.05.2017.
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Yusuf Eşidir, 2016, s. 19.
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Yurtlar
Birleşik Krallk’ta ilk, orta ve lise eğitimi ücretsiz olduğu ve erişim/ulaşm kolaylğ
olan semt okullarnda yapldğ cihetle, yatl eğitim uygulamas yaygn değildir. Devlet yatl
okullarnn says 38’dir. Baz yatl okullar spor, gösteri sanatlar gibi belirli bir konuya
ağrlk vererek bu alanlarda uzmanlaşmak üzere öğrenci yetiştirmektedir.
Devlet yatl okullar daha ziyade 11-18 veya 13-18 yaş aras öğrencilere eğitim
vermektedir. Bu okullarda okuyacak öğrencilerde Birleşik Krallk vatandaş olma veya AB
vatandaş olup oturum izni sahibi olma şartlar aranmaktadr. Okullara eğitim ücreti
verilmemekte, ancak konaklama ücreti ödenmektedir. (dönem başna yaklaşk 4.000 Sterlin, 1
eğitim ylnda 3 dönem bulunmaktadr)
Birleşik Krallk’ta 18 yaşna kadar olan öğrenciler için özel yatl okullarda eğitim
imkân mevcuttur. Söz konusu okullar kendi müfredatlarn belirleyebilmekte ve açacaklar
snavlarla öğrenci kabulü yapmaktadrlar. Birleşik Krallk, Avrupa Birliği veya diğer ülkelerin
vatandaşlar bu okullarda eğitim görmeyi seçebilmektedirler. Söz konusu okullarn ücretleri
yüksektir. (dönem başna yaklaşk 10.000 Sterlin, 1 eğitim ylnda 3 dönem bulunmaktadr)
Bahse konu okullar daha ziyade yabanc öğrenciler tarafndan tercih edilmektedir.
Yükseköğrenimde devlet öğrencilere konaklama imkan sağlamamaktadr. Yurtlar ya
üniversitelere ait ya da özeldir. Hükümet yalnzca yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim,
konaklama ve diğer giderleri karşlayabilmeleri için esnek koşullarla kredi vermektedir.103
Birleşik Krallk’ta ülkemizdeki anlamda devlet öğrenci yurtlar kavram yoktur,
üniversitelerin özerk yaplar gereği, öğrenci yurtlar da üniversitelerin işletmeci mantğyla
kullandklar bir yapdadr. Ayn zamanda özel girişim olarak da büyük şirketler öğrenci
yurtlar ve/veya apartmanlar işletmeciliği yapmaktadrlar. Öğrenci yurtlar Birleşik Krallk’ta
tamamen özel sektör ve özel sektör mantğyla hareket eden üniversiteler tarafndan
karşlanmaktadr. Bunun yannda yerel halktan ev sahipleri de apartmanlarn veya evlerindeki
odalar öğrencilere kiralamaktadrlar.

103

22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
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Hemen hemen tüm üniversiteler yurtlar için ayr birimler kurarak profesyonel olarak
öğrenci yurdu işletmeciliği yapmaktadrlar. Lisans öğrencileri, yükseköğrenim gören
öğrenciler ve çift veya aile olarak yaşayan öğrenciler için ayr ayr inşa edilmiş apartman veya
yurtlarda binlerce öğrenci barndrmaktadrlar. Bu yurt ve apartmanlarla özel olarak üniversite
bünyesinde kurulmuş barnma servisleri ilgilenmektedirler. Bu servislerde istihdam edilen
genel olarak yerli halktan seçilen çalşanlar bir anlamda şehrin ekonomisinin canlanmasnda
da bir etken durumundadr. Londra gibi metropollerde kurulan baz üniversiteler doğrudan
yurt servisleri kurmak yerine baz özel kuruluşlarla anlaşma yapmak suretiyle öğrencilerini bu
kurumlara yönlendirmektedirler.
Üniversite yurtlar ve özel yurtlar en pahal seçenekler olarak göze çarpmaktadr. Tüm
saylan seçeneklerde öğrencilere dayal döşeli stüdyo, bir art bir (one bedroom) veya iki art
bir (two bedroom) seçenekleri sunulmaktadr.
Daha ekonomik seçeneklere yönelmek isteyen öğrenciler için paylaşml evler (shared
room) de vardr. Ev ve ev arkadaş bulmak isteyen öğrenciler için internette çok sayda site
mevcuttur. Özellikle evli veya arkadaşyla kalan öğrenciler için diğer bir seçenek de özel
kiralk evlerdir. Ülke çapnda tüm kiralk evleri gösteren siteler büyük ilgi görmektedir.104
Oxford Üniversitesi
1096 ylnda kurulan Üniversite, 2016 yl itibariyle 11.703 lisans ve 10.173 lisansüstü
öğrenciye eğitim vermektedir. Kampüsün içerisinde ve dşnda üniversitenin mülkiyetinde
olan öğrenci konutlar vardr. Üniversite yeni yerleşen lisans öğrencilerine iki yl kalabilme
garantisi sağlamaktadr. Lisansüstü öğrencileri için de çoğunlukla kalacak yer sağlandğ
belirtilmektedir.
Oxford Üniversitesi Öğrenci Birliği (Oxford University Student Union, OUSU)
üniversitenin karar alma süreçlerinde, ulusal yükseköğretim politikas tartşmalarnda ve
öğrencilere doğrudan sağlanan hizmetlerde oldukça aktif konumdadr. OUSU İcra
Komitesinde genelde Oxford Üniversitesinden yeni mezun olan alt tam zamanl çalşan yer
almaktadr. Bunun haricinde öğrenci konutlar için lisans ve lisansüstü ayrmnda iki adet
öğrenci komitesi (JCR ve MCR) üniversite yönetiminde öğrencileri temsil etmektedir. Bu
104
Stratejik Düşünce Enstitüsü, Üniversite Öğrencilerinin Kredi, Burs ve Barnma Sorunlar Araştrmas 2015
Yl Araştrma Raporu, s. 22-23.
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komitelerin üniversiteden aldklar ve bir ksm öğrenciler tarafndan işletilen kafelerden gelen
önemli bir bütçeleri ve bu bütçeyi istedikleri gibi kullanma yetkileri vardr.
Manchester Üniversitesi
Ülkenin öğrenci says en fazla olan üniversitesidir, 26.725 lisans ve 11.865 lisansüstü
olmak üzere toplam 38.590 öğrenci eğitim görmektedir. Üç farkl kampüsünde yer alan
yirminin üzerinde öğrenci konutu vardr. Bu öğrenci konutlar farkl yaşam tarzlarna uygun
olarak tasarlanmştr.
Örneğin, “Kosher Flats” isimli öğrenci konutu Musevi inancna uygun yaşam
olanaklar sunmaktadr. Yabanc lisans öğrencilerine öğrenimleri boyunca, değişim program
öğrencilerine üniversitede kaldklar süre boyunca ve denizaşr lisansüstü öğrencilerine
çalşmalar süresince barnma yeri sağlama garantisi verilmektedir. Ailesi ile gelen öğrenciler,
bu garanti kapsam haricinde tutulmuştur. Öğrenci konutlar, lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin ayr veya beraber olduğu, yemek verilen veya verilmeyen, tek kişilik veya
birden fazla kişinin beraber kaldğ, cinsiyete göre ayrlmş ya da karma çeşitlere sahiptir.
Üniversitede barnma mekânlarnda her yaşam tercihine uygun bir alternatif
sunulmaya çalşldğ gözlemlenmektedir.105
İngiltere, ABD’den sonra en gelişmiş barnma hizmetleri ağna sahip ülkedir.
2000’lerden bu yana sektörde görülen canllk, 2008’de yaşanan küresel krizde daha da
artmştr. Bunun nedeni finansal kriz içinde olan üniversitelerin özel sektörle yaptğ
işbirliğidir.106
Standartlar ve Denetim
05.01.2015’te yürürlüğe giren “The Education Regulations 2014” adl kanun
özel/bağmsz okullardaki eğitimi düzenlemektedir.107 Bu kanunu destekleyici nitelikte
olan ve Eğitim Bakanlğ tarafndan hazrlanan “Yatl Okullar için Ulusal Minimum
105

Eşidir, 2016, s. 19-20.
Mehmet Şişman, 03.05.2017 tarihli Meclis Araştrma Komisyonu Tutanaklar.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1881
Erişim
Tarihi:
12.05.2017.
107
Birleşik Krallk’taki bağmsz okullarla ilgili detayl bilgi için bkz. Education, England The Education
(Independent School Standards) Regulations 2014,
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3283/pdfs/uksi_20143283_en.pdf, Erişim Tarihi: 15.03.2017.
106
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Standartlar” adl yönetmelik ise her özel yatl eğitim kurumunun uymas gereken kurallar
belirlemektedir.108

Okullar

ayrca,

kendi

yönetimleri

araclğyla

bu

kurallara

ek

yapabilmektedir. Özel ilgi gerektiren çocuklarn (zihinsel veya fiziksel engelli) gittikleri yatl
okullar için düzenlenmiş “Yatl Özel İhtiyaç Okullar için Ulusal Minimum Standartlar” adl
2012 tarihli yönetmelik ise bu okullar için hukuki temel oluşturmaktadr. Tüm eğitim
kurumlar, yüksek eğitim de dahil olmak üzere, 2005’te yürürlüğe giren Yangn Güvenliği
Kanunu’na tabidir. Eğitim alanlar ve yatakhanelerde anlan kanunda belirtilen kurallara göre
düzenleme yaplmakta; önlemler alnmakta ve her eğitim döneminde bir kez olmak üzere
tatbikat yaplmaktadr.

109

OFSTED, (Office for Standards in Education, Children’s Services

and Skills) Birleşik Krallk devlet yaps içinde okullar (yatl dâhil) denetlemekle yükümlü
kurumdur.
Özel/bağmsz okullar ise ISI (Independent Schools Inspectorate) ve SIS (School
Inspection Service) tarafndan denetlenmekte ve
Bakanlğ’na

iletmektedir.

SIS,

ayn

okullara ilişkin bulgular Eğitim

zamanda yurtdşndaki

İngiliz

okullarn

da

denetlemektedir. Sözkonusu yurtlarn Hükümetin belirlediği standartlara uygunluğunu
denetleyen iki kurum ANUK (Accreditation Network UK ve Universities UK) bulunmaktadr.
2004 Yerleşim Kanunu (Housing Act) uyarnca, İngiltere ve Galler’de her yurt, bu iki
kurumdan birine bağl olmal veya yerel yönetimce yetkilendirilmelidir. Söz konusu kanun,
İskoçya'da zorunlu olmamakla birlikte, çoğu İskoç yurdu ANUK sistemine bağldr.110
2.2.2.5

Brezilya

Eğitim Sistemi
İlköğretim mecburidir. Üç çeşit ilkokul vardr. Yaygn olan devlet ilkokulu olup,
eyalet yöneticileri tarafndan idare edilir. İkincisi belediye okullar, üçüncüsü de özel
ilkokullardr. İlkokul 4 senedir ve 7 veya 8 yaşnda öğrenci kabul eder. Ortaokullar Kuzey
Amerika'daki ortaokullara benzetilmektedir. Eğitim için devlet gelirlerinin % 10'u ayrlmştr.
108
Birleşik Krallk’taki Yatl okullarla ilgili detayl bilgi için bkz. Boarding Schools National Minimum
Standards in Force from 1 April 2015,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416186/20150319_nms_bs_stand
ards.pdf Erişim Tarihi: 15.03.2017.
109
Birleşik Krallk Yangn Güvenliği Kanunu hakknda detayl bilgi için bkz. Regulatory Reform, England And
Wales The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005,
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1541/pdfs/uksi_20051541_en.pdf Erişim Tarihi: 15.03.2017.
110
22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
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Brezilya'da ilk üniversite 1920'de kurulmuştur. Bununla beraber 20. yüzylda da dikkate değer
gelişmeler olup yeni üniversiteler de kurulmuştur. Baz üniversiteler kilisenin kontrolü
altndadr. En büyük üniversitesi Brezilya Üniversitesi olup, Rio de Janerio'dadr.111
Yurtlar
Brezilya'da barnma hakk konusunda özel bir mevzuat bulunmamaktadr. Çözüm
bekleyen eğitim sorunu, ülkenin sosyo-ekonomik durumuyla yakndan ilişkilidir. Bunun için
birkaç program oluşturulduysa da öğrencilerin konaklama hakkna hala gerekli özen
gösterilmemektedir.
Az sayda da olsa baz devlet üniversiteleri düşük gelirli ailelere mensup öğrencilere
konaklama imkân sunmakta ya da bir ev/oda kiralama konusunda maddi imkân/burs
sağlamaktadr. Her öğrenci bu imkândan yararlanamamaktadr. Konut desteğine başvuran
öğrenciler arasnda öncelik üniversitelerin bulunduğu şehirlerden uzakta, krsal kesimde
yaşayan düşük gelirli öğrencilere verilmektedir. Örneğin, Brezilya’nn belli başl devlet
üniversitelerinden biri olan Brezilya Üniversitesi, bulunduğu Federal Bölge (Brezilya’y
kapsayan eyalet) dşndan gelip, aylk geliri 1.405 Brezilya Dolarnn (500 ABD Dolar)
altnda olan ailelere mensup 360 öğrenciye konaklama imkân sunmaktadr. Brezilya
Üniversitesi öğrenci evi tahsis edemediği öğrencilere ise aylk 530 Brezilya Reali (170 ABD
Dolar) parasal yardmda bulunmaktadr. Üniversitenin bu şekilde maddi olarak desteklediği
öğrenci says 300 civarndadr. Öğrenciler ailelerinin gelir durumunu belgelerle kantlamak
zorundadrlar. Baz devlet üniversitelerinde konut hakkndan yararlanmak isteyen öğrencilerin
durumunu değerlendirebilmek amacyla özel bir komisyon da kurulmaktadr. Orta ve yüksek
gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklar ise üniversite eğitimleri süresince yaşayacaklar
mekân (ev, daire ya da özel oda) kendi imkânlar ölçüsünde bulmaktadrlar.
Brezilya’da tüm yerleşim yerlerinde ilkokul, ortaokul ve lise çağndaki çocuklar için
devlet okullar açlmş olup, çocuklarn aileleriyle birlikte yaşadklar yer dşnda bir okula
gitmelerine ihtiyaç bulunmadğ düşünülmektedir. Okullarn yerleşim yerlerine çok yakn
olmamas durumunda ise ulaşm okul otobüsü tahsis edilmek suretiyle devlet tarafndan
sağlanmaktadr. Brezilya’da devlet okullarnda verilen eğitimin kalitesinin düşük olmas
zengin aileleri özel okullara yöneltmektedir. Özel okullarda da durum farkl değildir. Onlar da
111

Brezilya Hakknda, http://www.brezilyakonsoloslugu.com/brezilya-hakkinda/ Erişim Tarihi: 18.04.2017.
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olmak üzere toplam 38.590 öğrenci eğitim görmektedir. Üç farkl kampüsünde yer alan
yirminin üzerinde öğrenci konutu vardr. Bu öğrenci konutlar farkl yaşam tarzlarna uygun
barnma imkan sağlamamaktadr. Brezilya’da özel eğitim kurumlar tarafndan açlan yurt
olarak tasarlanmştr.
bulunmaktadr.
Örneğin, “Kosher Flats” isimli öğrenci konutu Musevi inancna uygun yaşam
Bununla birlikte, Brezilya’da "Bolsa Família" ve "FIES (Fundo de Financiamento
olanaklar sunmaktadr. Yabanc lisans öğrencilerine öğrenimleri boyunca, değişim program
Estudantil)" (üniversite öğrencileri için burs) gibi düşük gelirli ailelerin çocuklarnn eğitimini
öğrencilerine üniversitede kaldklar süre boyunca ve denizaşr lisansüstü öğrencilerine
desteklemek amacyla programlar geliştirilmiştir. "Bolsa Família" programyla Brezilya
çalşmalar süresince barnma yeri sağlama garantisi verilmektedir. Ailesi ile gelen öğrenciler,
Hükümeti çocuk sahibi olan düşük gelirli ailelere para ve eğitim yardmnda bulunmaktadr.
bu garanti kapsam haricinde tutulmuştur. Öğrenci konutlar, lisans ve lisansüstü
Ailelerin söz konusu programdan faydalanabilmesi için aylk ortalama gelirlerinin 140
öğrencilerinin ayr veya beraber olduğu, yemek verilen veya verilmeyen, tek kişilik veya
Brezilya Reali (56 ABD Dolar) altnda olmas gerekmektedir. FIES ise düşük gelirli ailelerin
birden fazla kişinin beraber kaldğ, cinsiyete göre ayrlmş ya da karma çeşitlere sahiptir.
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https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1881
Erişim
Tarihi:
ve işletme okumuş profesyonellerden oluşan bir gruptur.112
12.05.2017.
107
Birleşik Krallk’taki bağmsz okullarla ilgili detayl bilgi için bkz. Education, England The Education
(Independent School Standards) Regulations 2014,
2.2.2.6 Fransa
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3283/pdfs/uksi_20143283_en.pdf,
Erişim Tarihi: 15.03.2017.

Eğitim Sistemi
Ülkemizde de etkisini hissettiren çok güçlü bir eğitim geleneği olan Fransa eğitim
sisteminde okullar; ilkokul, ortaokul ve lise olarak üçe ayrlr. Fransa’da ilkokul ve ortaokulu
112

22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Cevabi
Yaz.
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kapsayan 6-16 yaş aras eğitim zorunludur. 11-15 yaş arasnda devam edilen ortaokulda
herkesin takip ettiği tek bir müfredat bulunurken, Fransa lise eğitim sisteminde 10. snfn
ardndan alan seçilir.
Tüm devlet okullar ayn kalitede eğitim vermektedirler. Özel okullardan da milli
eğitim sistemini takip etmeleri ve en az devlet liseleri kadar kaliteli eğitim vermeleri beklenir.
Fransa’da öğrencilerin % 20’si özel liselere gitmektedir. Ancak özel ve devlet lisesi kavram
diğer ülkelerde olduğu kadar keskin çizgilerle birbirinden ayrlmaz. Fransa devlet okullarnda
din dersi zorunlu değildir. Fransa’daki özel okullarn % 90’ Katolik okullardr yani milli
eğitim prosedürünü izlerler ancak kendi öğretmenlerini kendileri seçerler ve din dersleri de
verirler. Öğretmenlerin ücretini devlet öder ve bu nedenle ücretleri fazla değildir.113
Yurtlar
Fransa'da, İngiltere veya Avustralya'daki gibi tipik bir yatl okul kültürü
görülmemektedir. Fransa'da yatl okullar haftalk ve daimi, ulusal veya uluslararas nitelikte
olabilir. Haftalk Yatl Okullar; mahallelerinde hiçbir okulun bulunmadğ veya ailevi
sorunlar olan öğrencilere yöneliktir. Kural olarak, haftalk yatl okullar pazartesiden
cumartesiye açktr. Hafta sonlar eve gitme imkân bulamayan öğrenciler konuk ailelerle
birlikte ağrlanabilir. (Uluslararas) Daimi Yatl Okullar; haftalk yatl okullarn aksine,
kalc yatl okuldaki öğrenciler hafta sonlarnda ve tatillerde de yurtlarda barnabilmektedir.
Bu nedenle, genellikle "Internats à l'année" (yl boyunca yatl okullar) olarak da bilinirler.
Ebeveynleri yurtdşnda çalşan öğrenciler, bu yatl okullarda eğitim görme imkânna
sahiptir. Hem okul saatlerinde, hem hafta sonlar hem de tatil günlerinde özel bakm imkân
sunulmakta, spor, boş zaman etkinlikleri ve geziler yaplmaktadr. Bazlar, bütün uluslara
açktrlar ve hem Fransz hem de uluslararas öğrencilere yönelik iki veya çok dilli programlar
sunarlar. Kabul ve yönetmelik ön koşullar okuldan okula değişir. Kural olarak, haftalk yatl
okullarda, ilgili snfn veya şubenin bulunmadğ yerlerden gelen öğrencilere öncelik verilir.
Fransa Milli Eğitim Bakanlğ’nn duyurduğu yatl okullara kabul kriterlerine göre:
Üniversite ve mesleki eğitim alanlar, (coğrafi kriter) ailesinin ikamet yerinde eğitim imkanlar
kstl olan öğrenciler, (sosyal kriter) yaşadğ yerler çalşma koşullar açsndan elverişli
olmayan ailelerden gelen çocuklar, (aile kriteri) koruma tedbiri alnan öğrenciler, (okul
113

Fransa’da Lise Eğitimi, http://lmkconsulting.org/ulkeler-ve-liseler/fransa/ Erişim Tarihi: 23.05.2017.
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kriteri) özel ihtiyaçlar olup olmadğna baklmakszn ailesi ve kendisi gönüllü olan
öğrenciler önceliklidir, (cinsiyet kriteri) kzlar ve erkekler arasnda denge aranr.
Bakanlğn resmi internet sayfasndan alnan bilgilere göre; 2015 ylnda kamu yatl
says 1.634’tür. Ortaokullarda 5.700.000 öğrencinin 244.000’i yatldr. Bunlardan kamuda
180.415, özelde 63.221 öğrenci barnmaktadr. (107.000 kz, 137.000 erkek) bulunmaktadr.
Kamu yatl kontenjan, 229.562’dir.114
Kayt olunan okullara da baz ölçütler konmuştur: Örneğin, Koruyucu / Öğretmen:
öğrencilere yatl okulun yaknnda ikamet eden bir öğretmen sunulabilmelidir. Ebeveynleri
teknik ve idari konularda temsil etmeli ve problem olmas (hastalk, kötü davranş, okul
kapanmas vb.) durumunda öğrencinin sorumluluğunu almaldr. Kayt esnasnda yatl okul
kurallarnn veliler ve öğrenciler tarafndan onaylanmas ve kabul edilmesi gerekir.
Öğrencilerin aşlarnn ve sağlk sigortasnn yaplmas da zorunludur. Yabanc öğrencilerin
de vizeye sahip olmas gerekir.
Bir devlet okuluna bağl haftalk bir yatl okulun ücretleri ylda 600 ila 1.200 avro
arasnda değişir. Entegre haftalk yatl okullara sahip özel okullar daha pahaldr. Burada
maliyet 1.500 ila 4.000 Euro arasndadr. Daimi ve uluslararas yatl okullar için, konaklama
masraflarna, sunulan boş zaman etkinliklerine ve okulun itibarna bağl olarak, maliyette
önemli farkllklar gözlenmektedir. Bir yllk konaklama masraflar 4.000 ila 12.000 avro
arasnda değişebilir. 2001 ylndan bu yana Fransa'da yatl okulda kalanlar için ek bir devlet
yardm 231 Euro verilmektedir. Zaten devlet tarafndan desteklenen öğrenciler bu desteği
alabilirler.115
Amboise

Tarmsal

Meslek

Lisesi

(Amboise

Lycée

Professionnel

Agricole,LPA) (Kamuya Ait)
Okul, Loire şehir merkezine 2 km. uzaklkta Gabillière alannda 2 hektarlk üzüm
bağlar eteklerinde yer almaktadr. Tarmsal meslek eğitimi verilen lisede, staj, haftalk veya
daimi yatl kalma imkân vardr. Pazartesi sabah ve Cuma öğleden sonra istasyona servis

114

Les Internats Au Collège Et Au Lycée, http://www.education.gouv.fr/cid1114/les-internats-au-college-et-aulycee.html#De_l'internatd'excellence à l'excellence de tous les internats Erişim Tarihi: 18.05.2017.
115
France, http://www.boarding-school-finder.com/en/articles/boarding-in-/france Erişim Tarihi: 18.05.2017.
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bulunmaktadr. 2 veya 4 kişilik odalarda bir banyo (Çift lavabolar, duşlar, tuvaletler) ve bir
çalşma masas bulunmaktadr. Yemekler okuldaki şefler tarafndan yaplmaktadr.
Öğrenci Derneği, spor ve kültür kulüpleri araclğyla sportif ve kültürel etkinlikler
planlamaktadr. Bilgisayarl çalşma salonlar, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlar, bilardo
masas, langrt, plazma ekran (TV düz ekran), uydu ve dijital karasal televizyon bulunan
medya odas, interaktif beyaz tahta ve video projektörleri vardr. Öğrenciler ve veliler
tarafndan erişilebilen internet ortamnda çevrimiçi ödev ve ders notlarna erişim vardr.
Eğitsel gezilerin maliyetleri aileler için azaltlmştr. Fransa’da nadir olarak görülmekle
birlikte bu yatl okulda öğrencilerin tarm alanlarnda kullanmna uygun uzaktan radyo
frekanslaryla yönlendirilebilen tam donanml traktörler de bulunmaktadr.116
Excellencia Okulu (Özel Sektöre Ait)
Fransa’nn başkenti Paris’e uzaklğ bir saatlik mesafede bulunan Excellencia Okulu, 5
hektar aşan, ağaçlkl bir zemin üzerine oturmaktadr. Excellencia kampüsü, 19. yüzyln
başlarndan kalma şatosu, stmal küçük olimpik yüzme havuzu, çok sayda derslik ve
çalşma odas, çocuklarn ziyaret etmek isteyen ebeveynlerin kalabileceği dairelere sahiptir.
Kampüste öğrenciler, spor ve kültürel etkinlikler için birçok farkl alana erişebilirler. Okul
yönetimi ekibi, 6 ila 18 yaş arasndaki öğrencileri eğitmek, denetlemek ve desteklemek için
20 yl aşkn tecrübeye sahiptir ve öğretmenler, nitelikleri, deneyimleri, öğretme yetenekleri
ve öğretime olan bağllklarna göre programlarn ihtiyaçlarna göre seçilmektedir. Spor
faaliyetleri, kendi alanlarnda uzman nitelikli kişiler tarafndan organize edilmektedir.
Öğrencilerin snf mevcudu 12 kişiyle snrlandrlmştr. Tüm personel günde 24 saat görev
yapmakta ve öğrencilerin refahn sürekli izlemektedir. Kampüsteki çeşitli binalara erişim
elektronik bir rozet sistemi ile yönetilir, böylece yetkili olmayan kişiler giremez.
Konaklamada tek kişilik odalarda tek cinsiyet olarak ayarlanmştr.117
Fransa eğitim sisteminde "barnma hakk" diye bir hak tanml değildir. Eğitim
Kanununda Üniversite ve Okul Çalşmalar Bölgesel Merkezleri (Centre régional des œuvres
universitaires

et

scolaires-CROUS)

öğrencilerin

hayat

şartlarn

iyileştirmekle

görevlendirilmiştir ve bu çerçevede öğrencilere özel barnma imkanlar sunar. Öğrencilerin en
116

La Vie Au Lycée, http://www.epl-amboisechambray.fr/lpa-amboise/amboise-vie-au-lycee Erişim Tarihi:
18.04.2017.
117
An Exceptional Campus, http://www.excellencia.fr/an-exceptional-campus/ Erişim Tarihi: 18.04.2017.
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çok tercih ettiği yurtlar bunlarn arasndadr. Bu yurtlar ise ikiye ayrlr: Mutfağn ortak yaşam
alan olarak kullanldğ yurtlar vardr. Bu yurtlarda öğrenci tek kişilik bir odada yaşar, bir de
tuvalet banyosu vardr. Diğer yurtlarda ise tek bir odada mutfak ve yatak odas, banyo ve
tuvalet dahil olmak üzere tek yaşam alan olarak inşa edilmiştir. Burs kurumuna burs için
başvuran bir kimse yurt için de başvurabilir. Öğrencinin burs kriterlerini sağlamas gerekir.118
Sosyal devlet ilkesi gereği indirimli bedellerle sunulan lojmanlara öğrencilerin
öncelikli erişim imkân vardr. Öğrenci lojmanlar, hem devletin, hem de yerel yönetimlerin
katklaryla inşa edilir. Ailelerinden ayr yaşayan tüm öğrenciler için lojmandan
yararlanma imkân sunulur. Lojmandan yararlanmak için öncelik sralamas, öğrencilerin
gelirleri ve lojmanlarn kira bedelleri dikkate alnarak hesaplanr.
Yurtlarda kalmak için yaş snr bulunmamaktadr. Yurtlarda kalabilmek için öğrenci
sosyal güvenlik sistemindeki tanmyla “öğrenci” olmak gerekmektedir. Öğrencilerin yurt
tahsisatndan yararlanabilmesine ilişkin sosyal öncelik derecesi, her öğrencinin ailesinin gelir
seviyesine göre belirlenir. Bundan sonra mevcut arz ve talebe göre lojmanlarn tahsisat
gerçekleştirilir. Öğrenci yurtlarnn tahsisinde, en yüksek oranlarda burs tahsis edilmiş
öğrencilere öncelik verilir. Bu öğrenciler, genellikle gelir seviyesi en düşük ailelerin çocuklar
olmaktadr. Lojmanlarda kalmak için kira ödenmektedir. Belli bir lojman tipi için ödenmesi
gereken

kira,

lojmandan

göstermemektedir.

yararlanan

öğrencinin

maddi

durumuna

göre

değişiklik

119

Fransa'da aylk yardm şeklinde iki kira yardm olanağ bulunmaktadr. Bu yardm
olanaklar her milliyetten bütün öğrencilere açktr. Bu yardmlarn miktar öğrencinin
gelirlerine, ikamet türüne ve oturduğu yerin kirasna göre belirlenmektedir. Bu yardmlar Kira
Yardm (Allocation de Logement) ve APL'dir (Kişiselleştirilmiş Kira Yardm). Bu yardmlar
Aile Yardm Sandklar (CAF) tarafndan verilir.
Metrekareye göre aylk kira ücretleri Paris'te yaklaşk 15 Avro, Paris dşnda ise 7
Avro’dur. Fransa'da özel öğrenci konutlar giderek artmakta ve buralarda öğrencilere möbleli,
temel ihtiyaç donanmna sahip ve kafeterya, çamaşr ykama odalar, televizyon salonu gibi
118
Stratejik Düşünce Enstitüsü Üniversite Öğrencilerinin Kredi, Burs ve Barnma Sorunlar Araştrmas 2015
Yl Araştrma Raporu, s. 26.
119
22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
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ortak kullanm alanlarnn bulunduğu stüdyolar kiralanr. Bu tür bir stüdyonun kiras Paris
dşnda 460–700 Avro, Paris'te 550–700 Avro arasnda değişir. 120
Özel eğitim öğrencilerine eğitim veren okullara ait yurtlar bulunmaktadr. Bu yurtlara
kayt başvurular, yurtlarn bağl olduğu okullar nezdinde yaplr ve devlet öğrenci
lojmanlarna erişim kapsamnda uygulanan sosyal öncelik kriterlerinin uygulanmas zorunlu
değildir. Bu yurtlar, ulusal düzeyde bir yönetmeliğe tâbi olmayp, her yurdun kendi iç
kurallar bulunmaktadr.
Üniversite öğrencileri için devlet yurtlar, Üniversite ve Okul Çalşmalar Bölgesel
Merkezleri (CROUS) tarafndan inşa ve tahsis edilir. Yeni devlet lojmanlarnn inşasna, ilgili
yerdeki öğrencilerin lojman bulmakta yaşadğ zorluk seviyesi dikkate alnarak siyasi
yöneticiler tarafndan karar verilir. Devlet yurtlar haricinde, dernekler ve inanç temelli
oluşumlar tarafndan yönetilen özel öğrenci evleri mevcuttur. Devlet, özel öğrenci evlerinin
yönetimine müdahil olmaz. Buna mukabil, özel öğrenci evleri, devletin güvenlik yönergesine
uymak mecburiyetindedir. Bunlarn dşnda, yatrm amacyla öğrenci evleri inşa eden inşaat
şirketleri de mevcuttur. Bu son kategorideki öğrenci evlerine erişim, tamamen serbest piyasa
koşullarna göre belirlenir.
Standartlar ve Denetim
Lojmanlarn “devlet lojman” olarak tanmlanmas ve dolaysyla devlet desteği
alabilmesi için gereken normlar dşnda özel bir “ulusal barnma ve yurt standard”
bulunmamaktadr. Ayrca, kamuya açk kuruluşlarda kişi ve mallarn güvenliğini sağlamaya
yönelik genel kurallar mevcuttur.
Üniversite ve Okul Çalşmalar Bölgesel Merkezleri (CROUS) tarafndan işletilen
yurtlarda, ilgili yurdun büyüklüğüne göre değişen kategorilerde devlet memurlar görev yapar.
CROUS bünyesinde bir eğitim merkezi bulunmaktadr. Yeni göreve başlayan tüm yurt
idarecileri, yurt yönetiminin çeşitli veçhelerini tanmak ve öğrenmek üzere bu eğitim merkezi
tarafndan düzenlenen kurslara kaydolmaya davet edilmektedir.

120

Fransz Yüksek Öğretimini Yurtdşnda Tantma Ulusal Ajans,
http://www.turquie.campusfrance.org/tr/node/5210 Erişim Tarihi: 22.03.2017.
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Parlamento tarafndan kabul edilen Anciaux Raporu121, öğrenci yurtlarna ilişkin
sorunlar ele almş ve mevcut yurtlarn yenilenmesi ve okullara daha yakn yeni yurtlarn inşa
edilmesi için genel bir politika ortaya koymuştur.122
2.2.2.7

Güney Afrika

Eğitim sistemi
Güney Afrika’da baz yerel eğitim daireleri okul öncesi eğitim imkân sağlamasna
rağmen okul öncesi eğitimde daha çok özel sektörün ağrlğ görülmektedir. Okul öncesi
eğitim imkânnn sağlandğ bölgelerde eğitim genelde 3 yaşndan başlayp ilköğretim çağna
kadar sürmektedir. İlköğretime başlama yaş altdr ve 6 yl sürmektedir. Bunun ilk yl birinci
kademe olarak nitelendirilir. İlköğretim birinci kademedeki etkinlikler okumay, yaz yazmay
ve basit matematiksel işlemleri yapmay öğrenme ve dil yeterliliklerinin gelişmesini
kapsamaktadr.
İkinci kademedeki etkinlikler ise anadilde ve ikinci bir dilde okumay, yazl ve sözlü
anlatm

yeteneklerini,

matematik,

tarih,

coğrafya,

genel

fen

bilimleri

bilgilerini

ve el sanatlar becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ortaöğretimin süresi görülen
programa göre 5 veya 6 yl olarak değişmektedir. Yüksekokullarda eğitim görebilmek için
teknik okullardan mezun olmak gereklidir, genel lise eğitimi ise 3 yl sürmektedir.
Güney Afrika Cumhuriyeti Şubat 2001'de bir Ulusal Yüksek Öğrenim Plan
hazrlamştr. Beş ana hedeften oluşan bu Plan, eğitimin kalitesini artrmak kadar, ülke
geçmişinde önemli sorunlara yol açmş olan rk ayrm politikasnn etkilerini silecek şekilde
rk ve cinsiyet ayrm yapmayan demokratik bir ortamn üniversitelerde de oluşmasn
amaçlamştr. Güney Afrika Cumhuriyetinde yükseköğretim kurumlar, üniversiteler, teknik
üniversiteler, öğretmen okullar ve yüksekokullar olmak üzere dörde ayrlr. Güney Afrika
Cumhuriyeti Yükseköğretim kanununa göre üniversiteler özerk kurumlar olarak kabul

121
Detayl bilgi için bkz. JORF n°0169 du 23 juillet 2013 page 12235 texte n° 2, LOI n° 2013-660 du 22 juillet
2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
NOR: ESRJ1304228L
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&dateTexte=&categorieLie
n=id Erişim Tarihi: 22.03.2017.
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edilmektedir. Yönetimden tamamen kendi konseyleri sorumludur. Eğitimcilerin hizmet
şartlar hükümet tarafndan belirlenmemektedir. 123
Yurtlar
Güney Afrika Cumhuriyeti eğitim kanunlarnca öğrenci barnma haklar belirlenmiş
ve Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanlğnca 2012 ylnda öğrenci yurtlarnn norm ve
standard konusunda bir genelge yaynlanmştr. Öğrencilerin eğitime erişiminin kolaylğ
bakmndan genellikle öğrenci yurtlar üniversite kampüsü içerisinde yer almakla birlikte,
üniversite kampüsü dşnda kalan, üniversiteye bağl kamu ve özel yurtlarn üniversiteye
azami yirmi kilometre olabileceği kanunla snrlanmştr.
Öğrencilerin barnma ihtiyaçlar üniversite yurtlar ve özel yurtlarca karşlanmaktadr.
Yurtlarda yerli veya yabanc öğrencilerin barnmasna imkân sağlanmaktadr. Yurtlarda
kalacak

öğrenciler

için

özel

bir

yaş

snrlamas

olmamakla

birlikte,

yurtlar

genellikle üniversite eğitimi çağndaki öğrencilere yöneliktir. Yurtlarda barnacak öğrencilerin
okula kaytl olmas zorunluluğunun yan sra talebe göre kontenjan uygulanmaktadr.
Yurtlarda kalacak öğrencilerden yllk ücret alnmas, ailelerin orta ve üstü gelir düzeyinde
olduklarn işaret etmektedir.
Güney Afrika Temel Eğitim kanunu çerçevesinde Johannesburg şehrinde faaliyet
göstermekte olan Witwatersrand Üniversitesi bünyesinde kurulan SEC (Schmerenbeck
Educational Centre) isimli merkezde üstün zekâl ve yetenekli öğrencilere özel eğitim
verilmektedir.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Özel Okul Açmaya İlişkin Mevzuat: 84 Sayl 1996
Okullar Kanunu’nun 45. Maddesince, bu kanun ve ilgili diğer eyalet kanunlarna bağl olarak
herhangi bir şahs masraf ve bakm giderlerini kendi karşlamak koşulu ile özel okul açabilir.
Anlan kanunun 45 A. maddesine göre, okula öğrenci kabul yaş Grade R-(okul öncesi
hazrlk snf), kayt yl içerisinde (30 Haziran tarihi itibaryla) 5 yaş olup, 5 yaşna giren
çocuklar okula kayt edilebilmektedir. Ayn kanunun 46. maddesine göre hiçbir şahs, Ulusal
Eğitim Bakanlğnca kayt edilmediği müddetçe okul açamaz veya okul idaresini üstlenemez.
Eyalet Eğitim Bakan, özel okullarn Ulusal Eğitim Bakanlğnca kaytlarnn kabulü veya
123

Güney Afrika Eğitim Sistemi, https://prezi.com/eckwhdqka9sp/guney-afrika-egitim-sistemi/ Erişim
Tarihi:18.04.2017.
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iptali konusundaki gerekçeyi Resmi Gazete ile duyurur. Milli Eğitim Bakanlğ, özel bir okulu
devlet okullar standartlarna uyumlu, okulun yönergesinde rkç yaklaşm bulunmamas ve
okulun kayt için yukarda belirtilen şartlar taşyor olmas koşulu ile kayt eder. Bu maddede
belirtilen kurallara aykr hareket eden bir şahs suçlu bulunur, gözaltna alnarak para cezas
veya üç ay hapis cezasna çarptrlr. 48. madde uyarnca, özel okullarn sübvanse
edilebilmesi Milli Eğitim Bakanlğ, Eğitim Kurulu ve Finansal ve Bütçe Kurulu ile
görüşülerek, Maliye Bakanlğnn da oluru ile kararlaştrlr. Bu konudaki norm ve asgari
standart Resmi Gazete'de ilan edilmektedir. Ayn kanunun 50. maddesi Eyalet Eğitim
Bakan’nn özel okullarla ilgili sorumluluğunu düzenler. Eyalet Eğitim Bakan, özel okullarn
izlemesi gereken yönergeyi Eyalet Resmi Gazetesi ile duyurur. Yönergede, öğrencilerin
Eğitim Bakanlğ denetiminde snava katlm, özel okullarn tutmas gereken kaytlar, özel
okullara sağlanacak sübvansiyon, özel okullarla ilgili Milli Kanunda belirtilen herhangi bir
konu, söz konusu maddenin 1. fkrasna bağl olarak farkl bir özel okul, farkl şart ve
uygulamaya tabi tutulabileceği konular yer almaktadr.
Graaff-Reinet Birliği Lisesi (Graaff-Reinet Union High School (Kamu/Vakf Ait)
Okul, 1919 ylnda, yerel sakinler tarafndan Saint James Kilisesi’nin mali
himayesinde, çocuklarn İngilizce eğitiminin sağlanmas amacyla başlatld. Okul,
01.04.1922'de devlet okulu haline geldi.
Union High School’da, 1. snftan 12. snfa kadar öğrenciler öğrenim görmektedir.
Öğrencilerin yüzde % 40'nn barndğ üç doğal yerleşim pansiyonu/yurdu vardr. Arthur
Kingwill House’da, 5.-12. snflar arasndaki erkek çocuklar; Herby Arnott House ayn
snflarda olan kzlar barnmaktadr. 1.-4. snf yaklaşk 30 kz ve erkek öğrenci, Max Kroon
Evinde kalmaktadr. Max Kroon Evi, küçük bir pansiyonun amaçlarna uygun olarak
dönüştürülmüş olan eski bir evdir. Aileler de bu evi ziyaret edebilir. Çocuklar evden oyuncak
getirebilirler. Her öğleden sonra denetleme yaplarak, güvenli bir çevre oluşturulmaya
çalşlr. Pazartesiden cumaya kadar yatl kalnabilir.
Arthur Kingwill House, haftalk veya dönemsel yatl olarak 5. snftan 12. snfa kadar
120 çocuğa ev sahipliği yapmaktadr. Yaş gruplarna göre ayrlmştr. Ayr hazrlk tesisleri,
yatakhaneler ve besleyici yemeklerin servis edildiği ortak bir yemek salonuna sahip olup
banyo olanaklarna sahiptirler. Bir TV/oyun/ortak salon da mevcuttur. Tam teşekküllü bir
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revir bulunmaktadr. Her snfn, öğrencilerine rehberlik etmek ve yönlendirmek için
uzmanlaşmş bir rehberlik sistemi kurulmuştur. Çocuklar için farkl spor tesisleri ve
rekreasyon alanlar mevcuttur. İbadet etkinlikleri de yaplan bina, 1953'te II. Dünya
Savaş'nda görev yapan geçmiş öğrencilerin ansna inşa edilmiştir.
Üst snf kz öğrenci yurdu olan Herby Arnott House, 1950'de inşa edilmiştir. 110 kz
öğrenci barnmaktadr. Yaşlar büyük olanlar, üst katta, tek kişilik odalarda veya 12. snf
kzlarla çift kişilik odalarda konaklamaktadr. Çeşitli rekreasyon alanlar, büyük bir yemek
salonu vardr. Her akşam denetim yaplmakta olup, kz öğrencilere rehberlik hizmeti
sunulmaktadr.
Kzlarn okulun medya merkezine kolay erişimi bulunmaktadr. Piyano odalar, müzik
öğrencileri için serbest zamanlarda pratik yapmalarn sağlamaktadr.124
Bergriver Secondary School (Kamuya Ait)
Wellington’da bulunan Bergriver Ortaöğretim Okulu, İşletme, Ticaret ve Yönetim
alannda mesleki beceri kazandrmaya yönelik krsalda bulunan bir yatl okuldur. 2015 yl
itibariyle okulda 1.023 öğrenci okumakta olup bunlarn 79’u (33 kz, 46 erkek) yatl olarak
barnmaktadr.125 Okulda bağşçlarn desteği ile kurulan donanml bir kütüphane de
bulunmaktadr. Özel programlar uygulanan okulun kütüphanesi halka da hizmet vermektedir.
Özellikle yatl öğrencilerin katksyla Robotik Program matematik ve fen alann, Okuma
Program akc okumay geliştirmeye yöneliktir. Tablet bilgisayarlardan da kitap okumak
mümkündür. Ayrca Drama Program ile öğrenciler kendi oyunlarn kendileri yazmakta olup,
özgüven kazanmalar için, seslerini kullanma, yaratclklarn ve iletişim becerilerini
geliştirmek için çalşmaktadrlar.126
Standartlar ve Denetim
Güney Afrika Milli Eğitim Kanunu uyarnca öğrenci yurtlar belli standarda
sahip olmaldr. Öğrenci yurtlar, Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanlğ Yönetmeliği
124

Union Schools Graaff-Reinet, http://www.unionschools.co.za/ Erişim Tarihi: 16.05.2017.
South African Schools, http://www.southafricanschools.net/boarding-schools.php?s=55&q=&r=&t= Erişim
Tarihi: 16.05.2017.
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Erişim
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çerçevesinde her üniversite kurulunun atadğ komite tarafndan denetlenmektedir. Yurtlarda
meydana gelen kazalar söz konusu komite tarafndan üniversite kuruluna rapor edilmektedir.
Öğrenci barnma yerlerinde (yurtlarda) çalşan kişiler, üniversite kurulu tarafndan belirlenmiş
üniversite görevlileri ve öğrenci temsilcisi öğrencilerden oluşmaktadr. Güney Afrika Temel
Eğitim Bakanlğ Komisyonu tarafndan Parlamento İzleme Grubu’na127 ulusal eğitim ve
öğretim konularna ilişkin yllk raporlar sunulmaktadr.128
2.2.2.8

İspanya

Eğitim Sistemi
Eğitim yönetiminde yetki, merkezi yönetimle yerel bölgeler arasnda paylaşlmştr.
İspanya'da 1990 ylnda çkartlan Eğitim Sistemini Yeniden Düzenleme Kanunu ile zorunlu
eğitim süresi 10 yla çkarlmş ve orta öğretim basamağnda eğitim programlar öğrencilerin
kendi yetenek, ilgi ve eğilimleri yönünde öğrenim görmelerini sağlayacak ve onlar hem
yükseköğretime hem de meslekî eğitime hazrlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.129 Orta
öğretimin tamamlanmasnn ardndan Eğitim Sertifikas verilmektedir.
Yurtlar
Zorunlu eğitim snrlar içinde olan öğrencilerin barnma ihtiyaçlar İspanya’nn bütün
bölgelerinde faaliyet göstermekte olan “Okul Yurtlar ile Ev Okullar Hizmetleri”
(Residencias Escolares y Escuelas Hogar)130 tarafndan karşlanmaktadr. Her sene gerekli
şartlar karşlayan (2. maddede belirtilmektedir) 12.000 civarnda öğrenci devlet tarafndan
sunulan bu hizmetten faydalanmaktadr. Bu hizmetin temel amac, sosyo-ekonomik
sebeplerden dolay eğitim göremeyen öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerinin
sağlanmasdr.

127

Güney Afrika’da bulunan her ildeki özel okullar ve bunlara bağl yatl tesisler hakknda detayl bilgi için bkz.
(21/08/2015 tarihi itibariyle),
Basic Educatin Republic of South Africa,
http://www.education.gov.za/Newsroom/ParliamentaryQuestions/2015ParliamentaryQuestions/tabid/954/ctl/Det
ails/mid/3960/ItemID/3505/Default.aspx Erişim Tarihi: 16.05.2017.
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Üniversite öğrencileri için barnma hizmetleri, üniversitelere bağl olan öğrenci
yurtlar tarafndan karşlanmaktadr. Bu yurtlarn şartlar bağl olduklar üniversiteler
tarafndan belirlenmektedir. Okul Yurtlar ile Ev Okullar Hizmetleri bir devlet
uygulamasdr. Ayrca, vakflar tarafndan özel yatl okullar açlabilmektedir. Üniversite
yurtlar, üniversiteler tarafndan açlp işletilmekte, ayrca üniversitelerin belirlediği kurallar
karşlamak şartyla özel yurtlar da üniversitelere bağl olarak faaliyet gösterebilmektedir.
Devlet tarafndan sunulan Okul Yurtlar ile Ev Okullar Hizmetlerinden; ikamet yerlerinde
ilkokul veya ortaokul olmayan veya en yakn okula ulaşm imkân olmayan/snrl olanlar,
Ailesi iş gereği sürekli seyahat etme veya taşnma durumunda olanlar, (sosyal hizmetler
tarafndan) yoksulluk veya başka nedenlerle ailesinden uzak eğitimine devam etmesine karar
verilenler, ekonomik imkan olmayan göçmen ailelerin çocuklar, ikamet yeri dşnda
konservatuar eğitimine hak kazanmş öğrenciler, hem eğitimine hem de spor dalna devam
etmesi ikamet yerinde mümkün olmayan spor lisansl öğrenciler yararlanabilmektedir.
Okul yurtlar hizmetinden esas olarak 6-16 yaş aras ilkokul ve ortaokul öğrencileri
yararlanabilmektedir. Kontenjan olmas halinde, lise veya meslek lisesi öğrencileri de ücret
karşlğnda yurtlardan yararlanabilmektedir.
Okul yurtlarnda kalan öğrencilerin ailelerinin, özel yurtlarda kalan öğrencilerin
ailelerine kyasla sosyo-ekonomik seviyesi genel olarak düşüktür. Üniversite düzeyinde de
benzer bir durum söz konusudur. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden ücret talep
edilmemektedir. Lise veya Meslek Lisesi öğrencilerinden ücret talep edilmektedir, ancak
miktar

kontenjan

ve

öğrencinin

ailesinin

ekonomik

durumuna

göre

değişiklik

gösterebilmektedir. Lise/meslek lisesi veya üniversite döneminde evinden uzak ikamet eden
öğrenciler, Devlet Genel Burslar Program (Programa General de Becas MAEC) kapsamnda
yurt desteği için başvurabilmektedir.
Özel Eğitim kurumlar kapsamna giren yurtlar bulunmamaktadr. Vakf, dernek, özel
veya kamu yurtlar ayrm mevcuttur. Yurt açma izinleri İspanya Eğitim, Kültür ve Spor
Bakanlğ tarafndan verilmektedir. Devlet yurtlar da anlan Bakanlğa bağldr. Üniversite
yurtlarn ise üniversiteler kendi kurallarna uygun şekilde kurabilmektedir. Üniversiteler
bünyesinde kurulacak özel yurtlar için izinler üniversiteler tarafndan verilmektedir.131 Genel
131
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olarak ülkede, yükseköğretime öğrenci kaytlar düşmektedir. Ancak son on ylda yüksek
oranda yabanc öğrenci çekmektedir. Öğrenci barnma hizmetleri, başta RESA, Residencia
Campus ve Campus Patrimonial olmak üzere üniversiteler tarafndan sağlanmaktadr. Ülkenin
ekonomik durumu düzeldikçe uluslararas şirketlerin barnma hizmetlerine olan ilgisi
artmaktadr.132
Colegio Montfort / Montfort Koleji (Özel Sektöre Ait)
Montfort Koleji, 1964 Uluslararas Mimarlk Ödülüne sahip yerleşim alanyla İngiliz
eğitim modelini uygulayan özel yatl okuldur. 7 yaşndan itibaren kalnabilen erkek ve kz
öğrenciler için ayr yatakhaneler bulunmaktadr. Eğitim ve öğretim dşnda serbest zaman
etkinlikleri de planlanmaktadr. Özel ve ortak alanlarda kafeterya, oyun salonu, müzik,
okuma, video, erişim noktalar internet ve WIFI alanlar vardr. Mini sinema, spor merkezleri,
(açk ve stmal) yüzme havuzu, tenis, paten, atletizm, futbol sahas, spor salonlar
bulunmaktadr. Öğrencilerle sürekli iletişim halinde olan öğretmenlerin yan sra rehberlik
danşma merkezi de bulunmaktadr. Okula ait internet sitesinde öğrencilerin günlük
programlar ilan edilmiştir. Sabah 8’de uyanan öğrenciler, 08.30’da kahvalt yapmakta,
09.30’da da okula gitmektedir. Öğleden sonra 17.00-18.00 aras spor ve eğlence saatleri olup
18.00-22.00 saatleri çalşma, yemek, kişisel bakm ihtiyaçlar için ayrlmştr. Okul ayn
zamanda ekolojik faaliyetlerde ve UNICEF’le birlikte çeşitli sivil toplum projelerinde
çalşmaktadr.133
Instituto Cristiano de San Pablo/San Pablo Hristiyan Enstitüsü (Vakf’a Ait)
Enstitü, D. Lorenzo Cuellar tarafndan kurulmuş olup kimsesiz çocuklara tam bakm
hizmeti vererek yatl okulda eğitim görme imkân sağlamaktadr. Dini referansl bir okuldur.
Onlarca bağşç kuruluş tarafndan finanse edilmektedir. Okulun hedef kitlesi kimsesiz,
bakma muhtaç veya üst düzeyde ekonomik ve sosyal güvenlik açğna maruz kalan ailelerden
gelen (bu durumda yaklaşk 22 aile vardr) 4-17 yaş grubundaki çocuklardr. Okulda 100
çocuk barnmaktadr. Velilerle düzenli toplantlar düzenlenmekte, ailelere ve çocuklara psiko-

132
Mehmet Şişman, 03.05.2017 tarihli Meclis Araştrma Komisyonu Tutanaklar.
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12.05.2017.
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sosyal destek çalşmalar yaplmaktadr. Okulda sağlk, bakm ve beslenme gibi temel
hizmetlerin yan sra sportif ve kültürel etkinlikler de yaplmaktadr.134
Standartlar ve Denetim
Yurtlarn genel denetimi, İspanya’nn her bölgesinde bulunan Eğitim Müdürlüğü
tarafndan yaplmaktadr. Ulusal barnma veya yurtlar için belirlenmemiş bir standart
bulunmamaktadr. Denetimler bölgelerdeki Eğitim Müdürlükleri tarafndan yaplmakta,
bununla birlikte öz değerlendirme sistemi de uygulanmaktadr. Bu kapsamda, eğitsel-sosyal
faaliyetlerin verimliliği ve yurtlarda görevli personel, performans açsndan değerlendirmeye
tabi tutulmaktadr. Ayrca yurt yönetimleri tarafndan senelik olarak düzenlenen faaliyet
raporlar

Eğitim

Müdürlüklerine

iletilmektedir.

Denetim

için

ayrca

bir

takvim

belirlenmemiştir. Okul Yurtlarnda (temizlik vb. işlerinden sorumlu personel haricinde),
idareden sorumlu öğretmen kadrosu bulunmaktadr. Bu kadrodaki görevliler, öğrencilerin
eğitimini destekleyen sosyal-eğitsel aktiviteler gerçekleştirmekten ve öğrencilerin durumunu
takip etmekten sorumludur.135
2.2.2.9

İsveç

Eğitim Sistemi
Sosyal refah devleti uygulamas çerçevesinde İsveç vatandaşlar eğitim hizmetlerine
ücretsiz veya baz durumlarda düşük katlm paylaryla erişebilmektedirler. Esasen,
anaokulundan lise sona kadar olan eğitim süreci, ilgili belediyelerin sorumluluğu altndadr.
“Okul İşleri İdaresi (Skolverket)” merkezi hükümet bünyesindeki Milli Eğitim Genel
Müdürlüğü niteliğindeki tek kurum olup, sadece müfredat konularndan sorumludur.136
Okulöncesi dönem zorunlu olmamasna rağmen İsveç’teki neredeyse tüm çocuklar bu eğitime
katlrlar. İsveç zorunlu eğitimi üç kademelidir: 1-3. yllar, 4-6. Yllar ve 7-9. yllar. Lise (1012. snflar) isteğe bağldr. Seçmek için 18 Ulusal Üç Yllk Program bulunmaktadr.
Bunlarn 6’s üniversite gibi yükseköğrenime hazrlk için ve 12’si meslekidir. Örnek

134

http://institutocristianodesanpablo.org Erişim Tarihi: 17.05.2017.
22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
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22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
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sporcular hedefleyen program çeşitlerinin yan sra zihinsel engelliler için de üst ortaokullar
bulunmaktadr.137
Yurtlar
İsveç eğitim sisteminde, öğrencilerin barnma hakk eğitim sisteminin içeriğine oranla
geri planda kalmş bir konudur. Zira öğrenciler, arzu ettikleri şehir/bölgedeki eğitim
kurumlarnda eğitim görmeyi talep etme hakkna sahiptirler. İsveç’te, vakf, dernek, özel veya
kamu yurtlar arasnda ayrm bulunmamaktadr. Yükseköğrenim öncesi ulusal öğrenci
yurtlarna dair yönetmelik 1991’de yürürlükten kaldrlmş ve herhangi bir mevzuatla ikame
edilmemiştir. Hâlihazrda yurtlar, belediyelerin finansman ve kontrolünde, özel firmalar
tarafndan işletilmektedir. Yurt ihtiyac284
bulunan belediyeler, ihale yöntemi ile ihtiyaçlarn
karşlamaktadr.
Grennaskolan
ait)
Albany
Yatl Koleji (Kamu’ya
(Kamuya Ait)
1963'te
tarafndanbüyük
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Koleji, ClarenceOkul
Dağ'nn
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sunar. Öğrencilere, akademik, sportif ve sosyal
harmanlandğ
tarihi bir sokaktan
yaşamlarnda onlara rehberlik eden nitelikli ve deneyimli kadrolar tarafndan baklmaktadr.
Grennaskolan, ulusal üç yl üst ortaokul programlar içinde eğitim vermektedir. Sosyal
Albany Yatl Colleji, Albany Senior High School, North Albany Senior High School ve St
Bilimler Program, Doğa Bilimleri Program ve Uluslararas Bakalorya Diploma Program.
Joseph's Katolik Koleji'ne devam eden öğrenciler için konaklama ve denetim hizmeti
Yars yatl olmak üzere 200 öğrenci okumaktadr. Yatl öğrencilerin yarsndan fazla 30
sunmaktadr. Tüm okullar, öğrencileri üniversiteye, diğer yükseköğretim kurumlarna veya iş
ülkeden gelen İsveçli gurbetçilerin çocuklardr.
gücüne girmeye hazrlamak için yüksek kaliteli eğitim sunmay amaçlamaktadr.94 Eğitim
Kurumlarna Uzakta Yaşayan Çocuklar İçin Yardm Plan (AIC), Uzakta Yatl Okuyan
Her yurtta görevli olarak evin sorumlusu ve idarecisi vardr. Bu kişiler, öğrencilerin
Öğrenciler İçin Ödenek (SBAHA), Gençlik Ödeneği, Sübvansiyonlu Öğrenci Servisleri, İzole
refahndan sorumludur. Tüm öğrenciler tek kişilik odalarda yaşamaya başladktan sonra özel
Çocuklar için Yardm Fonu gibi çeşitli finansman araçlar ile öğrenci giderleri
hayatlarnn gizliliği garanti edilmektedir. Öğrenciler özel eşyalaryla odalarn
karşlanmaktadr.95
kişiselleştirebilir. Öğrencilerin aileleriyle telefonla görüşme olanaklar vardr. Öğrencilerin
nevresimleri ve temizlik hizmetleri yurt tarafndan karşlanr. Yurtlar, okul tatillerinde
Calrossy Anglikan Okulu (Özel Sektöre Ait)
kapaldr. Yurtlar arasnda düzenlenen turnuvalarla spor etkinlikleri desteklenir.
1919'da kurulan Calrossy Anglikan Okulu, yaklaşk 640 ortaöğretim öğrencisi ve 375
ilköğretim
öğrencisi için hizmet vermektedir. 3 ayr yatl kampüste 220'den fazla kz ve erkek
137
İsveç’te Eğitim, http://www.isveckultur.com/toplum/isvecte-egitim/#start Erişim Tarihi: 19.04.2017.

öğrenci konaklamaktadr. Ortaöğretimde okuyan kzlar için yl seviyesine göre ilerleyen iki
kampüste dört ayr ev ayrlmştr.
kdemlerine
tek Sayısı:
kişilikten
Türkiye Öğrenciler
Büyük Millet
Meclisi göre (S.
494)8 kişiliğe kadar
değişen saylarda kalnan odalarda kalmaktadrlar. Klimal çalşmal salonlar vardr. Erkek
öğrenciler de 2011’den itibaren ayr bir kampüste bulunmaktadrlar.
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Çalşanlar açsndan bakldğnda okul, bölgenin en büyük işverenidir. Okulun internet
sitesinde diğer ülkelerdeki baz muadilleri gibi, çalşanlarn görevleri belirtilerek isimleri ve
resimleri yer almaktadr. Sitede ayrca, öğrencilerin sağlk sigortalar, ilaç ve beslenme
politikalar ile disiplin kurallar ve kriz yönetim plan da yer almaktadr.138
Standartlar ve Denetim
Yurt binalarnn ve hizmetin özelliklerine ilişkin standartlar, şartname ile
belirlenerek (bu şartname dşnda başka bir iznin alnmas gerekmemektedir) sözleşmeye
yanstlmakta, keyfiyete ilişkin denetimler de belediye tarafndan yürütülmektedir. Yurtlar
bulunan liselerdeki öğrenciler bu hizmetlerden genellikle ücretsiz olarak yararlanmaktadr. Bu
duruma tek istisna, Okullar Kanunu’nda (2010:800 sayl Kanun 26. bölüm 5. madde)
belirtildiği üzere, sağlk ve engellilik durumu bulunan öğrencilerdir. Bu alanlarda hizmet
veren ilgili eğitim kurumu/yurtlarnn Sağlk ve Sosyal Hizmetler Denetleme Kurulu
(Inspektionen för vård och omsorg) tarafndan teftiş edildiği hükmü bulunmaktadr.
Yurtlarn kaza ve yangn güvenliği ise, bütün kamu kurumlarnn güvenliğinden
sorumlu olan “İsveç Sivil Savunma Kurumu (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)”
tarafndan denetlenmektedir. Bu kurumun internet ortamndaki kaytlarnda, vuku bulmuş bir
yurt yangn çerçevesinde hazrlanan bir rapora rastlanlmamştr. İsveç Büyükelçiliğinin yurt
yangnlarna ilişkin yapmş olduğu araştrmada, örnek teşkil edecek bir vakaya
rastlanmamştr. Bu hususun, alnan önemli önlemlerin yan sra, söz konusu yurtlarn sayca
az olmas ile ilintili olabileceği değerlendirilmektedir.
Öğrenci barnma yerlerinde çalşanlarn niteliklerine dair ulusal standartlar
bulunmamaktadr. Bu kurumlarda görev alacak kişiler için, belediyelerle tedarikçiler
arasndaki gerçekleştirilen sözleşmelerdeki esaslar geçerlidir.
İsveç’te ilköğretim düzeyinde yurt bulunmamaktadr. Sanayi kuruluşlarnn teknisyen
düzeyinde personel ihtiyacn karşlamak amacyla hizmet veren meslek liselerinin yurtlar
bulunabilmektedir. İsveç’te üstün zekal çocuklara yönelik özel eğitim kurumlar
bulunmamakta olup, bu yönde okullarn tesis edilmesi için yaplan baz talepler henüz sonuç
vermemiştir. Bununla birlikte, gelişim yetersizlikleri bulunanlar ve fiziksel engelliler için baz
138

International Boarding School of Sweden, Grennaskolan, http://www.grennaskolan.se/ Erişim Tarihi:
19.05.2017.
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özel eğitim kurumlar bulunmakta olup, bunlara tahsisli bulunan az sayda yurt da
mevcuttur. Yurtlar konusunun nadir olarak İsveç Parlamentosunun gündemine geldiği
(1991’deki Yönetmeliğin kaldrlmas sürecinde ve yurtlarn işletilme usullerine ilişkin)
görülmüştür. 139
2.2.2.10 İsviçre
Eğitim sistemi
İsviçre’de merkezi olmayan, kantonlarn sorumluluğunda bir okul sistemi vardr.
İsviçre’de 26 kantonun eğitim sistemleri arasnda farkllklar çoktur. Her kademesinde
müfredat programlar, günlük ve haftalk ders programlar, tatilleri, okul yönetim şekilleri,
denetim sistemleri gibi çok farkl olan kantonlar mevcuttur.140 Çocuk okul çağna geldiğinde,
bağl bulunduğu belediye, çocuğun adresine yakn okullardan hangisine gideceğini belirler ve
anne babalara ilk okul gününün hangi tarihte olduğunu ve o gün çocuklarn hangi saatte
nereye brakacaklarn bildirir. İsviçre’de yaşayan tüm çocuklar zorunlu okul eğitimine
katlrlar. Devlet okullar çocuklara dokuz yllk bir öğrenimi kapsayan ücretsiz ve çok
nitelikli bir okul eğitimi sunmaktadr.141
Üniversitelere giriş koşullar da kantondan kantona değişebilmektedir. Baz
üniversiteler sadece maturite diplomas olan öğrencileri kabul ederken, baz kantonlarn
yüksekokullar, 12-13 yl sonunda verilen ortaöğretim diplomalarn, “hazrlk snf ve giriş
snav” şartlar ile kabul edebilmektedir.
Örneğin, BaselStadt’da okul basamaklar, anaokulu, ilkokul, yönelim okulu, öğrenim
gelişim okulu ya da lise, yükseköğrenim basamaklarndan oluşur. Okullar, çocuklarn ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda bir sonraki okul basamağna yönlendirir. Bu yönlendirme çok kat
değildir. Çocuklar gelişimlerine bağl olarak, okullar arasnda geçiş olanaklarna da

139

22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
İsviçre’de Eğitim Sistemi, http://isvicrekultur.org/isvicrede-egitim/isvicre-egitim-sistemi/ Erişim Tarihi:
17.05.2017.
141
İsviçre’ye Hoş Geldiniz,
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/willkommen/willkommen-tr.pdf Erişim
Tarihi: 17.05.2017.
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sahiptirler.142 Merkezi yönetim Kantonlar arasndaki eğitim kalitesi ve uygulamalar açsndan
farkllklar harmonize etmeyi ve ortak hedefler geliştirmeyi amaçlamaktadr. Bunun için
2011 ve 2014 yllarnda Eğitim Raporu143 yaynlanmş ve ortak hedefler belirlenmiştir.144
İsviçre'deki öğrencilerin çoğunluğu, yaşadğ belediyedeki bir devlet okulunda zorunlu eğitim
görür. Öğrencilerin sadece % 5'i özel bir okula devam etmekte olup yaşadklar yerlerde
devam

edebilecekleri

değerlendirilmektedir.

okullar

konusunda

ciddi

bir

sknt

görülmediği

145

Yurtlar
Kültürel çeşitlilik, İsviçre özel ve uluslararas yatl okullarnn en temel özelliğidir.
Öğrencilerin, yalnzca temel akademik ve sosyal beceriler edinmekle kalmayp, farkl etnik
gruplardan, dillerden, dinlerden, aile yaplarndan çocuklar ile tanşarak farkl kültürleri
tanma frsat elde ettikleri düşünülmektedir. Yatl okullarn çoğunda ikinci dil olarak yoğun
İngilizce, Franszca, İtalyanca ya da Almanca sunar. İsviçre'de yatl okul eğitim ücretleri
konaklama dâhil yaklaşk 80,000 CHF ile 115,000 CHF arasndadr.146 Özel Eğitim gerektiren
çocuklarn, kendi ikamet ettikleri okullarda veya Özel Eğitim Yatl Okullarnda (boarding
schools for special needs students) okuyabilecekleri de belirtilmiştir.
2014 ylnda yaynlanan İsviçre Eğitim Raporunda öğrencilerin yüksek oranda alkol
kullanmna da bir bölüm ayrlmş, alkol kullanmnn öğrencilerin beyin gelişimine ve
öğrenmelerine olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir. Genç kzlarda sigara kullanmnn
erkeklere göre daha fazla olduğuna dikkat çekilmiştir. Bunlarla ilgili çalşmalar olumlu netice
vermiş olmal ki; 2002 ylnda 15 yaşndaki erkek öğrencilerde alkol kullanm % 33
seviyesinde iken, 2010’da % 25 seviyelerine gerilemiştir.147 Milliyet Gazetesi yazar Abbas

142
Asm Ar, İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Pegem A Yaynclk, Ankara, 2006, s. 5.
http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/16112007131757Basel%20Okul%20Sistemi.pdf
Erişim
Tarihi:
17.05.2017.
143
İsviçre Eğitim Raporu, 2014,
http://skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/Swiss_Education_Report_2014.pdf Erişim Tarihi:
17.05.2017.
144
Ongoing Reforms and Policy Developments,
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Switzerland:Ongoing_Reforms_and_Policy_Deve
lopments Erişim Tarihi: 17.05.2017.
145
The Swiss Education System, http://www.edk.ch/dyn/16342.php Erişim Tarihi: 19.05.2017.
146
İsviçre’de Yatl Eğitim, http://www.aplusyurtdisi.com/isvicrede-lise-egitimi/ Erişim Tarihi: 13.03.2017.
147
İsviçre Eğitim Raporu 2014, s.31. http://skbfcsre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/Swiss_Education_Report_2014.pdf Erişim Tarihi: 17.05.2017.
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Güçlü, anaokulundan148 itibaren (özel) yatl okullarda kalnabildiğini ancak okullarn çok
disiplinli olduğunu yazmştr.149
Aiglon College (Vakf’a ait)
Aiglon College, 1949 ylnda İsviçre Alpleri'nde, Chesières-Villars köyünde kurulmuş
bulunan kar amac gütmeyen bağmsz bir yatl okuldur. Aiglon öğrenci topluluğu, 9-13 yaş
aras 70 öğrenci, 13-18 yaş aras 300 öğrenci ve 16-18 yaş aras (IB program) 140 öğrenciden
oluşmaktadr. 9 yaşndan 16 yaşna kadar her yaştaki öğrenciler kabul edilmektedir. Okul,
dünyann önde gelen akreditasyon kurumlar tarafndan tescil edilmiştir.
Öğrencilerin sağlğ ve mutluluğuna (iyi oluş/wellbeing) özel önem atfedildiği
belirtilmektedir. Bu amaçla, kapsaml bir destek ağ kurulmuştur. 24 saat hizmet veren Sağlk
Merkezi bulunmaktadr. Bir öğrencinin iyi oluş halinin (wellbeing) sağlanmas için
öğrencilerin

akademik

olarak

baş

edebilme

yetenekleri

öğretmenler

tarafndan

desteklenmektedir. 60 ayr ülkeden ve farkl inançlardan gelen öğrenciler olduğu belirtilmekle
beraber yl boyu açk bir şapel bulunduğu ve okuldaki papazn öğrencilerin pastoral
ihtiyaçlarn karşlayan bir ekibin kilit bir üyesi olduğu vurgulanmaktadr. Papaz’n
Cambridge’de doğa bilimleri eğitimi aldğ ve kapsaml danşma tecrübesine sahip olduğu ve
kapsnn daima öğrencilere, personele ve ebeveynlere açk olduğu belirtilmektedir.
Aiglon’da yatl kalnan 50’şer kişilik binalarda görevli genellikle evli öğretim
üyelerinin yönetiminde beş öğretmen bulunduğu ve her öğrencinin kişisel öğretmeni olduğu
ifade edilmektedir. Normal bir evde olduğu gibi anne, baba (house parents) ve çocuklardan
oluşan bir aile görünümü amaçlanmaktadr. Ayrca öğrenciler de bu binalarn yönetiminde
görev üstlenmektedir.
Okulun internet sitesinde akademik, sportif ve kültürel başarlarn ve okulla ilgili
gelişmelerin yer aldğ yllk rapor ilan edilmektedir. Yaz tatillerinde öğretmenlere yangnla

148
Çeşitli kaynaklarda anaokulundan itibaren yatl kalnabildiği belirtilmekle beraber bu bilgiye resmi bir belge
veya kaynakta rastlanmamştr.
149
Abbas
Güçlü,
“Dünyaca
Ünlü
İsviçre
Okullar
(2)”,
Milliyet,
22.04.2006.
http://www.milliyet.com.tr/dunyaca-unlu-isvicre-okullari----/abbasguclu/turkiye/yazardetayarsiv/22.04.2006/154344/default.htm Erişim Tarihi: 22.05.2017.
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mücadele

konusunda

eğitimler

verilmektedir.

Sosyal

sorumluluk

projeleri

de

150

yürütülmektedir.
Çoğu

İsviçre

üniversitesinin

kendi

yönettiği

ve

kiraladğ

öğrenci

yurdu

bulunmaktadr. Genellikle kampüste konut için sübvansiyonlu bir fiyat verilmektedir.
İsviçre'deki çoğu yükseköğrenim kurumunda, konut seçenekleri hakknda bilgi verebilecek bir
Konut Ofisi bulunur. Genel olarak, İsviçre'deki herhangi bir konut seçeneğinin ortalama fiyat
ayda 450 - 500 Avro civarndadr.151
Les Estudiantines Konut Kooperatifi (Özel Sektöre Ait)
Lozan’da bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilere barnma imkân sunan özel bir
kuruluştur. Öğrencilerle bir yllk kira sözleşmesi karşlğnda tercihen oda, stüdyo daire veya
kat kiralanmaktadr. İçinde televizyon, internet, tek başna odada kalanlar için ortak mutfak ve
bisiklet park yeri bulunmaktadr. Odalar minimum 15 m2’dir. Öğrencilerden kira bedeli ve
depozito haricinde aylk 20 İsviçre Frank sigorta bedeli de alnmaktadr. Sigortalar, hem
binaya verilecek zararlarn karşlanmas hem de yangn ve doğal afetlere karş öğrencilerin
kişisel zararlarnn karşlanmas içindir. Kooperatif, kirac başna 15.000 Avro’luk bir kolektif
sigorta sözleşmesi imzalamştr. Yangn tehlikesine karş elektrikli radyatörler yasaklanmştr.
Binalarda sigara içilmez. Binalarda barnan öğrenciler, itfaiyenin gereksiz müdahale etmesine
neden olunmamas, binalarn yangn alarmlarn gönüllü olarak veya istemeyerek
tetiklememeye dikkat etmeleri konusunda uyarlmaktadr. Binalarn koridorlar yangn alarm
durumunda kaçş yollar olduğu için bu bölgelere mobilya veya malzeme konmamas, tahliye
planlarna uyulmas istenmiştir. Aşr alkol tüketimi de kira sözleşmesinde fesih nedeni
olabilmektedir.152 Camipro adl üniversite kimlik kartnn öğrencilerin yapacaklar
harcamalarda indirim, kredi kart, maaş kart, ulaşm bedeli gibi kullanlma özelliği olduğu ve
barnma mekânlarnda da kullanlabileceği belirtilmiştir.153
Standartlar ve Denetim

150

Aiglon, https://www.aiglon.ch/ Erişim Tarihi: 15.05.2017.
Student Housing in Switzerland, https://www.educations.com/study-guides/europe/study-inswitzerland/student-accommodation-4249 Erişim Tarihi: 15.05.2017.
152
Some Rules For Livinghttps://www.estudiantines.ch/en/tenant-information/some-rules-for-living Erişim
Tarihi: 21.05.2017.
153
CAMIPRO, Your Multifunction Campus Card, http://camipro.epfl.ch/ Erişim Tarihi: 21.05.2017.
151
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Standartlar ve Denetim
İçişleri Federal Departman (FDHA), İsviçre özel okullarnn kaytlarn tutar. İsviçre
Özel Okul Kayd Kuruluşu (Swiss Private School Register), her şeyden önce kayt defterine
giren
özelhttps://www.aiglon.ch/
okullarn eğitim görevlerini
düzeyde ve sözleşmeye uygun olarak hazrlamay
Aiglon,
Erişim Tarihi:üst
15.05.2017.

150
151

Student Housing in Switzerland, https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-

ve
onaylamalarn amaçlamaktadr.
Özel
okullar,
bu kayt defterine girmek için belirli
switzerland/student-accommodation-4249
Erişim
Tarihi:
15.05.2017.

152

Some Rules
For Livinghttps://www.estudiantines.ch/en/tenant-information/some-rules-for-living
Erişim
kriterleri
karşlamaldr.
Özellikle, ulusal ya da uluslararas düzeyde akredite edilmiş
bir
Tarihi: 21.05.2017.

153

CAMIPRO, Your
Multifunction
Campus test
Card,edilmiş
http://camipro.epfl.ch/
Erişimbir
Tarihi:
21.05.2017.
belgelendirme
kuruluşu
tarafndan
ve onaylanmş
kalite
güvence sistemi

olmaldr.154 Hukukî dayanak olmamas nedeniyle, İsviçre özel okullar ulusal veya kanton
düzeyinde akreditasyon elde edememiş ve kredibilitesini bu şekilde ispatlayamamşlardr.
Sonuç olarak, yukardaki örgütler kendi inisiyatiflerini kullanarak kanundaki bu boşluğu
kapatmaya ve "İsviçre Özel Okul Kaytlar" kurmaya karar vermişlerdir. İlgilenilen okulla
ilgili olarak, kayt şartlar, kayt avantajlar ve İsviçre Özel Okul Kaytlarnn diğer önemli
yönleri hakknda birçok bilgi bulunabilir. Öğrenci veya veliler belirli bir eğitim enstitüsünün
güvenilir

olarak

snflandrlp

snflandrlamayacağn

kontrol

edebilirler.155

Yatl

okullarnn büyük bir ksmnn özel okul olduğundan hareketle, özel okullara ait yurtlar, evler
ve konutlarn da bu şekilde akredite edildikleri ve akreditasyon koşullarn yerine getirip
getirmedikleri konusunda denetlendikleri değerlendirilebilir.
Kamuya ait okullarn denetimleri ise İsviçre Eğitim Sisteminde en çok tartşlan ve
üzerinde çalşlan güncel konulardan biridir. Çünkü kantonlar arasndaki hem eğitim öğretim
hem de okul yönetimi açsndan uygulama farkllklar, kantonlarn sorumluluğundaki
denetimlerle ilgili farkl modeller uygulanmasn gerektirmektedir.156
2.2.2.11 Malezya
Eğitim Sistemi
Malezya’da erken çocuk bakm ve okul öncesi eğitim 0-6 yaş dönemini
kapsamaktadr. Çocuk bakm merkezleri veya kreşlerdeki 0-4 yaş grubundaki çocuklarn
eğitimi, Aile ve Toplum Bakanlğ ile Kadn Bakanlğ tarafndan koordine edilmektedir. 4-6
154

Organisation of Private Education, European Commission,
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Switzerland:Organisation_of_Private_Education
Erişim Tarihi: 23.05.2017.
155
Organisation, Swiss Private School Register,
https://www.swissprivateschoolregister.com/index.php?id=2&L=2 Erişim Tarihi:23.05.2017.
156
İsviçre’deki okul denetimleri hakknda detayl bilgi için bkz.
http://www.swiss-schools.ch/index.php/qualitaetssicherung ,
http://www.bildungsmanagement.net/pdf/PubsHuber/1_3/Huber-2011SchoolGovernanceInSwitzerlandTensionsBetweenNewRolesAndOldTraditions.pdf Erişim Tarihi: 23.05.2017.
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yaş aralğn kapsayan okul öncesi eğitim, gönüllü ve özel kuruluşlar tarafndan sağlansa da
bu kurumlar Eğitim Bakanlğna karş yükümlüdür. Malezya'da çocuklar ilköğretime alt
yaşnda başlar ve alt yllk eğitim-öğretim dönemi geçirmektedir. Malezya’nn çok uluslu
federatif bir yapya sahip bir ülke olmasndan dolay, ilköğretimde Malay, Çin, Tamil etnik
unsurlar için kendi dillerinde eğitim olanaklar sağlanmaktadr. Eğitim yönetimi ve denetimi
devlet tarafndan sağlanan üç çeşit ilköğretim okulu vardr. Malayca ağrlkl eğitim veren
Ulusal okullarn dşnda, Çince ve Tamilce ağrlkl eğitim veren Ulusal-tip okullar da
bulunmaktadr. Öğrenciler ilköğretimi bitirdikten sonra İlköğretim Değerlendirme Snav’na
(UPSR) girmektedir.
Okul örgütlenmesinin ortaöğretim ksm, 12-17 yaş aralğndaki öğrenciler için iki
döneme ayrlmştr ve beş yllk zaman dilimini kapsamaktadr. Birinci dönem üç yllk eğitim
dönemini kapsamaktadr. Üç yllk ortaöğretimin ilk ksmn tamamlayan öğrenci,
Ortaöğretim Değerlendirme Snavna (PMR) girmektedir. Bu snavdan başarl olan öğrenci
başar sertifikasn alarak ortaöğretimin ikinci ksmna başvuru hakkn elde etmektedir.
Ortaöğretimin ikinci ksm akademik, teknik, mesleki ve dini eğitim veren (İslami) okullarn
bulunduğu, alan ağrlkl iki yllk eğitim süresini kapsamaktadr.
Yükseköğretim kurumlar,

teknik

okullar,

kamu

ve

özel

üniversitelerinden

oluşmaktadr. Geniş yelpazeli programlara sahip olan yükseköğretim kurumlarnda eğitim
düzeylerine göre öğrencilere diploma veya sertifikalar verilmektedir.
Malezya Eğitim Bakanlğ Özel Eğitim Bölümü, özel eğitime ihtiyaç duyan
öğrencilere, eğitim hizmetlerini sunmakla sorumludur. Malezya Hükümeti, 2006-2010
gelişim plannda; özel eğitim okullarn arttrma, özel eğitim ile örgün eğitimi bütünleştirme,
ulusal eğitim programna alternatif özel eğitim program oluşturma, mesleki eğitimde engelli
öğrencilerin saysn arttrma gibi hedefler belirlemiştir. Özel eğitim hizmetleri, okul
çağndaki işitme, görme ve konuşma bozukluklar olan çocuklar kapsamaktadr. Özel eğitim
basamaklar ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde özel eğitim okullarnda verilmektedir.157
Yurtlar

157

Mahmut Polatcan ve Ahmet Polatcan (2015), “Malezya Eğitim Sistemi: Amaç Yap ve Süreç Açsndan
Türkiye ile Karşlaştrlmas”, Route Educational and Social Science Journal, Volume: 2, Say: 2, 2015.
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Yurtlar
İlköğretim seviyesinde eğitim kurumlarna uzak bölgelerde yaşayan, sosyo-ekonomik
bakmdan dezavantajl öğrenciler için öğrenci yurtlar bulunmakta olup, Eğitim Bakanlğ'na
bağl
okullarn
yönetiminde
faaliyet(2015),
göstermektedirler.
Ortaöğretim
seviyesindeki
Mahmut
Polatcan
ve Ahmet Polatcan
“Malezya Eğitim
Sistemi: Amaç
Yap ve Süreçokullarda
Açsndan

157

Türkiye ile Karşlaştrlmas”, Route Educational and Social Science Journal, Volume: 2, Say: 2, 2015.
ve
özel eğitim kurumlarnda Eğitim Bakanlğ'na bağl yatl konaklama imkân

bulunmaktadr. Yükseköğrenim kurumlarnda barnma ihtiyac devlet ya da özel üniversiteler
tarafndan işletilen yurtlarla karşlanmaktadr. Bu konuda uyulmas gereken kurallara ilişkin
olarak Yükseköğrenim Bakanlğnca hazrlanan genel bir klavuz bulunmakla birlikte,
yurtlardaki ayrntl kurallar üniversiteler belirlemektedir. Gerekli denetimler yine bu
Bakanlk tarafndan gerçekleştirilmektedir. İlgili mevzuat, STK'lar, şirketler ya da bireylerin
yurt/pansiyon açmalarna cevaz vermemektedir. 158
Yurt olanaklar açsndan Malezya, öğrencilerin kalacak sorununu tamamen çözüme
kavuşturmuş görünmektedir. Bunu da her üniversite kendi kampüsü içinde yurtlar inşaa
ederek yapmştr.
Malezya Uluslararas İslam Üniversitesi
Malezya Uluslararas İslam Üniversitesi bütün öğrencilerinin kalabileceği şekilde
rahat ortamlar oluşturmuş, yurttan ziyade bir kompleks gibi öğrencilerin her türlü ihtiyacn
karşlayacak şekilde imkanlar sunmuş, namaz klabilecek camilerinden, alşveriş yerlerine,
restoranlardan spor tesislerine kadar her türlü imkan vardr. Ayrca erkekler ve kzlar için ayr
ayr mahalleler inşa etmişlerdir.
Swinburne Teknoloji Üniversitesi (SARAWAK)
Üniversitenin konukevleri öğrencilere, uluslararas öğrenciler öncelikli olmak üzere,
420 kişilik yer sunar. Kira ücretleri dönemsel olarak ödenebilir ve öğrenciler eğer bir oday
kiralamak istiyorlarsa üniversite araclğyla rezervasyon yaptrmak zorundadrlar.159 Odalarn
her biri mobilyaldr ve her odada internet bağlants bulunmaktadr. Her katta diğer
öğrencilerle paylaşma açk tuvalet, banyo ve ortak yaşam alan bulunmaktadr. Ayrca her
blok 24 saat boyunca güvenlik görevlileriyle korunmaktadr. Yurda ödenmesi gereken ücretler
ise standartlara göre değişmekte, tek kişilik ve müstakil otel odas gibi tuvaleti, banyosu olan
158

22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
159
Malezya’da Öğrenciler İçin Konaklama Seçenekleri, https://www.hotcourses-turkey.com/study-inmalaysia/student-accommodation/malezyada-ogrenciler-icin-konaklama-secenekleri/ Erişim Tarihi: 25.06.2017.
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normal odalarn ücreti bir sömestrlik yerliler için yaklaşk 400 Ringgit karşlğ 115 ABD
dolar iken, tuvalet ve banyolar ortak kullanlan odalarn aylk ücretleri 300 Ringgit karşlğ
80 ABD dolar talep edilmektedir. Bu ücretler, devlet üniversiteleri arasnda üniversiteden
üniversiteye farkllk göstermektedir. Üniversite yönetimi öğrencilerin kontrollerinin daha
kolay olmas ve güvenliklerinin sağlanmas için tamamnn kampüs içerisinde kalmasn
öncelikli şart olarak istemektedir. Fakat baz özel nedenlerden ya da evlilik gibi durumlardan
dolay mazeret öne sürerek öğrenciler kampüs dşnda da kalabilirler. Bunun ücretleri de
kalacaklar evlerin standartlarna göre değişebilir. Dşarda farkl imkânlara göre aylk ev
kiras 600 Ringgitten başlayp 5.000 Ringgite kadar çkabilmektedir. Bunun aksine özel
üniversitelerin barnma imkânlar devlet üniversitelerinden ücret bakmndan farkldr. İmkân
açsndan devlet okullar ile ayn olsa da fiyat açsndan farkllk gösterirler. Hem kampüs içi
hem de kampüs dş yurt imkânlar vardr. Kampüs dş yurtlar ise üniversitelerden yaklaşk 2
kilometre uzaklktadr ancak otobüs imkânlar vardr.160
Standartlar ve Denetim
Ortaöğretim seviyesindeki okullarda ve özel eğitim kurumlarndaki yurt ve yatl
okullar Eğitim Bakanlğnca denetlenmektedir. Çeşitli STK'larn, derneklerin ya da şahslarn
sağladklar burslarla öğrenim gören öğrenciler için bu kurumlar ya da şahslar tarafndan ev
kiralanan yerler olduğu bilinmekle birlikte, bu tür barnma imkânlar Eğitim Bakanlğnn
denetimi dşndadr.
Malezya

Büyükelçiliği

tarafndan

yaplan

araştrmada

gerek

Eğitim

gerek

Yükseköğrenim Bakanlğ yetkilileri, barnma yerlerinde çalşan kişilerin özel bir eğitime tabi
tutulmadklarn

ifade

etmişler,

parlamentoda

herhangi

bir

Araştrma

Komisyonu

161

oluşturulmadğna dair bilgi sahibi olmadklarn belirtmişlerdir.
2.2.2.12 Rusya Federasyonu
Eğitim Sistemi

160
Stratejik Düşünce Enstitüsü Üniversite Öğrencilerinin Kredi, Burs ve Barnma Sorunlar Araştrmas 2015
Yl Araştrma Raporu, s. 30-31.
161
22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
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Rusya’da okul öncesi eğitim 3 yaştan itibaren 5–6 yaş aralğndaki çocuklar kapsar.
Rusya'da anaokullarnn çoğunluğu belediyelere ve devlete aittir. Özel anaokullar henüz çok
az saydadr. İlkokullar zorunludur (Naçalnaya şkola). Eğitim süresi 3-4 yl olup çocuklar 6 ya
da 7 yaşnda ilkokula başlar. Çocuğun anaokuluna gidip gitmemesine göre bu durum değişir.
Eğer çocuk üç yl okuyacaksa, bir yllk eksiğini ya ailesi ya da anaokulu tamamlamaktadr.
Anaokulu olmayan küçük yerleşim birimlerinde ise ilköğretim dört yldr. Devlet anaokulu
açamadğ için eğitimdeki bu eksikliğini, ailenin tercihine brakmayp eğitimi dört yl olarak
düzenleyerek gidermektedir.
2010 verilerine göre Rusya’da 15 yaş üzeri okuma yazma oran % 99,7 ile dünyada
okuma-yazma orannn en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. İlkokul eğitimini bitiren
öğrenciler temel ortaöğretime (Osnovnaya Srednayaya şkola) geçerler. Ortaokul eğitiminin
süresi 5 yldr ve ortaokul eğitimi de zorunludur. OECD verileriyle karşlaştrldğnda
yetişkinlerin

yaklaşk

%

95‘inin

orta

eğitimi

tamamladğ

görülmektedir.

Temel

ortaöğretimden sonra gelen tamamlayc ortaöğretim 1992 ylnda zorunlu eğitim olmaktan
çkarlmştr. Ancak 2007 ylnn eylül aynda tamamlayc ortaöğretimin de zorunlu eğitim
olmasna karar verilmiştir. 162 163
Yurtlar
Yaklaşk 7 milyon öğrencinin bulunduğu Rusya, barnma sorunuyla baş başa kalmştr,
ülkede ciddi bir yurt yetersizliği vardr. Rusya’da bulunan yurtlar genelde Sovyet zamannda
inşa edilmiş 40-50 yllk binalardr. Öğrenci yurtlarnn tamam devlet tarafndan kamu
bütçesiyle inşa edilmektedir. Rusya’da özel yurtlar bulunmamaktadr. Yatrmclar öğrenci
yurtlarna yaplacak yatrmlar dezavantajl bulmaktadr. Devlet yurtlarnn ücretleri, özel
yurt ücretlerinden çok daha düşük olduğu için özel yurtlara yönelik taleplerin yetersiz
kalacağ düşünülmektedir. Ksa bir süre önce yurtlarn yönetimi yükseköğretim kurumlarna
devredilmiştir. Rusya’daki öğrenci yurtlarnda öğrenci başna 6 m2 bir alan düşmekte ve
odada ortalama 4 kişi barnmaktadr. Öğrenci yurtlar genelde kzlar ve erkekler karşk tipte
olmaktadr. Yldan yla artan yabanc öğrenci says nedeniyle oda yetersizliği ciddi bir soruna
dönüşmüştür. 2011 ylnda hazrlanan yeni bir devlet projesine göre yeni öğrenci yurtlarnn

162

Rusya, http://urn.meb.gov.tr/ulkelerpdf/RUSYA.pdf Erişim Tarihi: 11.03.2017.
Rus Eğitim Sistemi ve Özel Eğitim Uygulamalar, https://prezi.com/fzo_z6o0vd6l/rus-egitim-sistemi-ve-ozelegitim-uygulamalari/ Erişim Tarihi: 19.04.2017.
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inşas için devlet bütçesinden 3 milyar rublenin (50 milyon ABD dolar) tahsis edilmesi
öngörülmüştür.
Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’y ele alacak olursak bugün toplam yurt
says 300’ü bulmaktadr. Bu yurtlarda barnan öğrenci says da 475 bin civarndadr.
Moskova yurtlarnda hem kzlar hem erkekler için ayn binada yer tahsis edilmektedir.
Yurtlarn yapsna bakacak olursak genelde odalarn düzeni koridor tipidir. Mutfak, tuvalet ve
banyo her kat için ayrdr. Yurtlar şehir merkezinde bulunduklar gibi şehir dşnda da
bulunmaktadr.
Rusya Federasyonu Yükseköğretim Kurumuna ait yurtlar, Milli Eğitim Bakanlğna
bağl olmakla birlikte eğitim faaliyetinde bulunan yükseköğretim kurumlar tarafndan
yönetilmektedir. Rusya’nn başka şehirlerinden gelen ve eğitim alan üniversite öğrencileri,
kazandklar üniversiteye bağl olan yurtlarda boş odann bulunmas durumunda barnma
imkânna sahiptir. Bu bağlamda Rusya Federasyonu’nda öğrencilere farkl şartlarda burs ve
kredi imkânlar da tannmaktadr.
Rusya Federasyonu’nun Federal Kanununun 28.06.2014 tarihli no.182 sayl Rusya
Federasyonu Konut Kanununun 100. maddesi ve federal kanunun “Rusya Federasyonunda
Eğitim” adl 39. maddesinde öğrencilere yurt verilme kurallar belirlenmiştir.
29.12.2012 tarihli 273 numaral federal kanundaki yeni düzenlemeler 11.07.2014
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunun, “Rusya Federasyonunda Eğitim” adl 39.
maddesinin yeni haline göre eğitimi sağlayan kurumlar tarafndan temel eğitim
programlarnda meslek lisesinde ve yükseköğretim kurumlarnda eğitim gören ve yurt
ihtiyaçlar olan öğrencilere eğitim süreci için ve ayn programlarda uzaktan eğitim alan
öğrencilere de snav dönemi için yurtlarda barnma imkân sağlanmaktadr. Yurtta öğrencilere
yerler, eğitim sağlayan kurumlarca düzenlenen mahalli kurallar kapsamnda verilmektedir. 164
Eğitim faaliyetinde bulunan kurumlara dâhil olan öğrenci yurtlarnda kira
sözleşmesine göre konaklayan öğrencilerden yurdu kullanma ücreti (kira ücreti) ve aidat
ücreti alnr. Öğrenci yurdunu kullanma ücreti (kira ücreti) miktar, öğrenci yurdunun kalitesi,
şartlar, yerleşimi ve planna göre eğitim faaliyetinde bulunan kurum tarafndan belirlenir.
164
Stratejik Düşünce Enstitüsü Üniversite Öğrencilerinin Kredi, Burs ve Barnma Sorunlar Araştrmas 2015
Yl Araştrma Raporu, ss. 33-35.
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Kira ücreti miktar, öğrenci birliği veya öğrenci temsilciliklerinin fikri alnarak eğitim
faaliyetinde bulunan kurumun karar ile belirlenir. Kira ücreti, eğitim kurumunun kurucular
tarafndan belirlenen azami miktar aşamaz. Eğitim kurumlarna dâhil olan öğrenci yurtlarnda
konaklayan öğrencilerden alnan aidat miktar ise Rusya Federasyonu Hükümeti tarafndan
belirlenen kurallara göre tespit edilir.
Öğrenci yurtlarnda konaklama imkânlar, eğitim faaliyetinde bulunan kurumlarnn
talimat belgelerinde belirtilen kurallara göre sunulmaktadr. Federal Kanunun 36. maddesinin
5. paragrafnda belirtilen kategorilere giren öğrencilere öğrenci yurtlarnda konaklamalar için
öncelik verilir. Öğrenci yurdunda konaklayan her öğrenci ile ikamet mevzuatnda öngörülen
kurallara göre kira anlaşmas yaplmaktadr. Öğrenci yurdunda konaklamaya ihtiyaç duyan
öğrenci olmas durumunda öğrenci yurdu alan, öğrencilerin konaklamalar dşndaki
amaçlara yönelik kullanlmaz. Eğitim faaliyetinde bulunan kurum, kira ücreti ve (veya) aidat
ücretini düşürme veya belirli kategorilerdeki öğrencilerden ücret almama konusunda hak
sahibidir. Federal kanunun 36. maddesinin 5. paragrafnda belirtilen şahslar öğrenci yurdunu
kullanma ücreti ödemekten muaf tutulur.
“273-F3 sayl “Eğitim Hakknda” Federal Kanununun Burslar ve diğer parasal
ödemeleri düzenleyen 36. Maddesi’ne göre Devlet sosyal bursunun ödendiği öğrenci
kategorileri: Öksüz ve ebeveynleri tarafndan baklmayan çocuklar, I. ve II. engelli grubuna
giren çocuklar, doğuştan engelli çocuklar, Çernobil Nükleer Santrali’ndeki kaza, diğer
kazalar ve Semipalatinsk Poligonu’ndaki nükleer silah testleri sonucunda ortaya çkan
radyasyona maruz kalan öğrenciler; askerlikte edinilen hastalk veya askeri travma
sonucunda engelli kalan öğrenciler, askerde üstün hizmet rütbesi alan veya devlet sosyal
yardm almaya hak kazanan öğrenciler; ayrca aşağdaki kurumlarda 3 yl aşan süreli
askeri hizmet yapan vatandaşlar: RF Silahl Kuvvetleri, RF İçişleri Bakanlğ askeri
kuvvetleri, federal icra kurumlar nezdinde mühendislik-teknisyenlik, yol yapm askeri
birlikleri, sivil savunma alannda sorun giderme yetkili federal icra kurumunun askeri
kurtarma birlikleri, RF Dş İstihbarat Servisi, federal güvenlik servisi kurumlar, devlet
koruma kurumlar ve 53-FZ sayl Askeri yükümlülük ve askerlik hakknda federal kanununun
maddelerinin öngördüğü gerekçelerle askeriyeden ayrlmak zorunda kalan askeri personel ile
asker, denizci, astsubay ve başçavuşlarn mobilizasyonunu sağlayan federal organ”dr.
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Ülkede uygulanan eğitim sisteminde öğrencilerin barnma ihtiyacnn karşlanabilmesi
için öğrenci yurtlar açlabilmektedir. Özel veya kamu yurtlar ayrm bulunmamakta olup,
kimlerin öğrenci yurtlarnda kalabildikleri 273 numaral kanunun 39. maddesinde saylmştr.
Bunun dşnda yurtta kalmak için yaş snr bulunduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadr.
Yurtlarda kalabilme şartlar da keza birinci maddede belirtilen kanun maddesinde saylmştr.
Yurtlarda kalan öğrencilerden kira ücreti ve aidat ücreti alnabilmektedir.
Özel Eğitim kurumlar kapsamnda farkl mevzuat geliştirilmemiştir. Vakf, dernek,
özel veya kamu yurtlar ayrm bulunmamaktadr. Yurtlar Rusya Federasyonu Hükümeti
bilgisi çerçevesinde açlmaktadr.
Standartlar ve Denetim
Ulusal barnma ve yurt standard bahsi geçen 273 numaral kanunda belirtilmiştir.
Yurtlarn denetimlerine ilişkin standart bir uygulama bulunmamaktadr. Barnma yerlerinde
çalşan kişilerin standart nitelikleri bulunduğuna ve özel bir eğitime tabi tutulduklarna dair
bilgiye rastlanmamştr. 165
2.2.3 Genel Değerlendirme
Ülke örneklerinden de anlaşlacağ üzere barnma imkân genellikle devletten ziyade
özel sektör tarafndan sağlanmaktadr. Öğrenciler genellikle merkezi eğitim otoritesinin
belirlediği genel prensiplere bağl kalarak yerel yönetimlere bağl devlet okullarnda
okumaktadrlar. Ancak vakf ve dernekler gibi sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün
işlettiği özel okullar genellikle yurt ve diğer barnma hizmetlerini sunmaktadrlar. Çünkü
öğrenciler özellikle zorunlu temel eğitim döneminde evlerine en yakn devlet okullarnda
okumaktadrlar. Kamuya ait veya özel okullarn işlettiği özel yatl okullarda okullarn kayt
şartlar, istihdam politikalar, öğrenci günlük programlar, disiplin kurallar ve öğrencilere
yönelik güvenlik (safety) ve refahlarn/iyi oluş hallerini (wellbeing) sağlamaya yönelik
çalşmalar internet sayfasndan şeffaf bir biçimde paylaşlmaktadr. Öğrencilerin 6 yaş ve
sonrasndan itibaren yatl okullarda kalabildikleri, özellikle krsal bölgelerde yatl meslek

165

22794424-160.10-2017/12299347 Say ve 19.04.2017 Tarihli Dşişleri Bakanlğ, Yurtdş Tantm ve
Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden TBMM Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu’na Gelen Yaz.
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okullarna devam edebildikleri görülmektedir. Öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği
yannda sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerin de planlandğ görülmektedir.
Özellikle İngiltere ve Avustralya öğrencilere açlacak barnma yerleri ile ilgili
minimum standartlar belirlemiştir. Özellikle özel yurtlarda özel denetim firmalar tarafndan
yaplan denetimlerin raporlarna erişim mümkün olmaktadr. Okullarn bu standartlara
erişebilmesi için çeşitli sivil inisiyatifli kuruluşlar da bulunmaktadr. Kimi özel okullar da
denetimlerini uluslararas akreditasyon kuruluşlarna tabi olarak kalitelerini tescil ettirmek
yoluyla yaptrabilmektedir.
Birçok ülkede dini referansl vakf okullar bulunmakta, bunlar kayt yaptrlacak
okullar seçerken takip edilen sitelerdeki okullarn künye kaytlarnda açkça belirtilmektedir.
Okullarda dini ibadet etkinlikleri için alanlar ve bu konuda rehberlik eden kişiler istihdam
edilmektedir. Çalşan kişilerin vasflar ve aranan özelliklerine internet sitelerinden
ulaşlabilmekte, çalşanlarn fotoğrafl özgeçmişlerine de sklkla rastlanmaktadr.
Özel okullar, birçok ülkede eğitimde frsat eşitsizliği yaratlmamas amacyla devlet
tarafndan sübvanse edilmektedir. Dileyen öğrencilerin buralarda eğitim almasna da imkân
yaratlmaktadr.
Yükseköğretimde barnma imkân ise genellikle üniversiteler tarafndan sağlanmakta
olup, kredi ve burs imkânlaryla desteklenen öğrencilerin başars ve ekonomik durumunu da
dikkate alan farkl barnma seçenekleri sunulmaktadr. Üniversiteler denetimlerini kendileri
yapmaktadrlar. Genellikle üniversite öğrencilerinin barndğ kampüs dş yurt veya
lojmanlarda kira bedelleri Ülkemizdekilere oranla oldukça yüksektir. Ancak sunduklar
mekânlarn büyüklüğü kadar sosyal ve fiziksel imkânlarnn artmasyla da maliyetler
artmaktadr.
Baz örneklerden anlaşlacağ üzere, öğrencilerin barndklar mekânlarn yönetimde
söz sahibi olabildiği görülmektedir. Ülkemizde yurt-öğrenci konutu arz diğer ülkelere
nazaran yüksek olmasna rağmen, maliyetin düşük olmas ve alternatif barnma mekânlarnn
kstllğndan dolay talep de yüksektir.166

166

A.g.t., s. 25-26.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

322‒
‒ 322
3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADANA’NIN ALADAĞ İLÇESİNDEKİ ELİM YANGIN VAKASININ
ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUN ALANLARINA YÖNELİK MEVZUAT
DÜZENLEMELERİ, DENETİM VE BİLİNÇLENDİRME POLİTİKALARINA
İLİŞKİN TEDBİRLER
3.1

KAMUSAL EĞİTİM VE BARINMA OLANAKLARINA İLİŞKİN
SORUN ALANLARI

3.1.1 Mevzuat Açsndan Sorun Alanlar
Türkiye’deki yurtlarda öğrencilerin sağlğ ve güvenliği konusu mevzuat yönünden
değerlendirildiğinde, kamu ve özele ait yurtlar olarak ikiye ayrlabilir. Yurtlarda barnan
tüm öğrencilerin sağlğ ve güvenliği konusunda hazrlanmş yürürlükte olan müstakil bir
mevzuat veya bir standart bulunmamaktadr. Öğrencilerin sağlğ ve güvenliğine Milli
Eğitim Bakanlğ Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliğinde ksmen yer
verilmiştir. 2016 Aralk aynda yaplan yasal değişiklikle özel öğrenci yurtlarna ruhsat
verme yetkisinin belediyelerden alnarak tamamen Milli Eğitim Bakanlğna verilmesinin
ardndan, Bakanlar Kurulu kararyla kabul edilen “Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri
Yönetmeliği” 06.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir.
Özel yurtlarn izin, ruhsat ve denetimleri Milli Eğitim Bakanlğnn ilgili birimleri
tarafndan gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlğ özel öğrenci yurtlar ile ilgili
çalşmalarn Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamnda yürütmektedir.
Bu yönetmeliğin amac; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlar ile
yükseköğretim kurumlarnda öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barnma
hizmetleri sunmak amacyla gerçek ve tüzel kişiler tarafndan öğrenci yurdu, öğrenci
pansiyonu, öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo daireleri açlmasna, işletilmesine ve
bunlarn denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlemektir.
Söz konusu Yönetmelik; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlar
ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barnma hizmetlerini sunmak amacyla açlan
ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo
dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barnma hizmeti alan öğrencilere ilişkin
disiplin iş ve işlemlerini kapsamaktadr. Millî Eğitim Bakanlğna bağl resmi okullara ait
yurt ve pansiyonlar, 16.08.1961 tarihli ve 351 sayl Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
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Kurumu Kanununa göre açlan ve işletilen yurtlar, 22.06.1965 tarihli ve 633 sayl Diyanet
İşleri Başkanlğ Kuruluş ve Görevleri Hakknda Kanuna göre açlan yurt ve pansiyonlar
ile 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakknda Kanuna göre açlan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazrlk merkezleri,
bağmsz spor federasyonlar tarafndan açlan ve işletilen kamp merkezleri Yönetmelik
kapsamnda değildir.
Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler öğrencilere verilen barnma hizmetinin
kalitesinde ciddi değişiklikler içermektedir. Özellikle barnma hizmeti veren yerlerin
yangn riskine karşn gerekli önlemleri almas noktasnda detayl maddelere Yönetmelikte
yer verilmiştir.
Yeni Yönetmelik;
• Yurt hizmeti veren binalarn her öğretim yl öncesinde yangn güvenliği, gaz ve
elektrik tesisat, snma sistemi güvenliği açsndan ilgili kurumlarca denetlenmesi,
• Binalarn iç ve dş duvarlar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği
yüksek malzeme kullanlamamas,
• Yangn merdivenleri ve kaçş yollar kaplarnn yangna karş dayankl
malzemeden yaplmas,
• Acil çkş kaplarnn dşardan açlamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya
yangn ikazyla otomatik olarak açlacak şekilde yaplmas,
• Kurum binalarnda yangn ikaz amacyla duman ve sya duyarl, gaz kaçaklarn
alglayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjannn yüzden fazla olmas halinde
otomatik söndürme sisteminin bulunma zorunluluğu,
• Kurum binalarnn yangndan korunmasna ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen
şartlarn dşnda 27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile
yürürlüğe konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda gerekli tedbirlerin alnmas,
gibi hususlar içermektedir.
Söz konusu Yönetmelikte öğrencilerin sağlğ ve güvenliği açsndan yeni
düzenlemeler ile birlikte özellikle yangn riskine karş gerekli önlemlere detaylca yer
verilmiştir. Barnma hizmeti alan öğrencilerin sağlk ve güvenlik açsndan maruz
kalabilecekleri diğer riskler (elektrikten kaynakl riskler, ekipmanlardan kaynakl riskler,
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gazdan zehirlenme riski, yüksekten düşme riski, üzerine herhangi bir cisim düşme riski)
hakknda alnmas gerekli önlemler hakknda detayl bilgi verilmemiştir.
Türkiye’deki öğrenci yurtlarna bakldğnda birçok kamu kurumuna ait öğrenci
yurtlar bulunmaktadr. Bu yurtlarn öğrencilerin sağlğ ve güvenliği konusunda tabi
olduklar bir mevzuat bulunmamaktadr. Kamu adna Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü ciddi sayda öğrenci yurduna sahip olup, kendi yurtlar ile ilgili
yurt standartlarn, denetim ve yönetim sistemlerini oluşturmuştur. Diğer kamu
kurumlarna (bakanlklar, belediyeler, üniversiteler, vb.) ait yurtlar için yurt standartlarn,
denetim ve yönetim sistemlerini açklayan bir mevzuat bulunmamaktadr. Özellikle birkaç
kurum (KYK, ASPB, vs.) hariç bu yurtlarn öğrencilerin sağlğ ve güvenliği ile ilgili
mevzuat çerçevesinde denetim yapabilecekleri herhangi bir birimi de bulunmamaktadr.
6331 sayl Kanun dikkate alnarak yurtta çalşanlarn sağlk ve güvenlikleri için
alnmas gereken önlemler kanun ve yönetmelikte detaylca açklanmştr. Yaplan
denetimler ve istenilen tedbirler çalşanlarn sağlk ve güvenliklerine yöneliktir. Doğrudan
yurtlarda barnan öğrencilere yönelik bir mevzuat bulunmamaktadr.
Türk Standartlar Enstitüsü TS 11498/ “Öğrenci Yurtlar-Yüksek Öğrenim İçinGenel Kurallar” isimli standart Kasm 1994’te yaynlanmştr. Fakat Türk Standartlar
Enstitüsü tarafndan yaynlanan standardn, ilgili kurumlarn mevzuatnda açkça
belirtilmedikçe, ilgili taraflar açsndan herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadr.
Kamuya ve özele ait yurtlar “Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda
Yönetmeliğe” tabi olup,

Yönetmeliğin ilgili hükümlerini sağlamak zorundadr. Fakat

birçok yurt mevcut halleri ile ilgili yönetmeliğin hükümlerini sağlamamaktadr. Ayrca
“Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda
yurtlarda düzenli periyotlarla denetim yaplmamaktadr.
3.1.2 Öğrencilerin Sağlğ ve Güvenliği Açsndan Sorun Alanlar
3.1.2.1

Okullarda Karşlaşlan Sorunlar / Riskler

Okulda kazalarn en çok olduğu mekân okul bahçesidir. Bu durum, öğrencilerin
okul bahçesinde özellikle teneffüslerde serbest hareket etmelerinden kaynaklandğ gibi
bahçede kazaya neden olabilecek çevresel faktörlerin bulunmasndan da kaynaklanabilir.
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Okulda kazalarn sklkla görüldüğü diğer mekânlar ise; snflar, koridorlar, merdivenler,
lavabo ve tuvaletler, kantin, vb. yerlerdir.
Çocuklarn geçirdikleri kaza nedenleri incelendiğinde; önce çocuğun kendisinden,
sonra arkadaşndan ve okuldaki çevresel önlemlerin yetersizliğinden kaynaklandğ
görülmektedir.
Kaza geçiren erkek çocuklarn oran kz çocuklarndan daha fazladr. Bu durum,
erkeklerin kzlara göre daha fazla risk alabilmelerine, fiziksel aktivitelere katlmlarnn
daha fazla olmasna, erkeklerin birbiriyle olan davranşlarnn ve oynadklar oyunlarn
daha hareketli ve sert olmasna bağlanabilir.
İlköğretimin ilk ksmnda kaza geçirenlerin oran daha yüksektir. Bunu ana
snfndaki kazalar izlemektedir. Bu durum, ilköğretimin ilk ksmnda ve anaokulunda
okuyan çocuklarn daha hareketli olmasna ve tehlikelerin farknda olmamalarna
bağlanabilir.
Kaza

geçiren

çocuklar

arasnda

düşme

kazas

geçirenler

en

yüksek

167

orandadr.

Okullarda Karşlaşlabilecek Muhtemel Riskler
Okullarda karşlaşlabilecek muhtemel riskler;
• Koridorlarda bulunan dolaplarn, bahçe duvarnn, tuvalette bulunan lavabolarn,
kaplarn, cam veya pencerelerin ve devrilme riski içeren ekipmanlarn öğrencilerin üzerine
düşme riski,
• Snflarda bulunan pencerelerden, merdiven kenarlarndan, bahçede bulunan
boşluklardan ve benzeri yerlerden öğrencilerin düşme riski,
• Okulda bulunan elektrik tesisatndan, uzatma kablolarndan, korumas ypranmş
veya kopmuş fiş priz bağlantlarndan, panolarda kaçak akm rölesi olmamasndan
kaynakl öğrencilere elektrik çarpma riski,

167
Sibel Erkal-Canan Yertutan, “Çocuklarn Okulda Kaza Geçirme Durumu ve Okulda Kaza Geçirmelerini
Önlemeye Yönelik Ebeveyn Davranşlarnn İncelenmesi”, s. 1,
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/sibelerkalcananyertutan.pdf, Erişim Tarihi: 20.06.2017.
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• Okul bahçesinde, okul bahçesine giriş ve çkşlarda, servislerden öğrencilerin
inip-binmeleri esnasnda, okul bahçesine park edilmiş araçlarn etrafnda oyun
oynanmasndan dolay çocuklarn ezilme riski,
• Okul bahçesi zemininin engebeli, kaygan (kş şartlar ve sudan dolay) veya
çukur olmasndan dolay çocuklarn düşme riski,
• Okulda snf, koridor ve lavabolarda kaygan, slak ve bozuk zeminden kaynakl
öğrencilerin düşme riski,
• Okul bahçesinde bulunan ağaç, ekipman, okul bahçe kaps devrilmesi gibi
nedenlerden ortaya çkan riskler,
• Okul çevresinde bulunan yaplar (yan parselde yaplan inşaat, kimya fabrikas,
vb.) kaynaklanan riskler,
• Okulda öğrencilerin yaralanmas durumunda ilk müdahalenin yaplmas için
gerekli olan ilk yardm malzemelerinin olmamasndan kaynakl riskler,
• Okulda herhangi bir nedenle (öğrenci, elektrik tesisat, snma, atölye, vb.)
ortaya çkacak yangn riskleri,
• Okul yemekhanesi veya kantinden alnan gdalarn bozulmuş olmas veya
gdalardan kaynakl zehirlenme riskleri,
• Okul kapal spor salonunda veya bahçesinde spor etkinlikleri esnasnda
öğrencilerin karşlaşabileceği riskler,
• Okulda eğitim kapsamnda yaplan gezilerde öğrencilerin maruz kalabileceği
riskler,
• Okul bahçesinde, snfta, koridor ve lavabolarda öğrencilerin kontrolsüz
hareketlerinden kaynaklanabilecek riskler,
• Okul

laboratuvarnda

veya

deposunda

özellikle

lavabo

bulunan

tehlikeli

kimyasallara

öğrencilerin maruz kalma riski,
• Okullarda

bulunan

ve

tuvaletlerin

yeterli

sklkla

temizlenmemesinden kaynaklanan sağlk riskleri,
• Okulda kullanlan ekipmanlarn (asansör, buhar kazan, kazan, snma sistemleri,
vb.) periyodik kontrollerinin yaplmamasndan kaynakl patlama, düşme, devrilme gibi
riskler,
• Okulda yemekhane veya snma sisteminde kullanlan doğalgaz (LNG) veya
tüplerden (LPG) meydana gelen szntdan kaynaklanacak riskler,
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• Okulda acil çkş yollarna ve kaplara doğru ve yeterli işaretleme
yaplmamasndan kaynaklanacak riskler,
• Okulda okulun verdiği eğitim alt yapsna uygun yangn söndürme sistemleri
veya ekipmanlar olmamasndan kaynakl riskler,
• Okullarn eğitim konusuna göre açmş olduklar atölye, laboratuvar veya özel
snflarda bulunan araç ve gereçten kaynaklanacak riskler,
• Sel, heyelan, deprem, yldrm gibi doğal afetlerden kaynaklanan riskler,
şeklinde sralanabilmektedir.
3.1.2.2

Yurtlarda Karşlaşlan Sorunlar / Riskler

Yurtlarda meydana gelen kazalar incelendiğinde, en büyük riskin yangn olduğu
dikkat çekmektedir. Meydana gelen yangnlarn nedenlerine bakldğnda; yurtlarda
bulunan seyyar stclar, elektrik tesisat, mutfak araç ve gereçlerinden kaynakl yangnlar
olduğu görülmektedir.
Mevcut hizmet veren yurtlar dikkate alndğnda, birçok yurdun hala yangn
alglama, uyarma, yangn söndürme, vb. insan sağlğn ve can güvenliğini garanti altna
alacak teçhizatlar ile donatlmadğ görülmektedir. Mevcut olan yangn alglama
sistemlerinin veya yangn merdivenlerinin farkl nedenlerden dolay devre dş brakldğ
veya kilitlendiği bilinmektedir.
Özellikle birçok kamu veya özel öğrenci yurtlarnda hem yangn oluşma hem de
elektrik ile öğrencilerin temas etme riskine karş aktif koruma sağlayan kaçak akm röleleri
bulunmamaktadr.
Yurtlarda okullara göre öğrencilerin daha fazla vakit geçirdiği, gece konaklamas
sebebiyle burada alnacak önemler açsndan kritik önem arz etmektedir. Okullarda
karşlaşlacak risklere ek olarak yurtta gece meydana gelebilecek özel riskler de
bulunmaktadr.
Yurtlarda Karşlaşlabilecek Muhtemel Riskler
328
Yurtlarda karşlaşlabilecek muhtemel riskler;
• Öğrencilerin mutfakta yemek yapmas esnasnda mutfak araçlarndan (tost
makinesi), yetersiz snma probleminden dolay odalara konulan ek seyyar stcdan,
öğrencilerin kötü Türkiye
alşkanlklarndan
(sigara
vs.) veya (S.
süsSayısı:
mumlarndan,
özetle öğrenci
Büyük Millet
Meclisi
494)
kaynakl olabilecek nedenlerden dolay yurtlarda yangn riski,
• Yurdun güvenli olmayan elektrik tesisatndan, yurtta bulunan ekipmanlardan
(kazan, buhar kazan, ütü, vb.) kaynaklanacak yangn riski,

328
• Öğrencilerin mutfakta yemek‒ 328
yapmas
esnasnda mutfak araçlarndan (tost
‒
makinesi), yetersiz snma probleminden dolay odalara konulan ek seyyar stcdan,
öğrencilerin kötü alşkanlklarndan (sigara vs.) veya süs mumlarndan, özetle öğrenci
kaynakl olabilecek nedenlerden dolay yurtlarda yangn riski,
• Yurdun güvenli olmayan elektrik tesisatndan, yurtta bulunan ekipmanlardan
(kazan, buhar kazan, ütü, vb.) kaynaklanacak yangn riski,
• Yurtlarda güvenli olmayan cam, pencere, merdiven, bahçede bulunan boşluklar
gibi riskli yerlerden öğrencilerin düşme riski,
• Yurtlarda bulunan tuvalet, lavabo gibi ortak kullanm yerlerinin yeterli sklkla
temizlenmemesinden kaynakl riskler,
• Yurtlarda bulunan yemekhane ve kantinden tedarik edilen gdalarn bozulmuş
olma ve öğrencileri zehirleme riski,
• Yurtlarda hijyenik şartlarda hazrlanmayan yiyeceklerden kaynakl riskler,
• Yurtlarda tuvalet, lavabo, odalar ve merdivenlerde; kaygan, bozuk ve sağlam
malzemeden olmayan zeminlerde öğrencilerin düşme riski,
• Yurt bahçesinde bulunan park, spor araçlar gibi aktivite alanlarnda öğrencilerin
maruz kalabileceği riskler,
• Yurtlarda odalarda fazla öğrenci barnmasndan kaynakl ortaya çkabilecek
sağlk problemleri,
• Yurtlarda öğrencilerin yurt ile okullar arasnda yaya ve araç ile ulaşm
sağlanmas esnasnda meydana gelebilecek trafik kazas riskleri,
• Öğrencilerin okullarna servis arac ile giderken inip-binme ve seyahat
halindeyken meydana gelebilecek trafik kazas riskleri,
• Yurtlarda etüt odalarnda veya odalarda bulunan seyyar uzatma kablolar veya
başka amaçla kullanlan kablolarda ypranma veya krlmadan dolay öğrencilerin elektrik
ile temas riski,
• Yurtta odalarda cep telefonu veya bilgisayarlarn şarj edilmesi esnasnda
patlamas ve öğrenciye zarar verme riskleri,
• Yurt bahçe kaps, odalarda bulunan gardrop, vb. devrilmesi sonucu öğrencilerin
yaralanma riski,
• Yurt

yaknnda

bulunan

işyerlerinden

(inşaat,

kimya

fabrikas,

kaynaklanabilecek riskler,
• Sel, heyelan, deprem ve yldrm gibi afetlerden kaynaklanabilecek riskler,
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• Yurtta bulunan ekipmanlardan (buhar kazan, kazan, ütü, kombi, havalandrma
sistemi, vb.) kaynaklanabilecek riskler,
• Yurtta snma amacyla veya yemek yapmak amacyla kullanlan yanc ve
parlayc maddelerden kaynakl riskler,
şeklinde sralanabilmektedir.
3.2

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI

3.2.1 Yangnn Tanm, Gelişimi ve Yaylmas
Yangn, kontrol dş yanma olay olarak tanmlanabilir. İşleyiş biçimi açsndan ise
kimyasal bir reaksiyondur. Ancak bu kimyasal reaksiyonu etkileyen pek çok değişken
bulunmaktadr. Etkin bir yangn emniyet yönetim program, bir yangn etkileyen bu
değişkenleri kontrol eder.
Yangn temelde bir oksitlenme reaksiyonudur. Oksitlenme reaksiyonu sürerken
bulunduğu ortamn dşna yüksek s ve şk verir. Gerçekleşmesi için üç bileşene ihtiyaç
vardr: yakt, oksijen ve s.168 Bu bileşenlerin tümünün belirli miktarda bir arada
bulunmas halinde yangn olay başlayabilir. Yangn başlamas için gereken orann veya
miktarn ortamda bulunmamas veya birinin olmamas halinde reaksiyon gerçekleşmez.
Tersinden düşünüldüğünde de bir yangn söndürmek için bu bileşenlerden birinin,
yangnn devam etmesi için gereken orann altna düşmesi ya da ortamn dşna
çkartlmasyla yangn sönmeye başlar.
Herhangi bir nedenle başlayan bir yangn, müdahale edilmediği takdirde ksa
sürede büyüyüp gelişebilir. Kapal mekanlarda oluşan yangnlarda, yangnn gelişiminde
üç aşama mevcuttur: başlangç, büyüme-gelişme ve sönme. Yeterli koşullarn oluşmas
durumunda başlayan bir yangn hzla ilerler. Yangnn bina içinde büyüyüp gelişmesi,
ortamn havalandrma koşullarna veya yaktn özelliklerine bağldr. Bundan dolay da
yangnlar havalandrma koşullarna göre “vantilasyon kontrollü” veya yaktn durumuna
göre “yakt kontrollü” olabilir. Tamamen kapal ve içine oksijen temin edilmeyen bir
mekanda başlayan bir yangn, mevcut koşullar kullanarak s ve duman üretir. Alevli
yanma durumuna geçmeden önce scaklk seviyesi ve dumann oluşturduğu basnç
miktarnda artma gözlenir. Mekandaki oksijen orannn % 15 seviyesinin altna düşmesi
halinde oksijen bakmndan fakirleşen ortamda alevli yanma görülmez. Ancak scaklk ve
168

Della-Giustina, D. E., (2014), Fire Safety Management Handbook, 3’rd edition, Boca Raton, CRC Press.
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basınç artmaya devam eder. İçerideki koyu dumanı beslemek üzere kapı ve pencere
basnç artmaya devam eder. İçerideki koyu duman beslemek üzere kap ve pencere
ayrıtlarından mekana doğru havanın çekildiği gözlenir. Bu esnada ortama bir kapı ve/veya
ayrtlarndan mekana doğru havann çekildiği gözlenir. Bu esnada ortama bir kap ve/veya
pencerenin açılması halinde yüksek basınç ortamının ani olarak oksijenle beslenmesi
pencerenin açlmas halinde yüksek basnç ortamnn ani olarak oksijenle beslenmesi
durumunda patlama yaşanabilir (backdraft). Bu ani patlama durumu, müdahalede bulunan
durumunda patlama yaşanabilir (backdraft). Bu ani patlama durumu, müdahalede bulunan
kişiler açısından ölümle sonuçlanabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle müdahale
kişiler açsndan ölümle sonuçlanabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle müdahale
etmeden önce mekandaki dumanın iyi okunması gereklidir.
etmeden önce mekandaki dumann iyi okunmas gereklidir.
Düzenli olarak oksijen temin edilen kapalı bir mekanda ise yeterli seviyedeki
Düzenli olarak oksijen temin edilen kapal bir mekanda ise yeterli seviyedeki
oksijen, kısa sürede malzemelerin tutuşma sıcaklığına ulaşmasını sağlar. Alevli yanmanın
oksijen, ksa sürede malzemelerin tutuşma scaklğna ulaşmasn sağlar. Alevli yanmann
başlamasıyla birlikte, yanmakta olan nesnenin üzerinde tavan ve bitişiğinde duvar olması
başlamasyla birlikte, yanmakta olan nesnenin üzerinde tavan ve bitişiğinde duvar olmas
halinde
halindeduvar
duvarkaplamaları,
kaplamalar, duman
duman sütununun
sütununun (plume)
(plume) meydana
meydana getirdiği
getirdiği sıcaklıktan
scaklktan

etkilenir.
etkilenir.Mekan
Mekaniçindeki
içindekisıcaklık
scaklkkoşulları,
koşullar,yangın
yangnkaynağından
kaynağndanuzakta
uzaktadahi
dahi olan
olan nesneleri
nesneleri
radyasyon
ve
konveksiyon
yoluyla
etkiler.
Ortamdaki
tüm
malzemenin
eş
zamanlı
radyasyon ve konveksiyon yoluyla etkiler. Ortamdaki tüm malzemenin eş zamanl olarak
olarak

tutuşmasına
tutuşmasnagenel
genelkavuşma
kavuşma (flashover)
(flashover) adı
ad verilir.
verilir. Bu
Bu aşamada
aşamada mekan
mekan içindeki
içindeki tüm
tüm
malzemeler
malzemelervevemobilya
mobilyabir
biranda
andaalevlenerek
alevlenerekortam
ortamenerjisinin
enerjisininyükselmesine
yükselmesine ve
ve sıcaklığın
scaklğn
aşırı
aşrartmasına
artmasnaneden
nedenolur.
olur.Genel
Genel kavuşma
kavuşma sonrasında
sonrasnda mekandaki
mekandaki koşullar
koşullar nedeniyle
nedeniyle
hayatta
hayatta kalmak
kalmak imkansızdır.
imkanszdr. Yangının
Yangnn başlangıcından
başlangcndan genel
genel kavuşmaya
kavuşmaya dek
dek
kompartmanlaraayrılmamış
ayrlmamşveveyangına
yangnakarşı
karşözel
özelönlem
önlemalınmamış
alnmamşbir
birbinada
binada kaçış
kaçş için
için 55
kompartımanlara
dk’dandaha
dahakısa
ksabir
birsüre
sürebulunmaktadır.
bulunmaktadr.Genel
Genelkavuşma
kavuşmaaşamasından
aşamasndan sonra
sonra ancak
ancak itfaiye
itfaiye
dk’dan
müdahalesiyle yangının
yangnn gelişimi
gelişimi veve bina
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içinde ilerlemesi
ilerlemesi durdurulabilir.
durdurulabilir. Yangının
Yangnn
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aşamalarileilegenel
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aşağdayer
yeralmaktadır.
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başlangıç
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Yangna müdahale edilemediyse bundan sonraki büyüme-gelişme aşamasna
geçilir. Bu aşamada ortamda maksimum scaklk değerine erişilir. Scaklk daha stabil
olarak seyreder. Mekandaki tüm yanc madde miktar yanncaya veya itfaiye tarafndan
müdahale edilip yangn söndürülünceye dek bu aşama devam edecektir. Şayet itfaiye
müdahalesi bu aşamann başlangcnda gerçekleştiyse mekanda tamamen yanmamş
malzemeler bulunabilir. Ancak asl önemli olan konu, bina strüktürünün yangnn meydana
getirdiği yüksek scaklk etkisiyle dayanmn yitirmesi tehlikesidir. Strüktürün dayanmn
yitirmesi durumunda binann ayakta kalmas mümkün olmayacağ için ksmen veya
tamamen çökmesi kaçnlmazdr. Bu nedenle her halükarda erken müdahale yaplmas,
özellikle binann strüktürel açdan zarar görmesinin önlenmesi bakmndan önem
kazanmaktadr. Strüktürel malzemenin yangndaki davranş özelliklerine göre ortaya
çkabilecek zararn boyutu ve maruz kalma süresine göre etkileri değişecektir. Ayn
zamanda strüktürün yangna karş korunma önlemlerinin alnmas halinde dayanm
koşullar olumlu yönde seyredecektir.
Yangnn bulunduğu mekanda yanacak malzemenin kalmamas veya etkin
söndürme önlemleri sonucunda yangn sönme aşamasna geçer. Bu aşamada ortam
scaklğ yavaş yavaş düşmeye başlar. Şayet kendi kendine sönme gerçekleşirse, scaklk
daha yavaş bir seyirle düşecektir. Scaklğn azalmas ayn zamanda strüktürel malzemenin
s tutma kapasitesine de bağldr. Söndürmenin itfaiye tarafndan yaplmas halinde
yaplan soğutma çalşmalar, scaklğn daha ksa süre içinde düşürülmesini hedefler.
Sönme aşamasndan sonra strüktürün sağlamlğnn yaplacak testlerle snanmas
gereklidir.
3.2.2 Yanma Ürünleri ve Yangn Türleri
Yanabilir nitelikteki bir malzemenin yanmas esnasnda bulunduğu ortama çeşitli
yanma ürünleri salnr. Duman ve zehirli gazlar, yanma ürünleri içinde en tehlikeli içeriği
oluşturur. Yangnda meydana gelen ölümlerin yaklaşk % 80’i hava yoluyla yanma
sonucunda değil özellikle karbonmonoksit ve hidrojen siyanid gazlarnn solunmasyla
meydana gelmektedir.169 Karbonmonoksidin solunmas neticesinde kandaki hemoglobinle
birleşiminden oluşan karboksihemoglobinin kandaki oranna bağl olarak baygnlk ve
ölümle sonuçlanan durumlar ortaya çkabilir.
169

El-Helbawy, R.H., Ghareeb, F.M., “Inhalation Injury as a Prognostic Factor for Mortality in Burn
Patients”, Ann Burns Fire Disasters, 2011 Jun 30; 24(2), ss. 82-88.
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Dumann bir başka dezavantaj, yoğunluğuna bağl olarak mekandaki görsel
iletişimi azaltmasdr. En iyi bilinen mekanda bile görsel iletişimin zayflamas sonucunda
yön algs kaybolacağ için panik durumuna neden olabilir. Bu durum kişilerin mekandan
tahliye edilmesi ile ilgili koşullar zorlaştracağ gibi kaçş süresinin de uzamasna neden
olur.
Bir diğer yanma ürünü ise scaklktr. Yangnla birlikte mekanda scaklk çok ksa
sürede yükselir. Yaklaşk 5 dk içinde scaklğn 600 °C değerine ulaşmas ve tam gelişmiş
bir yangnda bu değerin 900-1.200 °C seviyesine çkmas mümkündür. İnsan derisindeki
hücrelerin 72 °C scaklkta yanarak işlevini yitireceği ve bu scaklk değerine birkaç
dakikada erişilebileceği dikkate alnmaldr.170
Binalarn Yangndan Korumas Hakknda Yönetmelik (BYKHY)’e göre yanan
maddeye göre yangn türleri şunlardr:
• A snf yangnlar: Odun, kömür, kâğt, ot, doküman ve plastik gibi yanc kat
maddeler yangnn,
• B snf yangnlar: Benzin, benzol, makine yağlar, laklar, yağl boyalar, katran
ve asfalt gibi yanc sv maddeler yangnn,
• C snf yangnlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagaz ve hidrojen
gibi yanc gaz maddeler yangnn,
• D snf yangnlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi
yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangnn,
ifade etmektedir.171
3.2.3 Yangn Önlemleri
Yangnn meydana gelmesiyle ilgili risk faktörleri önceden belirlenerek tedbirlerin
buna uygun olarak alnmas gereklidir. Risk oluşturan faktörler baz fonksiyonlar için
genellenebilse de her bina türünün kendi yapsal ve fonksiyonel gerekliliklerinden
kaynaklanan özgün durumlar mevcuttur. Yangna karş alnabilecek önlemler, mimari
tasarmn ilk aşamalarndan itibaren oluşturulmaldr.

170

https://www.nist.gov/%3Cfront%3E/fire-dynamics, Erişim Tarihi: 20.06.2017.
Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik, T.C.
Resmi Gazete, 09.07.2015, Say: 29411.
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Yangn önlemleri iki başlkta incelenir:
• Pasif yangn önlemleri
• Aktif yangn önlemleri
Pasif yangn önlemleri, binann mimari tasarmnda alnabilecek önlemleri tarif
eder. Yangna dayankl yap eleman ve bileşenlerinin kullanlmas, kaçş yollarnn ve acil
çkşlarn sağlanmas, kompartmanlara ayrma, doğal yollarla duman tahliyesinin
yaplmas gibi konular pasif önlemler arasndadr. Bu tür önlemlerin alnmas ve kullanm,
bina için ilave enerji kullanmay gerektirmez.
Aktif yangn önlemleri ise daha çok pasif yöntemleri bütünleyici anlamda
oluşturulur. Mekanik ve elektriksel alt yaps olan ve bina işletmesinde ilave enerji
kullanmn gerektiren önlemlerdir. Duman alglama, yangn söndürme, kaçş yollarnn
aydnlatlmas, mekanik duman tahliyesi gibi başlklar bu önlemler arasndadr.
Bina veya bir bölümünün yangna karş korunmas ise korunmayla ilgili
gereksinimlerin karşlanmasyla sağlanr. Bunlarn çoğu duman alglama, söndürme
tesisatlarnn kurulmas, alarm panellerinin yerleştirilmesi, ihbar butonlarnn konulmas
gibi bütünleyici aktif önlemlerle gerçekleştirilir.
Rapora esas konunun yurt binas olmas nedeniyle yangna karş alnacak önlemler
bu kapsamda incelenecektir.
3.2.4 Ulusal Yönetmelik
Yangnla ilgili ulusal ölçekte ilk yönetmelik olan “Binalarn Yangndan Korumas
Hakknda Yönetmelik (BYKHY)” 2002 ylnda yaynlanmş; 2007 ylnda yenilenmiş ve
çeşitli tarihlerde revizyonlar geçirerek şimdiki halini almştr. Son revizyon 16.03.2015
tarihinde yaplarak 09.07.2015 tarih ve 29411 sayl Resmi Gazete’de yaynlanmştr.
Yasal anlamda hem yeni yaplacak hem de mevcut binalarn yangn emniyeti bakmndan
uymas gereken kurallar belirtmektedir. Mevcut binalar hakknda uygulanacak maddeler
yeni yaplacak binalara göre daha lml çözümler üretmekle birlikte bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesinden sonra kullanm amac değiştirilerek, bedensel veya zihinsel bir
hastalğn veya yetersizliğin tedavisinin veya bakmnn yapldğ veyahut küçük çocuklar,
nekahet halindeki kişiler veya bakma muhtaç yaşllarn bakmlar için kullanlan sağlk
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

334‒
‒ 334
amaçl bina ve tesisler ile yatl sağlk kuruluşlar, anaokullar, kreşler, çocuk kulüpleri,
ilköğretim okullar, yetiştirme yurtlar, eğlence yerleri ve konaklama amaçl olarak
kullanlacak bina ve tesisler ile tehlikeli maddelerin bulundurulacağ binalar dşnda kalan
mevcut yaplar kapsamamaktadr.172
BYKHY’de yurt amaçl kullanlacak binalarn tanm ve bu tür binalarda yangna
kaş alnmas gereken özel önlemler bulunmamaktadr.
Sadece madde 96’nn (ç) fkrasnda yağmurlama tesisat kurulumunun zorunlu
olduğu yerler tarif edilirken;
“ç) Birden fazla katl bir bina içerisindeki yatlan oda says 100’ü veya yatak
says 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yap yüksekliği
21.50 m’den fazla olan bütün yatakl tesislerde”
denilmektedir.173
3.2.5 Bina Kullanm Snflar
Kullanm snfna bağl olarak binalar, içinde geçen eylem türü ve kullanc says
bakmndan farkl düzeylerde risk içerirler. Bu açdan değerlendirildiğinde BYKHY’e göre
kullanm snflar şu şekildedir:
• Konutlar,
• Konaklama amaçl binalar,
• Kurumsal binalar,
• Büro binalar,
• Ticaret amaçl binalar,
• Endüstriyel yaplar,
• Toplanma amaçl binalar,
• Depolama amaçl tesisler,
• Yüksek tehlikeli yerler,
• Karşk kullanm amaçl binalar.
172

Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik, T.C.
Resmi Gazete, 09.07.2015, Say: 29411.
173
Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik, T.C.
Resmi Gazete, 09.07.2015, Say: 29411.
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Ayn Yönetmeliğin 10. maddesinde, “Konaklama Amaçl Binalar” şu şekilde tarif
edilmektedir: “Konaklama amaçl binalar; konaklama hizmeti veya konaklama hizmeti ile
birlikte beslenme, eğlence, gösteri ve animasyon gibi hizmetlerden birinin veya birkaçnn
sunulduğu yerlerdir. Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar,
kampingler,

öğrenci

yurtlar,

kamplar

ve

benzeri

tesisler

konaklama

amaçl

174

binalardandr.”

Aladağ Özel Orta Öğretim Kz Öğrenci Yurdu, bu snflandrmaya göre
“Konaklama Amaçl Bina” olarak değerlendirilmektedir.
3.2.6 Bina Tehlike Snflandrmas
Binalar içeriklerinde barndrdklar tehlikeler açsndan tümüyle ya da farkl tehlike
içeren bölümleri farkl önlemler oluşturacak şekilde kompartman büyüklüklerine ayrlr;
alglama ve söndürme sistemleri ile donatlr. Önlemlerin uygulanmasyla ilgili olarak su
ve pompa kapasitesi en yüksek tehlikeye göre belirlenir.
BYKHY’e göre bina tehlike snflandrmas şu şekildedir:
• Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangn yüküne ve yanabilirliğe sahip
malzemelerin bulunduğu, en az 30 dk yangna dayankl ve tek bir kompartman
alan 126 m2’den büyük olmayan yerlerdir.
• Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangn yüküne ve yanabilirliğe sahip yanc
malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
• Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangn yüküne ve yanabilirliğe sahip ve
yangnn çabucak yaylarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu
yerlerdir.175
Aladağ Özel Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdu, bu snflandrmaya göre “Orta
Tehlikeli” (BYKHY Ek-1/B’ye göre) olarak ele alnmaldr.

174

Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik, T.C.
Resmi Gazete, 09.07.2015, Say: 29411.
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Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik, T.C.
Resmi Gazete, 09.07.2015, Say: 29411.
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3.2.7 Yurt Binalarnda Yangn Tehlikesi
NFPA 101 Life Safety Code ve NFPA 5000 Building Construction and Safety
Code’da otel ve yurtlar ayn bölüm içinde tarif edilmekte ve ele alnmaktadr.
Bu standartlara göre yurt binas, ayn aileden olmayan 16’dan fazla kişiye uyuma
imkannn temin edildiği tek bir oda veya ayn bina içinde birbiriyle bağlantl sra odalarn
tek bir yönetim altnda, yemekli veya yemeksiz fakat bireysel pişirme imkan olmadan
bulunduğu bina veya bina alan olarak tanmlanmaktadr (6, 7, 8).
National Fire Incident Reporting System (NFIRS) tarafndan tarif edilen “yurt”
teriminin tüm ülkedeki (ABD) (üniversite) yerleşke alannda yer alan tipik yurt binasndan
farkl yerleşmeleri anlatmaktadr. Bu terim askeri kşla, manastr ve (yatl) hemşirelik
okullarn da tarif etmektedir. Bundan dolay 2000 ylndan bu yana “yurt” la ilgili üretilen
istatistikler sadece üniversite yurtlarn kapsamamaktadr.176
Saylarla ABD’den konu hakknda örnekler verilecek olursa;
2010 ile 2014 yllar arasnda ABD’de itfaiyeler tahmini olarak yllk ortalama
3.970 yurt, yatl erkek ve kz öğrenci birlikleri ve baraka yangnnda bulunmuştur. Bu
yangnlarda yllk ortalama 1 sivil yaşamn yitirmiş, 35 sivil yaralanmş ve 15 milyon
dolarlk hasar meydana gelmiştir.
Yangnn meydana geliş sebepleri açsndan incelediğimizde;
• Yangnlarn çoğunluğu mutfak veya pişirme alannda başlamştr.
• Raporlanan bina yangnlarnn % 86’s pişirme ekipmanlaryla ilgilidir. Raporda
özellikle en fazla say pişirme ekipmanlar ile snrlandrlmştr.
• Yurt, yatl erkek ve kz öğrenci birlikleri ve baraka türü bina yangnlarnn çoğu
akşam 17:00-23:00 arasnda ve hafta sonlar gerçekleşmiştir. Aşağda yurt
binalarnda çkan yangnlarn sebepleri yer almaktadr.177
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Cote, A.E. (Editor-in-chief), (2008), Fire Protection Handbook, Twentieth ed., NFPA, Quincy, MA.
NFPA Research Division, Dormitory, Fraternity, Sorority and Barrack Structure Fires Fact Sheet,
www.nfpa.org/research, Erişim Tarihi: 20.06.2017.
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Burada bahsedilen
bahsedilen pişirme
pişirme ekipmanına
ekipmanna mikrodalga
mikrodalga ısıtıcı,
stc, seyyar
seyyar ızgara
zgara gibi
gibi
Burada
ekipmanlar dahildir.
dahildir. Kasıtlı
Kastl yangınlar,
yangnlar, kundaklama
kundaklama nedeniyle
nedeniyle oluşan
oluşan yangınları
yangnlar
ekipmanlar

anlatmaktadr. Sigaranın
Sigarann dikkatsizce
dikkatsizce içilmesi
içilmesi sonucu
sonucu oluşan
oluşan yangınlar
yangnlar listede
listede sigara
sigara
anlatmaktadır.
yangnlar başlğnda yer almaktadr. Keza ülkemizdeki konut yangnlarnn nedenleri
yangınları başlığında yer almaktadır. Keza ülkemizdeki konut yangınlarının nedenleri
arasnda uzun yllardr sigara, 1. sray oluşturmaktadr. Elektrik nedeniyle oluşan
arasında uzun yıllardır sigara, 1. sırayı oluşturmaktadır. Elektrik nedeniyle oluşan
yangnlar ise elektrik hatlarnn aşr yüklenmesi, uzatma kablolarnn aşr snmasndan
yangınlar ise elektrik hatlarının aşırı yüklenmesi, uzatma kablolarının aşırı ısınmasından
kaynaklanan yangnlar anlatmaktadr. Bu nedenlere ilave olarak ayrca bu tür binalarda
kaynaklanan yangınları anlatmaktadır. Bu nedenlere ilave olarak ayrıca bu tür binalarda
mum kullanm da eklenebilir. Mumun şamdan türü bir taşycda yer almamas ve yanar
mum kullanımı da eklenebilir. Mumun şamdan türü bir taşıyıcıda yer almaması ve yanar
halde unutulmas nedeniyle yangnlar meydana gelmektedir. Yurtlarda oluşan yangnlarn
halde unutulması nedeniyle yangınlar meydana gelmektedir. Yurtlarda oluşan yangınların
yaklaşk % 20’sinin nedeni mum yangnlardr.178,179
yaklaşık % 20’sinin nedeni mum yangınlarıdır.178,179
Bu tür binalarda yangnn nedeni her ne olursa olsun yangnn büyüyüp gelişmesini
Bu tür binalarda yangının nedeni her ne olursa olsun yangının büyüyüp gelişmesini
etkileyen diğer faktörleri de göz ard etmemek gerekir. Yanc niteliğe sahip mobilya,
etkileyen diğer faktörleri de göz ardı etmemek gerekir. Yanıcı niteliğe sahip mobilya,
kaplama ve örtülerin kullanlmas, duvar, zemin ve tavanda kullanlan ve kolay yanabilen
kaplama ve örtülerin kullanılması, duvar, zemin ve tavanda kullanılan ve kolay yanabilen
hatta yanma esnasnda duman ve zehirli gaz üreten malzemenin bulunmas, bina ve çat
hatta yanma esnasında duman ve zehirli gaz üreten malzemenin bulunması, bina ve çatı
strüktürünün ahşap gibi kolay yanc malzemeden yaplmas veya kaplanmas, pencere ve
strüktürünün ahşap gibi kolay yanıcı malzemeden yapılması veya kaplanması, pencere ve
kaplarda PVC esasl yanc ve eriyebilen doğramann kullanlmas gibi pek çok faktör;
kapılarda PVC esaslı yanıcı ve eriyebilen doğramanın kullanılması gibi pek çok faktör;
bunun yan sra yangnn bina içinde yaylmn destekleyici planlama ve uygun olmayan
bunun yanı sıra yangının bina içinde yayılımını destekleyici planlama ve uygun olmayan
havalandrma koşullarnn varlğ dikkate alnmaldr.
havalandırma koşullarının varlığı dikkate alınmalıdır.
3.2.8 Yurt Binalarnda Yangnn Önlenmesi
3.2.8 Yurt Binalarında Yangının Önlenmesi
Yurt binalarnda alnabilecek önlemler için ABD üniversite yangn-gözlemcileri
Yurt binalarında alınabilecek önlemler için ABD üniversite yangın-gözlemcileri
(campus fire-watch) tarafndan geliştirilmiş “yaşam döngüsü (circle of life)” yaklaşm şu
(campus fire-watch) tarafından geliştirilmiş “yaşam döngüsü (circle of life)” yaklaşımı şu
bileşenlerden oluşmaktadr:
bileşenlerden oluşmaktadır:
178

U.S. Fire Administration, Campus Fire Safety, FA-334/October 2012,
www.usfa.fema.gov/citizens/college.
Erişim
Tarihi:
20.06.2017. 2012,
U.S. Fire Administration, Campus Fire
Safety,
FA-334/October
179
http://www.firescience.org/resources/fire-science-and-safety-education/
Erişim Tarihi: 20.06.2017.
www.usfa.fema.gov/citizens/college.
Erişim Tarihi: 20.06.2017.
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http://www.firescience.org/resources/fire-science-and-safety-education/ Erişim Tarihi: 20.06.2017.
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• Önleme
• Alglama
• Snrlama
• Söndürme
Yurt binalarnda kalan öğrenciler yaş gruplar gereği enerjisi yüksek ve yangn gibi
bir tehlikede zarar görmeyeceği duygusu ile hareket eden yapya sahiptir. Ancak gerçek bir
yangn olayna maruz kalmadan karşlaşabilecekleri durumlar alglamalar oldukça güçtür.
Bu nedenle yaşadklar yurt ortamnda, herhangi bir yangn durumunda oluşabilecek
etkilerin minimum olabilmesi için yangn emniyeti en iyi şekilde sağlanmaldr. Örneğin
yeterli düzeyde kaçş yollar planlanmal ve doğru şekilde kaçş yönlendirmesi
yaplmaldr. Normal zamanlarda kullanm gereği açk tutulan yangn kaplar, yangn
esnasnda kapal duruma geçebilecek şekilde tasarlanmaldr.
Yurt binalarnda yangn önleme stratejisi şu esaslar üzerine kurulur:
• Yangn yükünün azaltlmas,
• Tutuşma kaynaklarnn azaltlmas,
• Temizlik ve bakmn düzenli olarak yaplmas,
• Yurtta kalan öğrencilerin kaldklar binann yangndan korunma özellikleri
hakknda bilgilendirilmesi.
Yangn yükü, strüktür, yüzey bitirme malzemeleri ve strüktürü oluşturan içeriğin
tamamn kapsar.180 Yangn yükü BYKHY’de “bir yap bölümünün içinde bulunan yanc
maddelerin kütleleri ile alt sl değerleri çarpmlar toplamnn, plandaki toplam alana
bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü” şeklinde
tanmlanmaktadr.181
Yeni yaplan pek çok yurt binasnda yanc özelliği düşük malzemeler daha yaygn
olarak kullanlmaktadr. Bu durum hem yangn yükünü önemli ölçüde azaltmakta hem de
yangn yaylmn snrlandrarak kompartmanlara ayrmay kolaylaştrmaktadr. Ancak
eski yurt binalar ve dönüştürülerek yurda çevrilmiş binalarda yanc niteliği yüksek
malzemelerin konstrüksiyonda kullanm nedeniyle bu risk daha yüksektir. Bu gibi
180

Cote, A.E. (Editor-in-chief), (2008), Fire Protection Handbook, Twentieth ed., NFPA, Quincy, MA.
Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik, T.C.
Resmi Gazete, 09.07.2015, Say: 29411.
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binalarda tutuşma kaynaklarnn azaltlmas, yurt sakinlerinin yangndan koruma önlemleri
hakknda eğitilmesi ve düzenli temizlik ve bakm hizmetinin sağlanmas oldukça
önemlidir.
Yüzey bitirme malzemeleri yangnn yaylmasnda etkin rol oynar. Özellikle yanc
niteliğe sahip yüzey kaplamalar hem yatayda mekanlar arasnda hem de düşeyde katlar
arasnda yangnn büyüyüp gelişmesine ve bina içinde yaylmasna katkda bulanabilir. Bu
nedenle mimari tasarmda yüzeylerde kullanlacak kaplama malzemelerinin bir yangnda
nasl davranacağnn bilinmesi ve Yönetmelikte yer alan tepki snflandrmalarna uygun
olarak üretilmiş olmasna dikkat edilmelidir. Özellikle yap malzemelerinin sertifikal bir
laboratuvarda geçerliliği kantlanmş testlere tabi tutulmuş olmas ve tepki snfnn
belirlenmiş olmas gereklidir.
Yurt binasnda kullanlan mobilyalar bina yangn yükünün önemli bir bölümünü
oluşturur. Yanc yüzey kaplamalar ile kapl çoğu ahşap konstrüksiyona sahip ve içleri
kolay yanc süngerle dolu mobilyalar yangnda yüksek seviyede duman oluşturmas
açsndan tehlikelidir. Ayrca kattaki mobilyann says ve yerleşim düzeni, kaçş yollarna
erişim bakmndan da risk yaratmamaldr. Öğrencilerin kişisel eşyalar ve kitap vb. araçgereçleri

için

düzenleme

yaplamamakla

birlikte

toplam

yakt

yüküne

katks

düşünülmelidir. Keza kaldklar odalarda dekorasyon arac olarak kullanlan yanc
malzemelerin de yangna katk sağlayabileceği dikkate alnmaldr.
Tutuşma kaynaklarnn azaltlmas açsndan sigara, elektrik ve pişirme ile ilgili
tehlikelerin snrlandrlmas gereklidir.
Ülkemizde kapal alanlarda sigara içme yasağ olmasna rağmen öğrencilerin bina
dşnda izin verilen alanlar kullanmalar durumunda bile bu alanlarda oluşabilecek
tehlikeler mevcuttur. Baz durumlarda yasağa rağmen odalarda sigara içebilmek için
duman dedektörü olsa bile, dedektörler kullanm dş braklarak risk oluşturulmaktadr.
Bunun dşnda bina içinde görece daha az kullanlan merdiven, depo gibi alanlarda sigara
içilmesi, takip edilesi zor olan bu yerlerde yangn tehlikesine neden olmaktadr.
Elektrikli ekipmanlarn kullanm yangn riski açsndan önemli bir başlktr. Zira
ülkemizde konut tipi binalarda sigaradan sonra elektrik nedeniyle oluşan yangnlar
istatistiklerde ikinci srada yer almaktadr. Pek çok yurt binas öğrencilerin skça kullandğ
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bilgisayar, mikrodalga gibi teknolojilerden önce inşa edilmiştir. Elektriksel açdan gerekli
gücü sağlayacak yeterli kapasiteyi sağlayamamas halinde sistemde aşr yüklenme
oluşabilir. Üstelik tek bir prizden çoklu kullanma imkan veren uzatma kablosu veya çoklu
priz kullanm da elektrik kablolarnda yükten dolay aşr snmaya neden olabilir. Aşr
snmş ve toplu haldeki kablolar potansiyel bir tutuşma kaynağdr. Hal veya mobilya
altnda ya da çevresinde kalarak üzerinden sürekli yük geçen, baslmak suretiyle ezilen
kablolar fiziksel hasara uğramas nedeniyle çplak iletken haline gelebilir. Otomatik sigorta
bile kullanlsa yeterli düzeyde korunma sağlanamamş olabilir. Halojen ve benzer
özellikteki lambalar çalşma esnasnda yüksek s kaynağ oluşturmas nedeniyle potansiyel
bir tutuşma kaynağdr. Tasarm kararlarnda yanc nitelikteki malzemeye temas ederek
tutuşmann önlenmesi için gerekli düzenlemeler yaplmaldr.
Yemek yapma ile ilgili eylemler sadece bu işe ayrlmş yerle snrlandrlmaldr.
Bu alanlar dşnda pişirici veya benzer scak yüzeylerin kullanm yasaklanmaldr.
Yalnzca garanti ve servis koşullar temin edilmiş belirli bir marka ekipmann kullanmna
izin verilebilir.
Temizlik ve bakmn düzenli olarak yaplmas, tutuşma potansiyeli olan veya yakt
yükü oluşturan malzemenin azaltlmasna yardm eder. Geri dönüşüm için kullanlan ve
içeriğinde yanc maddelerin bulunduğu konteynerler bina dşnda kazara veya kastl bir
yangnn başlamasna neden olabilir. Bu nedenle bu tür konteynerlerin düzenli olarak
belirli aralklarla boşaltlmas gereklidir.
Ayrca bina içinde kaçş yollar üzerinde bu tür konteynerlerin yer almas
sakncaldr. Zira yakt yükü bakmndan yüksek bu tür araçlarn kaçş yolu üzerinde yer
almas, tutuşmas halinde kaçş emniyeti ve bütünlüğünü tehlikeye atabileceği gibi ayn
zamanda kaçş yolu üzerinde engel oluşturarak kaçş yolu kesitinin daralmasna neden
olacaktr. Bu nedenle kaçş yollar üzerinde konteyner türü araçlarn braklmamas ve
bulunduğu yerlerde düzenli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir.
Öğrencilerin

yangndan

korunma

özellikleri

hakknda

eğitilmesi

yangn

emniyetinin önemini anlamalar ve içinde yaşadklar yurt binasndaki yangn emniyeti
üzerindeki direkt etkilerini öğrenmeleri açsndan önemlidir. Her gün kullandklar binada
yangn emniyeti için alnmş önlemlerin farknda olamadklar gibi ayn zamanda günlük
yaşantlarn

kolaylaştrmak

için

yangn

Türkiye Büyük Millet Meclisi

kaplarnn

açk

braklmasna

(S. Sayısı: 494)

benzer

341‒
‒ 341
uygulamalarla bu önlemlerin zayflatlmasna neden olabilirler. Yağmurlama tesisat, alarm
tesisat, vb. yangn emniyeti ile ilgili ekipmann kurcalanmasnn oluşturabileceği risklerin
anlaşlmas gereklidir. Bunun için gerekirse her öğrenci ile iletişime geçilerek durumun
önemi vurgulanmaldr.
Yurt binalarnda öğrenci değişimi skça olmas nedeniyle yangn emniyeti eğitimi
ve uygulamasnn anlatlmas oldukça güçtür. Geçici süreli yurtta barnan öğrencilerin
ilgisini çekecek şekilde eğitim dokümanlar oluşturulmal, buna ilişkin stratejiler
geliştirilmelidir. Bu stratejiler dinleyiciye uygun videolarn izletilmesi, katlml yangn
eğitimlerinin yaplmas ve kaldklar bina içinde yangn önlemlerine ilişkin afiş ve
duyurular ile ilgilerinin canl kalmasnn sağlanmas şeklinde olabilir.182
3.2.9 Pasif ve Aktif Yangndan Korunma Önlemleri
Yurt binalarnda pasif önlem olmak üzere kaçş yollarnn, say ve kapasite
bakmndan doğru olarak belirlenmesi gerekir. Odalardan ve ortak kullanm alanlarndan
yangn durumunda kaçşlarn sağlanabilmesi için yeterli sayda ve genişlikte kap ve kaçş
yollar düzenlenmelidir. Kaçş yollar engelsiz ve net olarak görünebilir şekilde
planlanmal, yanc maddelerden arndrlmal ve kayc malzeme ile kaplanmasndan
kaçnlmaldr.
Binada en az iki çkş imkan bulunmaldr. Tahliyenin olduğu katta bir dş çkşa
bina içinden erişilebilmesi için dşarya açlan çkşn, bulunulan noktadan kolayca
görülebilirliği sağlanmaldr. Katlardan bina dşndaki tahliye alanna ulaşm yollar mesafe
açsndan izin verilen değerlerin üzerinde ise her katta tek veya iki yönlü ve korunumlu
yatay ve/veya düşey kaçş imkanlar oluşturulmaldr.
Bina büyüklüğünün belirli snrlarn üzerine çkmas halinde bina yatay ve düşey
yönde kompartmanlara ayrlarak yangnn yaylmas ve kompartman alanlarnda
snrlandrlmas sağlanmaldr. Kompartman alanlar arasndaki geçişlerde alev ve duman
szdrmaz yangn kaplar kullanlmal, kaplar dayanm koşulunun yan sra kendiliğinden
kapanma özelliğine sahip olmaldr. Tesisat geçişlerinde tesisatn yap eleman veya
bileşenini delip geçtiği yerin çevresi alev ve duman geçişine karş yaltlmaldr.

182

Cote, A.E. (Editor-in-chief), (2008), Fire Protection Handbook, Twentieth ed., NFPA, Quincy, MA.
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Bina dşnda açk olarak düzenlenen yangn merdivenlerinin bina dşndaki
korunumsuz pencere, kap gibi boşluklara yatay ve düşey yönde 3 m’den fazla bitişik
olmamaldr. Tahliye kotunda direkt ve engellenmemiş emniyetli bir alana açlmal, çkş
noktasnda binann oluşturabileceği yangn radyasyonundan etkilenmemelidir.
Yangnn snrlandrlmas konusunda yaplan en büyük yanlşlardan birisi kapal
durumda olmas gereken yangn kaplarnn normal trafiği engellememesi için açk
braklmas hatta önüne kapanmasn engelleyici nesne (kimi zaman yangn tüpü)
konulmas

veya

yerinde

tutmak

için

alt

ksmndan

kama

benzeri

nesnelerle

skştrlmasdr. Yangn esnasnda alev ve dumann katlar arasnda ve kompartman
alanlar arasnda geçişini snrlandrmas gereken kaplarn açk braklmas, hem katlar
arasnda düşey yönde hem de yatay yönde yangnn yaylmasna neden olduğu için bina
kullanclarnn hayatn tehlikeye atar. Öğrenciler ile temizlik ve bakm personelinin
eğitilmesi ve kaplarn kapal durumda tutulmas gerektiğinin öğretilmesi bu konuya büyük
oranda çözüm olacaktr.
Yurt binalarnda pasif olarak alnabilecek önlemlerin yan sra aktif olarak alnmas
gereken önlemler de bulunmaktadr. Bu önlemlerin içinde belki en önemlisi duman
alglamasnn yaplmas için duman alglayclarn ve alarmlarnn uygun şekilde
yerleştirilmesidir.

Özellikle

kaçş

için

gerekli

zamann

sağlanmasnda

duman

alglayclarn ve alarmlarn devreye girerek kullanclar uyarmas ve erken tahliye imkan
sağlamas önemlidir. Ancak pille çalşan alglayclarn kullanlmas halinde pillerin
düzenli olarak değiştirildiğinden ve cihazn aktif olduğundan emin olunmaldr. Baz
durumlarda pasif hale getirilen cihazlar, bunun varlğna güvenen insanlarn hayatn
tehlikeye atmamaldr.
Kimi durumlarda yanlş alarm verilmesine sebep olan davranşlar, gerçek bir
yangn durumunda bunun dikkate alnmamasna neden olmaktadr. Gereksiz alarm
aktivasyonu öğrencilerin sonraki alarmlarda duruma ilgisiz kalmasna neden olur. Bu
durum ise trajik sonuçlara varabilecek kadar tehlikeli olabilir. Baz durumlarda ise alarm
sistemi ortada bir yangn olmamasna rağmen alglaycnn hatal alglama yapmasyla
oluşabilir. Bunlar istenmeyen veya rahatszlk oluşturan alamlardr. Yanlş veya
istenmeyen alarmlarn belirli sklkta meydana gelmesi, buna yant veren itfaiye teşkilatn
da gereksiz meşgul etmek ve gerçek bir yangna müdahale etme süresini uzatmak anlamna
gelmektedir.
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Bunu önlemenin yollarndan birisi itfaiyeye haber vermeden önce alarmn
doğruluğunun güvenlik personeli veya yetkili kişilerce snanmas olabilir. Fakat bu durum
gerçek bir yangnn doğrulanmas için geçecek zamanda yangnn büyüyüp gelişmesine
neden olacaktr.
3.2.10 Yangnn Söndürülmesi
Yangnn söndürülmesi ya portatif yangn söndürücüler kullanlarak veya otomatik
yangn söndürme sistemi kurularak gerçekleştirilebilir.
Portatif yangn söndürücüler yangnn ilk aşamalarnda etkin bir rol oynarlar.
Yanan nesnenin türüne uygun yangn söndürücü bulundurulmaldr. Yurt binalarnda
çkabilecek yangnlar genellikle ahşap, kağt vb. kat malzemenin yanmas sonucu
gerçekleşecek A snf yangnlardr. Su bazl söndürücüler bu tür yangnlar için en uygun
söndürücü türüdür. Öte yandan bina kullanclar olas bir yangn durumunda yangnn
aşamalar ve nasl davranlmas gerektiği konusunda eğitilmelidir. Hatal kullanm sonucu
çalşamaz hale gelen söndürücülerin bina görevlileri tarafndan periyodik kontrolleri ve
dolum işlemleri hassasiyetle takip edilmelidir.
Başlangç aşamasnda olan bir bina yangnna bireysel olarak müdahale edilebilir.
Genel anlamda binalarda yaygn olarak kullanlan ortalama büyüklükteki, yani 6 kg.
ağrlğa sahip tam dolu kuru kimyevi tozlu bir yangn söndürücü ile müdahale edildiği
takdirde

yangnn

yaylmas

durdurulabilir.

Bu

türlü

bir

müdahaleye

rağmen

söndürülemeyen bir yangnda profesyonel bir destek sağlanmaldr. Binada yer alan
eğitimli acil durum kurtarma ekipleri veya itfaiyeye haber verilerek yangnn büyümesi
gecikmeden önlenmelidir.
Binann fonksiyonu ve kullanc karakteristiğine göre yağmurlama (sprinkler)
sistemine gereksinim vardr. Kullanclarn yangn bakmndan emniyeti için yasal olarak
zorunlu olmadğ halde yağmurlama sisteminin kurulmas önerilebilir. Hayat kurtarmaya
katksnn yan sra binaya yangnn vereceği zarar azaltr ve öğrencilerin yer değiştirmesi
için gerekli zaman temin eder.183
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Tüm bunlarn yan sra yurt yönetimi, yurtta mevcut yangn emniyet önlemlerinin
devamllğn sağlamal, belirli sklkta tatbikatlar yapmal ve gerekli kontrolleri ihmal
etmemelidir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bünyesinde eğitimli personel çalştrmas ve
belirli aralklarla personele eğitim verilmesini sağlamas gerekir. Personel, yangn
esnasnda aktif duruma geçecek tüm sistemlerin çalşabilir durumda olduğunu
denetlemelidir.
3.2.11 Engelli Öğrenciler İçin Yangnda Yaplacaklar
Bedensel engelli, görme ve işitme engelli öğrencilerin yangnda hayatta kalmalarn
sağlamak üzere U.S. Fire Administration (USFA) tarafndan yaplmas önerilenler şöyle
sralanabilir:
• Kaçş plan yaplrken bina görevlisi, yöneticisi veya bir arkadaşndan yardm
alnmal,
• Her odadaki en az iki çkş bilinmeli,
• Kaçş kaplarnda yardmc araç olarak kullanlan yürüteç, tekerlekli iskemle gibi
araçlarn geçip geçemeyeceği kontrol edilmeli,
• Kilitli veya parmaklkla çevrili kap ve pencerelerin açlmasyla ilgili pratik
yaplmal,
• Yangn annda dşar çklmal ve dşarda kalnmaldr.
Engelli öğrencilerin kaldğ yurt binalarnda, öğrencilerin engellilik durumuna göre
yangn emniyet plan yaplmaldr. Kaçş yollarnn düzenlenmesi ve engelli öğrencilerin
tahliyesi bu nedenle farkl düzenlemeleri gerektirebilir.
Görme engelli öğrenciler, acil durumlar için yataklarnn yannda bir telefon
bulundurmaldr. Duman alarmlarnda talimatlarn duyulabilmesi için alarm aralkl olarak
düzenlenmelidir.
İşitme engelli öğrenciler yangn durumundaki alarm alglayabilmeleri için özel bir
cihaza gereksinim duyabilir. Yatak sallayc gibi veya flaşörlü ve dokunma duyusunu
harekete geçiren piyasada bulunan çeşitli cihazlar kullanlabilir.
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Fiziksel engelli öğrenciler için asansör dşnda kaçş imkanlarnn bulunduğu kaçş
planlar yaplmaldr.184
3.3

MEVZUAT DÜZENLEMELERİ

Üniversite saysnn hzla artmasyla birlikte kurumlarda barnacak öğrenci
potansiyelinin yüksek olmas, barnma hizmeti veren kurum açma talebinde bulunan
girişimcilerin saysnn da artmasna neden olmuştur. Bu durum, MEB’e bağl
olmayan/kayt dş kurumlarn olmas, kurumlarn tam olarak ihtiyaç olan yerlerde
açlamamas, öğrencilerin aile ortamndan ve denetiminden uzak olmas gibi baz
olumsuzluklar da beraberinde getirmiştir.
Komisyon çalşmalarnda tespit edilen sorun alanlarnn bir ksm 06.05.2017
tarihli ve 30058 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci
Barnma Hizmetleri Yönetmeliği ile çözüme kavuşturulmakla birlikte mevcut sorun
alanlarna yönelik baz öneriler de aşağda maddeler halinde sralanmştr:
3.3.1 Çözüme Kavuşturulan Sorun Alanlar
02.12.2016 tarihli ve 6764 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri
Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun’un 5 inci maddesiyle 652 sayl Millî
Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname’nin 13
üncü maddesine eklenen ikinci fkra ile özel öğrenci barnma hizmetleri veren kurumlarn
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalşma ruhsat verme iş ve işlemleri Milli Eğitim
Bakanlğna devredilmiştir. Böylelikle çok başllk ortadan kalkmştr. Bununla birlikte
06.05.2017 tarihli ve 30058 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren Özel
Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği ile aşağda sralanan sorun alanlar çözüme
kavuşturulmuştur:
1. Öğrenci barnma hizmeti veren kurumlarn kamu tüzel kişilikleri tarafndan da
açabileceğine ilişkin hüküm getirilerek resmi kurumlarda misafirhane ad altnda
kontrolsüz öğrenci barndrlmasndaki açk giderilmiştir.
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2. Öğrenci barnma hizmetleri “yurt ve pansiyon” ad altnda hizmet verirken,
yaplan Yönetmelik değişikliği ile öğrenci barnma hizmeti verecek kurumlar; öğrenci
apartlar, öğrenci stüdyo daireleri, öğrenci pansiyonu ve öğrenci yurdu adlar ile tasnif
edilerek bu tür işletmelerin kayt altna alnmas imkan getirilmiştir.
3. Ortaokul öğrencileri için özel öğrenci yurt ve pansiyonu açlabileceği, bu
öğrenciler için açlan kurumlarda ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerinin geçici de
olsa barnamayacağ şekilde düzenleme yaplmştr. Böylece yaşça büyük öğrencilerin
mağduriyet yaşatmalar önlenmiştir.
4. Öğrenci barnma hizmetleriyle ilgili bütün işlemlerin e-yurt modülü üzerinden
yaplmas hükmü ile modül çalşmalar hzlanmş ve öğrenci bilgilerinin sisteme girişleri
yaplmaya başlanmştr.
5. Kurum açma izni almasna rağmen kurumun amac dşnda faaliyette
bulunmamas için alt ay içinde öğrenci kayd yapmayan kurumlarn izninin iptal edilmesi
hükmü getirilmiştir.
6. İzinsiz faaliyet gösteren yerlerin açlamayacağ, açlmas halinde de valilikçe
kapatlmas hükmü getirilmiştir.
7. Her kurumun, lisans mezunu ve Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetici
Sertifikasna sahip bir müdür tarafndan yönetileceği, ayrca kurucu gerçek kişi, kurucu
temsilcisi, kurum müdür yardmcs, genel müdür ve genel müdür yardmcsnn en az
lisans mezunu; belleticilerin ise en az yüksekokul mezunu olmas şart getirilerek daha
bilinçli yönetim hedeflenmiştir.
8. Özel barnma hizmeti sunacak kurumlar, ad verme hükümlerine göre isim alacak;
kurumlara ülke, millet, kta, yabanc kurum ve kuruluş adlar verilmemesi, kurumun
amacna ve düzeyine uygun Türkçe ad verilmesi şart getirilerek dilimizin ve
kültürümüzün korunmas hedeflenmiştir.
9. Özel barnma hizmeti sunacak kurumlarn asgari kurum kontenjanlar
belirlenmiştir. Buna göre; öğrenci yurdunun en az 40 öğrenci; öğrenci pansiyonunun en az
30 öğrenci; öğrenci apartlarnn en az 10 öğrenci; öğrenci stüdyo dairelerinin en az 10
öğrenci kontenjan ile açlabileceği şart getirilmiştir.
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10. Ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barnma hizmetlerinin müstakil binalarda
ve sadece öğrenci yurtlarnda veya öğrenci pansiyonlarnda verilebileceği, yükseköğrenim
öğrencilerine barnma hizmeti veren kurumlarn ise ayn bahçe içerisinde tamam kuruma
ait bina/binalarda veya bağmsz girişi bulunan binalarda açlabileceği şart tanmlanarak
güvenlik zafiyeti giderilmiş ve kontrol imkan güçlendirilmiştir.
11. Zemin kat dşnda kurum açlacak binalarda asansör veya engellilerin
erişilebilirliğini sağlayan taşma ve iletme sistemlerinin bulunacağ, ancak zemin kat
bulunan kurum binalarnda engelli erişilebilirliğinin sağlanmas ve barnma hizmetinin bu
katta verilmesi hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartnn aranmayacağ hükmü
getirilerek hem engelli erişimi sağlanmş hem de kuruculara kolaylk sağlanmştr.
12. Ortaokul veya lise ve dengi okul öğrencilerine barnma hizmeti veren yurt ve
pansiyonlarda yatakhanelerin en az 3 en fazla 6 öğrenci; yükseköğrenim öğrencilerine
barnma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda ise yatakhanelerin en az bir veya üç, en çok 6
öğrenci barnacak şekilde düzenlenebileceği hükümleri getirilerek olas istismarlarn
önlenmesi hedeflenmiştir.
13. Kurum binalar, kurum yönetimince, her yl öğretim yl başlamadan önce
yangn güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, snma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisat
güvenliği hususlarnda itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odalar veya diğer
ilgili kurum/kuruluşlara kontrol ettirilmesi hükmü getirilerek güvenlik önlemleri
artrlmştr.
14. Kurum binalarnda iç/dş duvar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği
yüksek malzemelerden yaplmş giydirmelerin kullanlamayacağ şart getirilerek yangna
karş tedbirler artrlmştr.
15. Yangn merdivenleri ve kaçş yollar kaplarnn yangna karş dayankl
malzemeden yaplmas, acil çkş kaplarnn dşardan açlamayan ve içeriden
kilitlenmeyen veya yangn ikazyla otomatik olarak açlacak şekilde yaplmas şartlar
getirilerek can güvenliği tedbirleri artrlmştr.
16. Kurumlarda yangn ikaz amacyla duman ve sya duyarl, gaz kaçaklarn
alglayan sensörler, alarm sistemi ile kontenjan 100’den fazla olan kurumlarda otomatik
söndürme sistemi bulunmas zorunluluğu getirilerek yangn tedbirleri artrlmştr.
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17. Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi/belletici tarafndan kurum
binasnn tantlmas, acil durumlar için tahliye yollar ile toplanma yerleri gösterilmesi ve
kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin katldğ acil durum tahliye uygulamasnn
her yl öğretim ylnn başladğ ilk hafta ile ikinci yaryln ilk haftas içinde olmak üzere
ylda iki kez yaplmas ve tutanakla kayt altna alnmas hükmü getirilerek tedbirler
artrlmştr.
18. Kurumlarca, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu
hükümlerine uygun tedbirlerin alnacağ uyars getirilmiştir.
19. Öğrenci barnma hizmeti sunacak kurum binalar ve bahçelerinde baz
istasyonlarnn bulunamayacağ şart getirilmiştir.
20. Özel barnma hizmetleri sunacak kurumlara istemeleri halinde tür ve seviye
değişikliği yapabileceği hükmü getirilmiştir.
21. Öğrenci barnma hizmeti sunacak kurum binalarnn, kuruluşlarna esas olan
öğrenci barnma hizmetleri dşnda başka bir amaçla kullanlamayacağ hükmü
getirilmiştir.
22. Şartlara uymadan kurumunu kapatarak mağduriyet yaşatan kurucuya 5 yl
geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni
verilemeyeceği hükümleri getirilmiştir.
23. Kz öğrencilerin barndğ kurumlarda kadn, erkek öğrencilerin barndğ
kurumlarda erkek yönetici görevlendirilmesi şart getirilerek olas istismarlarn önlenmesi
hedeflenmiştir.
24. Diyanet İşleri Başkanlğnca düzenlenen ve eğitim süresi en az bir ay olan
kurslara veyahut etkinliklere devam edenlerin, kurum yönetimince belirlenen şartlar kabul
etmek ve durumlarn belgelendirmek kaydyla öğrenci yurtlarnda veya öğrenci
pansiyonlarnda geçici barndrlabilmesine imkân tannmas hükmü getirilmiştir.
25. Ortaöğretim öğrencilerine barnma hizmeti veren kurumlarda ortaöğretim
öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerine barnma hizmeti veren kurumlarda ise ortaokul
öğrencilerinin geçici barndrlabileceği hükümleri getirilmiştir.
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26. Okullarn tatil olduğu dönemlerde sosyal, kültürel veyahut sportif amaçl
faaliyetlere katlan öğrenciler, sporcular ve bunlarn yöneticilerinin, ortaöğretim ve
yükseköğrenim öğrencilerine barnma hizmeti veren yurtlarda, en fazla bir ay süreyle,
kurum yönetimince belirlenen şartlar kabul etmek ve durumlarn belgelendirmek kaydyla
barndrlabileceği, ortaokul öğrencilerine barnma hizmeti veren kurumlarda ise sadece
ortaokul öğrencileri için bu geçici barnma hizmetinin verilebileceği hükümleri
getirilmiştir.
27. Ortaokul öğrencilerine, ortaokul öğrenci yurt ve pansiyonlar haricindeki
kurumlarda geçici barnma hizmeti verilemeyeceği hükmü getirilmiştir.
28.

Öğrenci

yurdu

ve

öğrenci

pansiyonunun

ortaokul,

ortaöğretim

ve

yükseköğrenim öğrencileri için; öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo dairelerinin ise sadece
yükseköğrenim öğrencileri için açlabileceği hükümleri getirilmiştir.
29. Belleticiler ve yönetim memurluğu için yükseköğretim mezunu olma şart
getirilmiştir.
30. Kurumlarda doktor, gda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlk memuru
ve hemşire görevlendirilebileceği; kontenjan 150 ve üzeri olan kurumlarda ise
hemşire/hemşire yardmcs veya acil tp teknisyeni/teknikerinin zorunlu personel olarak
görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir.
31. Kurum personelinde; 5237 sayl Türk Ceza Kanununun kasten işlenen bir
suçtan dolay bir yl veya daha fazla süreyle hapis cezasna ya da affa uğramş olsa bile
devletin güvenliğine karş suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karş suçlar,
millî savunmaya karş suçlar, devlet srlarna karş suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karştrma, edimin ifasna fesat karştrma, suçtan kaynaklanan mal varlğ değerlerini
aklama veya kaçakçlk ve ayn Kanunun Cinsel Dokunulmazlğa Karş Suçlar başlğ
altnda düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olmas şart ile terör
örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karş faaliyette
bulunduğuna karar verilen yap, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak
yahut bunlarla irtibat bulunmamas şart getirilmiştir.
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32. Ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim
öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda isteğe bağl olarak rehber öğretmen
görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir.
33. Kurum denetimleri öğretim yl içinde en az iki kez yaplr hükmü getirilmiştir.
34. Kurum binalarnda ilgili kurum ve kuruluşlarca yaplan yangn, elektrik, su ve
gaz tesisatlarnn kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi için valilikçe kuruma gerekli ikaz yaplarak süre verilmesi hükümleri
getirilmiştir.
35. Ortaokul, lise ve dengi okullar ile yükseköğrenim öğrencilerine barnma hizmeti
veren yurt ve pansiyonlarn açk/kapal alkollü içki satlan yerlere en az yüz metre
uzaklkta bulunma şart getirilmiştir. Yükseköğrenim öğrencilerine barnma hizmeti veren
öğrenci apartlar ve öğrenci stüdyo dairelerinin ise meyhane, kahvehane, kraathane, bar,
elektronik oyun merkezleri gibi umuma açk yerler veya alkollü içki satlan yerler ile ayn
binada bulanamayacağ hükümleri getirilmiştir.
36. Yabanc uyruklu öğrenci kaydna ilişkin kota konularak kurum kontenjannn %
40’ndan fazla olamayacağ hükmü getirilmiştir.
37. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan özel öğrenci yurtlarnda
çalşmakta olan personelin, kurumdan ayrlmadklar sürece; müdürlerin ise ayrca
eğitimden geçerek alacağ sertifikay 01.08.2018 tarihine kadar almalar halinde haklar
sakl tutulmuştur.
38. Düzenlenen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açlan kurumlara
atanacak müdürlerin, Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetici Sertifikasn 01.08.2018
tarihine kadar almalar hâlinde görevlerine devam edebileceği hükmü getirilmiştir.
39. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci
yurtlarnn mevcut kurucusu gerçek kişilerde eğitim durumu şart aranmamştr.
40. Kurucusu tüzel kişilik olan özel öğrenci yurtlarnn verilen süreye kadar bu
Yönetmelikte belirlenecek şarta uygun kurucu temsilcisi belirlemesi şart getirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

351‒
‒ 351
41. Denetleme, inceleme veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri
açma ve çalşma ruhsat iptal edilen kurumlarn kurucularnn ve kurucu temsilcilerinin beş
yl geçmeden yeni bir kurum açmasna, devralmasna, ortak olmasna, kurucu temsilcisi
olmasna izin verilmez hükmü getirilmiştir.
42. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte MEB’e bağl olarak faaliyette
bulunan özel öğrenci yurtlar 01.08.2019 tarihine kadar binalarn belirlenen şartlara uygun
hâle getirir hükmü getirilmiştir.
43. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte MEB’e bağl olarak faaliyette bulunan
özel öğrenci yurtlarnn tür, seviye, kontenjan değişikliği ve bina nakli gerektiren
başvurusu olmas hâlinde, bu Yönetmelikte belirlenen şartlar aranr hükmü getirilmiştir.
44. (KHK) 09.12.2016 tarihi itibariyle kamu tüzel kişiliklerince açlmş ve öğrenci
barnma hizmeti veren yerlerin/işletmelerin, 30.09.2017 tarihine kadar Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalşma ruhsat almalar;
belirlenen tarihe kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalşma ruhsat almayan bu
yerlerin/işletmelerin faaliyetlerine ilgili kamu tüzel kişiliklerince son verilir hükümleri
getirilmiştir.
45. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşyeri Açma ve Çalşma Ruhsatlarna
İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen yetkili
idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsat aldğ hâlde öğrenci
barndrma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apart, öğrenci stüdyo
dairesi gibi çalştrlan yerlerin bu Yönetmeliğin yaym tarihinden itibaren bir ay içinde
Millî Eğitim Müdürlüğüne kurum açmak üzere müracaat edecekleri; bir ay içinde gerekli
başvuruyu

yapmayan

ve

30.09.2017

tarihine

kadar

bu

Yönetmelik

hükümleri

doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalşma ruhsat almayan bu yerler, 5442
sayl İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarnca valilikçe kapatlr hükmü getirilmiştir.
3.3.2 Mevcut Sorun Alanlar ve Çözüm Önerileri
1. Öğrenci apart daireleri, öğrenci stüdyo daireleri, öğrenci pansiyonlar ve öğrenci
yurtlar ad altnda kayt dş ya da belediyelerce düzenlenmiş ruhsatlarla faaliyette bulunan
öğrenci barndran işletmelerin reklam ve tantm faaliyetlerine rastlanlmaktadr. Barnma
hizmetlerine ilişkin Kanun düzeyinde mevzuatn yetersiz olduğu bu nedenle “Barnma
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

352‒
‒ 352
Hizmetleri Kanunu” düzenlenerek yasal dayanağn güçlendirilmesi ve kayt dş
faaliyetlerin de önlenmesi gerekmektedir.
2. Günümüzde dört bine yakn barnma hizmeti veren kaytl kurum olduğu,
mevzuat çalşmalarnn getireceği hükümler sonucu bu saynn ikiye katlanarak sekiz bin
civarnda kuruma ulaşacağ tahmin edilmektedir. Bu nedenle yönetimde etkinlik ve
verimliliğin artrlmasna yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin uygun olacağ
değerlendirilmektedir.
3. Kurumlarn MEB bünyesinde hizmet vermeleri çok önemlidir. Ancak teşkilat
yapsnda yönetimde etkinlik ve verimliliğin artrlmas için “Özel Barnma Hizmetleri
Genel Müdürlüğü” kurulmaldr.
4. Ülkemiz imkânlar doğrultusunda mevcut ve yeni açlacak kurumlarn daha
elverişli şartlarda hizmet sunmalarnn önünün açlmas gerekmektedir.
5. Sk kontrollerin yannda girişimcilerin işlerini kolaylaştrc tedbirlerin de
alnmas gerekmektedir.
6. Kurumlarda öğrencilerin kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerine destek
olacak faaliyetler yaplmaldr.
7. Öğrencilerin kontrol ve denetimlerinin aile scaklğ içinde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
8. Ülkemiz genelinde uygulanacak barnma hizmetleri standartlarnn oluşturulmas
gerekmektedir.
9. Denetleyicilerin bilgi düzeylerinin ve niteliklerinin artrlmas ve saysal olarak
da kurumlarn tamamna yetecek şekilde kadrolaştrlmalar gerekmektedir.
10. Kurumlarn ücret belirleme, tahsilat ve harcamalarnn e-yurt modülü
üzerinden kaytl hale getirilmesi gerekmektedir.
Aşağdaki tabloda 03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu
Kararyla çkarlan ve 06.05.2017 tarihine kadar yürürlükte kalan Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliği ile 06.05.2017 tarihli ve 30058 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak
yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği’nin karşlaştrlmas yer
almaktadr.
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Tab
blo 14: Miillî Eğitim Baakanlğ Özeel Öğrenci Yuurtlar Yönettmeliği (Müllga) İle Özell Öğrenci
Barnma Hizmetleri Yönetmeliği
Y
K
Karşlaştrm
mas

ESKİ HAL
Lİ
YENİ HA
ALİ
ÖZEL ÖĞ
ĞRENCİ YURTLARI
Y
I
ÖZEL ÖĞRENCİİ BARINM
MA
HİZMET
YÖ
ÖNETMEL
LİĞİ
TLERİ YÖ
ÖNETMELİĞİ
1- B
Bu Yönetm
melik ile ortaöğretim
m ve 1-- Bu Yönetm
melik ile orrtaokul, imaam-hatip
yükseköğretim yurtlar
y
açlmaktayken
orttaokulu vee ortaöğrettim kurum
mlar ile
yükseköğretim
m kurumlarnda öğreniim gören
öğrenci
yurdu,
öğrencilere
öğrenci
pan
nsiyonu, öğrenci
ö
apaartlar ve öğrenci
stü
üdyo daireleeri açlmaktaadr.
2- Bu Yönetmeelik ile Türk
kiye Cumhuuriyeti 2- Bu Yöneetmelik ilee öğrenci barnma
uyruk
klu gerçek kişiler ile özel hukukk tüzel hizzmeti veren kurumlaar ksmnda kamu
kişileeri kurum açmaktayken
n
tüzzel kişilik
kleri ve kendi uy
yruğunda
yükseköğrenim
m öğrenciilerini barndrmak
üzeere yabancc uyruklu yatrmcllarn da
açaabileceğine ilişkin hüküüm getirilm
miştir.
3Kurum
bilgileri
Milli
E
Eğitim 3- E-Yurt mo
odülü: Kuruumlarn bilgilerinin
dürlüklerincee saklanmak
kta iken
na bağl
Müd
eleektronik orttamda kullaanm esasn
olaarak tutuldu
uğu ve Baakanlkça yönetilen
y
billgisayar
yazlm
ile
işlemler
yürütülmekted
dir.
4- K
Kurum açma izinlerri Milli E
Eğitim 4- Kurum aççma izni ille iş yeri açma
a
ve
Eğitim
Bakaanlğnca, iş yeri aççma ve çaalşma çallşma
ruhsat
da
Milli
ruhsaatlar
belediyelerr
taraafndan Baakanlğnca düzenleneerek çift başllk
düzenlenmektey
yken
orttadan kalkm
mştr.
5- O
Ortaöğretim yurdu bin
nasnn meyyhane, 5- Bu Yönetm
melik ile uumuma açk
k yerlere
kahv
vehane, kraaathane, barr, elektronikk oyun uzaaklk mesaafesi özel ööğrenci yurrtlar ile
merk
kezleri gibi umuma aççk yerler, aalkollü pan
nsiyonlarn tamamndaa aranmaktaadr.
içki ssatlan umu
uma açk isttirahat ve eğğlence
yerleeri ile kapd
dan kapya en az yüz metre
uzak
klkta bullunmas esas
e
aran
anrken
yükseköğrenim öğrenci yu
urtlarnda m
mesafe
ktayken
şart aranmamak
6- Yurt açaacak kurucu ve kkurucu 6- Bu Yönettmelik ile kurucu ve kurucu
e
şart aranmaz ikken
tem
msilcilerinde lisans m
mezunu olm
ma şart
temsilcilerinde eğitim
gettirilmiştir.
7- K
Kurucu, kuru
ucu temsilccisi ve persoonelde 7- Bu Yöneetmelik ilee kurucu, kurucu
taksiirli suçlar hariç
h
olmak
k üzere ağrr hapis tem
msilcisi, ku
urucu tüzell kişiliğin yönetim
veyaa bir yldan
n fazla hap
pis veyahuut affa kurulu üyeleriinde ve perssonelde; 5237 sayl
uğram
mş olsalarr bile Dev
vletin şahsiiyetine Tü
ürk Ceza Kanununun
K
kasten işleenen bir
karş işlenen suçlar
s
ile rüşvet, ziimmet, suççtan dolay bir yl veyaa daha fazlaa süreyle
irtikaap, hrszlk
k, dolandrrclk, sahttecilik, hap
pis cezasnaa ya da affa
fa uğramş olsa
o
bile
inancc kötüye kullanma,
k
rza

yönelikk suç, dev
vletin güveenliğine karrş suçlar, anayasal
dolan
nl iflas gib
bi yüz kzartc veya şeeref ve düzene ve bu düzenin işleeyişine karşş suçlar,
haysiiyet krc suçtan veya
v
istim
mal ve miillî savunm
maya karşş suçlar, devlet
istihllak kaçakççlğ hariç olmak üzere srlarna karş suçlar ve casusluk, zimmet,
kaçak
kçlk, resm
mi ihale ve alm sattmlara irtiikâp, rüşv
vet, hrszllk, dolandrclk,
fesatt karştrmaa ve Devleet srlarn açğa sah
htecilik, gü
üveni kötüyye kullanm
ma, hileli
vurm
ma
suçlarrndan
do
olay
hük
ükümlü iflaas, ihaleye fesat
f
karştrma, edimin
n ifasna
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bulunmadğna
istenirken

dair

adli

sicil

beyan fesat karştrma, suçtan kaynaklanan mal
varlğ değerlerini aklama veya kaçakçlk
ve ayn kanunun cinsel dokunulmazlğa
karş suçlar başlğ altnda düzenlenen
maddelerde yer alan suçlardan mahkûm
edilmemiş olmas şart ile terör örgütlerine
veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin
millî
güvenliğine
karş
faaliyette
bulunduğuna karar verilen yap, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisak yahut bunlarla irtibat bulunmadğn
gösteren adli sicil kayd istenmektedir.
8- Yurdun ad kurucunun isteğine göre 8- Bu Yönetmelik ile özel barnma hizmeti
belirlenirken
sunacak kurumlar, ad verme hükümlerine
göre isim alacak; kurumlara ülke, millet,
kta, yabanc kurum ve kuruluş adlar
dşnda kurumun amacna ve düzeyine
uygun Türkçe ad verilecektir.
9- Yurt açlabilmesi için asgari kurum 9- Bu Yönetmelik ile özel barnma hizmeti
kontenjan belirlenmemişken
sunacak
kurumlarn
asgari
kurum
kontenjanlar belirlenmiştir. Buna göre;
öğrenci yurdu en az 40 öğrenci; öğrenci
pansiyonu en az 30 öğrenci; öğrenci
apartlar en az 10 öğrenci; öğrenci stüdyo
daireleri en az 10 öğrenci kontenjan ile
açlabilecektir.
10- Kurum binas ve bahçesinde baz 10- Bu Yönetmelikle kurum binalar ve
istasyonu olmama şart aranmazken
bahçelerinde baz istasyonlar bulunamaz
hükmü getirilmiştir.
11- Özel ortaöğretim yurtlarnda geçici 11- Bu Yönetmelikle ortaokul öğrencileri
barnma hükümlerine göre 6, 7 ve 8’inci ancak kendi seviyelerindeki yurtlarda
snf öğrencileri barnabilirken
barnabileceği,
ortaokul
öğrencileri
dşndaki öğrencilerin geçici de olsa
barnamayacağ hükmü getirilmiştir.
12- Müdür ve müdür yardmcs için 12- Bu Yönetmelikle müdür yardmcs için
yükseköğretim
mezunu
olmak
şart lisans mezunu şart aranmaktadr. 150
aranmakta, yatak kapasitesi 100 ve daha kontenjandan sonra her 150 öğrenci için
fazla olan yurtlarda yeterli sayda müdür müdür yardmcs görevlendirme şart
yardmcs görevlendirilmekteyken
getirilmiştir.
13- Yönetim memurluğu için en az 13- Bu Yönetmelikle yükseköğrenim
ortaöğretim kurumlarndan mezun olmak mezunu olma şart aranmaktadr.
şart aranrken
14- Yatakhanelerde yatak says şart 14- Bu Yönetmelikle ortaokul ve
aranmazken
ortaöğretim kurumlarnda en az 3 en fazla 6,
yükseköğretim kurumlarnda ise en az 1
veya 3 en fazla 6 yatak olabileceği şart
getirilmiştir.
15- Kurum binalarndaki yangn güvenliği, 15- Kurum binalarnn, her yl öğretim yl
elektrik tesisat güvenliği, snma sistemi başlamadan önce yangn güvenliği, elektrik
güvenliği, su ve gaz tesisat güvenliği tesisat güvenliği, snma sistemi güvenliği,
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hususlarnda kontrol şart aranmazken

16- Kurum binalarnda ahşap giydirme
kullanlamaz şart aranmazken

17- Yangn çkş kapsna ilişkin şartlar
aranmazken

18- Kurum binasnda yangn ikaz ve
otomatik
söndürme
sistemi
şart
aranmazken

19Kurumlarda
görevlendirilecek
personelde cinsiyet şart aranmazken

20- Kurumda acil durum tatbikat şart
aranmazken

21-Kurumda
rehber
öğretmen
görevlendirilmesi şart aranmazken
22Ücretsiz
açlabilirken

özel

öğrenci

yurdu

su ve gaz tesisat güvenliği hususlarnda
itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri,
mühendis odalar veya diğer ilgili kurum
veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol
ettirilme şart getirilmiştir.
16- Kurum binalarnn iç ve dş duvarlar ile
tavan döşemelerinde ahşap ve yanma
özelliği yüksek malzemelerden yaplmş
giydirmeler
kullanlamaz
hükmü
getirilmiştir.
17- Yangn merdivenleri ve kaçş yollarnn
kaplar
yangna
karş
dayankl
malzemeden yaplr. Acil çkş kaplar
dşardan açlamayan ancak içeriden
kilitlenemeyen veya yangn ikazyla
otomatik olarak açlacak şekilde yaplr
hükümleri getirilmiştir.
18- Kurum binalarnda yangn ikaz
amacyla duman ve sya duyarl, gaz
kaçaklarn alglayan sensörler, alarm
sistemi ile kurum kontenjannn 100’den
fazla olmas halinde otomatik söndürme
sisteminin bulunmas şart getirilmiştir.
19- Kz öğrencilerin barndğ kurumlarda
kadn,
erkek
öğrencilerin
barndğ
kurumlarda erkek yönetici görevlendirilir.
Kurumlarda görev alan yönetim memuru,
belletici ile temizlik hizmeti veren
görevlilerin, kz öğrencilere barnma
hizmeti veren kurumlarda kadn, erkek
öğrencilere
barnma
hizmeti
veren
kurumlarda erkek olmas şart getirilmiştir.
20- Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum
yönetimi veya belletici tarafndan kurum
binas tantlr, acil durumlar için tahliye
yollar ile toplanma yerleri gösterilir.
Kurumlarda, kurum personelinin ve
öğrencilerin katldğ acil durum tahliye
uygulamas her yl öğretim ylnn başladğ
ilk hafta ile ikinci yaryln ilk haftas içinde
olmak üzere ylda iki kez yaplr ve
tutanakla kayt altna alnr hükmü
getirilmiştir.
21- Bu Yönetmelikle ortaokul öğrencilerine
barnma hizmeti veren kurumlarda rehber
öğretmen
görevlendirilmesi
şart
getirilmiştir.
22- Bu Yönetmelikle ücretsiz kurum
açlmas hususu kaldrlmş, her yl mays
aynda kurumlara ücret ilanlarn yapmalar
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zorunluluğu getirilmiştir.
23- Kurum binalarnn kullanlmas ile ilgili 23- Bu Yönetmelikle Kurum binalar,
boşluğun giderilmesi için
kuruluşlarna esas olan öğrenci barnma
hizmetleri dşnda başka bir amaçla
kullanlamaz. Ancak kurumlarn sosyal ve
kültürel faaliyetler için düzenlenmiş
alanlar, öğrencilerin barnma hizmetlerini
aksatmayacak şekilde, kâr amaçl olmayan
sosyal ve kültürel faaliyetlerde İl veya İlçe
Millî Eğitim Müdürlüğünün izni ile yaz
aylarnda kullanlabilir hükmü getirilmiştir.
24- Kurumda sağlk personeli çalştrlmas 24- Bu Yönetmelikle kurum kontenjan 150
şart aranmazken
ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya
hemşire yardmcs ya da acil tp teknisyeni
veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur
hükmü getirilmiştir.
25- Sadece öğrenci barndran kaçak yerler 25- Yetkili idareden otel, motel, pansiyon
ifadesi
nedeniyle
içerisinde
öğrenci ve benzeri konaklama tesisi ruhsat aldğ
olmayan bir kişinin olmas halinde kaçak hâlde öğrenci barndrma hizmeti veren
işletmeler hakknda işlem yaplamazken
öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci
apart, öğrenci stüdyo dairesi gibi
çalştrlan yerlerin bu Yönetmeliğin yaym
tarihinden itibaren bir ay içinde Millî Eğitim
Müdürlüğüne kurum açmak üzere müracaat
edecekleri; bir ay içinde gerekli başvuruyu
yapmayan ve 30.09.2017 tarihine kadar bu
Yönetmelik
hükümleri
doğrultusunda
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalşma
ruhsat almayan bu yerler, 5442 sayl İl
İdaresi
Kanunu
hükümleri
uyarnca
valilikçe kapatlr hükmü getirilmiştir.
26- Kurumu kapatlan kurucu veya kurucu 26- Şartlara uymadan kurum kapatan,
temsilcileri başka yerlerde kurum açarak denetleme, inceleme veya soruşturma
başkalarna zarar verebilirken
sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma
ve çalşma ruhsat iptal edilen kurumlarn
kurucularnn ve kurucu temsilcilerinin beş
yl geçmeden yeni bir kurum açmasna,
devralmasna, ortak olmasna, kurucu
temsilcisi olmasna izin verilmez hükmü
getirilmiştir.
27- Yabanc uyruklu öğrencilerin kaydna 27- Yabanc uyruklu öğrenci kaydna ilişkin
ilişkin hüküm bulunmazken
kurum kontenjannn % 40’ndan fazla
olamayacağ hükmü getirilmiştir.
28- Diyanet İşleri Başkanlğnca açlan kurs 28- Diyanet İşleri Başkanlğnca düzenlenen
veya etkinliklerdeki katlmclarn özel ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara
öğrenci yurtlarnda geçici barnmalarna veyahut etkinliklere devam edenlerin,
ilişkin hüküm yokken
kurum yönetimince belirlenen şartlar kabul
etmek ve durumlarn belgelendirmek
kaydyla öğrenci yurtlarnda veya öğrenci
pansiyonlarnda geçici barndrlabilmesine
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imkân tannmas hükmü getirilmiştir.
29- İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili hüküm 29- Kurumlarca, 20.06.2012 tarihli ve 6331
bulunmazken
sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu
hükümlerine uygun tedbirlerin alnacağ
hükmü getirilmiştir.
30- Mevcut kurumlarn durumunun açklğa 30- Bu Yönetmelikte belirtildiği üzere
kavuşturulmas için
binalarn 01.08.2019 tarihine kadar söz
konusu Yönetmelikte belirlenen şartlara
uygun hale getirirler. Bu tarihe kadar
binalarn uygun hale getirmeyen özel
öğrenci yurtlarnn kurum açma izni ile
işyeri açma ve çalşma ruhsatlar iptal edilir.
3.4

KURUMSAL YAPILANMALAR İLE RUHSAT, İZİN VE DENETİM
SİSTEMİ

Ülkemizdeki yurtlarda yoğunlukla ortaöğretim ve yüksek öğrenim öğrencilerine
barnma hizmeti verilmekle birlikte ortaokul öğrencilerine de bu hizmet verilmektedir.
Denetim ve izin sistemleri değerlendirilirken barnma hizmeti verenler açsndan değil,
hizmet alan kişiler (öğrenciler) açsndan değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü her bir
yaş

grubunun

ihtiyaç

ve

yetenekleri

farkllk

göstermektedir.

Bu

açdan

değerlendirildiğinde ve yurtdşndaki uygulamalar dikkate alndğnda; yurtta kalan
öğrencileri 18 yaş alt (ortaokul ve lise öğrencileri) ve 18 yaş üstü (yüksek okul, lisans,
yüksek lisans öğrencileri) olarak iki grupta değerlendirebiliriz. Her bir yaş grubunun
barndğ yurtlar için sağlk ve güvenlik yönetmeliği veya standartlar oluşturulmas
gerekmektedir. Kamu veya özel yurtlarn tamamn kapsayacak şekilde mevzuat ve
standartlar oluşturulmaldr.
Özel ya da kamu kurumlarnn ilgili mevzuatlar doğrultusunda yurt açma talepleri,
açmak istedikleri yurdun hangi yaş grubuna hitap ettiğine göre değişiklik göstermelidir.
Yaş gruplar dikkate alnarak bütün yurtlar kapsayacak yurt standartlar ile ilgili mevzuat
alt yaps oluşturulmaldr.
Kurumsal olarak; 18 yaş altndaki öğrencilerin barnacağ yurtlar için İl veya İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri, 18 yaş üstü öğrencilerin barnacağ yurtlar için Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yetkilendirilmesi konusu gündeme getirilebilir.
Bu doğrultuda 18 yaş alt öğrencilerin barndğ yurtlarn denetimi Milli Eğitim
Bakanlğnca, 18 yaş üstü öğrencilerin barndğ yurtlarn denetimi ise Yüksek Öğrenim
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Kredi Yurtlar Kurumunca yaplabilir. Yaplacak denetimlere ilişkin ilgili kurumlar
tarafndan oluşturulacak standartlar doğrultusunda denetim rehberi oluşturulabilir.
Yaplacak denetimlerde başlca;
•

Öğrencilerin Sağlğ ve Güvenliği,

•

Yönetim Sistemi,

•

Organizasyon Şemas,

•

Yurt Koşullar,

•

Periyodik Kontroller,
gözönünde bulundurulmaldr.

Kurumlarn rutin ve periyodik denetimlerinin haricinde kurum yöneticilerine
önceden bilgi verilmeden ve mesai saatleri gözetilmeden, öğretim yl içinde kurumlar en
az iki kez rutin dş denetlenmeli ve bu denetimler rapora/belgeye bağlanarak etkin bir
denetim sistemi oluşturulmaldr.
Yurtlarda yaplacak denetimler heyet tarafndan gerçekleştirilmelidir. Heyette en az
bir teknik personel (mühendis, tekniker vs.) yer almaldr. 01.07.2017 tarihinde185 yurtlarda
iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi çalştrma zorunluluğu yürürlüğe girecek olup,
denetim esnasnda ilgili kurumun iş sağlğ ve güvenliği uzman da denetim heyetine eşlik
etmelidir.
Denetim yapacak personel için her yl hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmelidir.
Eğitimde; yurtlarda meydana gelmesi muhtemel kazalar, gerçekleşmiş olan kazalar, iyi
uygulamalar ve yurtdş uygulamalarn içeren eğitim programlar hazrlanmaldr.
Her denetimde yurtta kalan öğrenciler, yöneticiler, çalşanlar ve öğrencilerin aileleri
ile görüşülmeli ve teftiş süreci ve sonras hakknda taraflar bilgilendirilmelidir.

185
Komisyon çalşmalar esnasnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun toplantsnda, görüşülmekte olan Kanun Tasarsna eklenmek üzere
Komisyona sunulan önergede; 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunun 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe
girmesi gereken “İş sağlğ ve güvenliği hizmetleri” başlkl 6. maddesi ve “İş sağlğ ve güvenliği
hizmetlerinin desteklenmesi” başlkl 7. maddesinin yürürlüğe girme tarihinin 01.07.2020 tarihine
ertelenmesi teklif edilmiş ve önerge kabul edilerek madde ihdas gerçekleşmiştir. Komisyonumuz Raporunun
yazm sürecinde mezkur kanun tasarsnn Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri devam etmektedir.
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Denetim sürecinde izlenecek yöntem olarak tespit edilen mevzuata aykrlk hayati
olmayan noksan hususlar ile ilgili yurt yönetimine süre verilerek verilen sürenin sonunda
eksikliklerin giderilmesi sağlanmaldr. İkinci kontrolde devam eden noksan hususlar için
idari para cezas veya diğer idari yaptrmlar uygulanmaldr.
Yurtlarda heyetin yakn ve ciddi bir risk görmeleri durumunda yurdun kapatlmas
için ilgili yurt durdurma süreçleri belirlenmelidir. Durdurma ve açma sürecinde yaplacak
işlemler ile ilgili mevzuat alt yaps oluşturulmaldr.
Her denetim sonras heyet tarafndan denetim raporu hazrlanarak ilgili birime
iletilmelidir.
Mevcut durumda izni veya ruhsat bulunmayan

pekçok

öğrenci

yurdu

bulunmaktadr. Bu yurtlarn kayt alntna alnarak, denetimlerinin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu yurtlarn tespitinde SGK, üniversite, öğrenci adresleri ve ilgili
kaynaklar dikkate alnmaldr.
Yurtlarda

denetimlerin

yansra,

kendi

risk

değerlendirmeleri

sonucunda

iyileştirmelerin yaplmas da sağlanmaldr. Zira; 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği
Kanunu kapsamnda olan yurtlar mevcut durumda risk değerlendirmesi ve acil durum
planlarn hazrlamak zorundadr. Bu konunun hayata geçirilmesi ve işlerlik kazanmas
yönünde tedbirler alnmaldr.
3.5

BİLİNÇLENDİRME POLİTİKALARI

3.5.1 Okulda Güvenlik Eğitimi ve Farkndalk Oluşturma
Öğrenciler ve okul personeli için güvenli bir okul binas ve çevresi sağlamak her
okulun önceliklerinden biri olmaldr. Okul yöneticileri ve acil durumlarda müdahale
edecek personel, güvenli bir okul ortam sağlamak, etkin kriz yönetimi oluşturmak ve acil
durum halinde yerinde ve zamannda müdahalede bulunabilmek için koordineli çalşmal;
öğrencileri ve okul personelini acil durumlara hazrlayabilmek için belli aralklarla tüm
okulu kapsayan tatbikatlar gerçekleştirmelidir.186

186

Comprehensive School Safety Guide, Homeland Security and Emergency Management, Keeping
Minesota Ready, s. 6. https://dps.mn.gov/divisions/sfm/.../2011ComprehensiveSchoolSafetyGuide.pdf Erişim
Tarihi: 20.03.2017.
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Güvenli bir okul ortamnn geliştirilip sürdürülebilmesi, öğrenci aileleri de dahil
olmak üzere tüm okul topluluğunun sorumluluğudur. Aileler, okullarn gün boyunca
çocuklarn huzur ortam içinde ve güvende tutmasn; olas kriz halinde ve acil durumlarda
okul personelinin krize en ksa zamanda müdahalede bulunarak tehlikeyi bertaraf etmesini
beklemektedir. Başta öğretmenler ve okul müdürleri olmak üzere tüm okul personeli ve
ebeveynler acil duruma hazrlkl olabilmek için işbirliği içinde olmaldr.187 Olas acil
durumlar için okullarda kriz plan oluşturulup öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte katlm
sağlayacağ çeşitli atölye çalşmalar düzenlenerek onlara kriz annda neler yaplmas
gerektiği öğretilmelidir. Böylece yalnzca öğrencilerin değil; ebeveynlerinin de bu konuda
bilinçlenmesi sağlanp acil durumlarda ne yaplmas gerektiğine dair farkndalk
yaratlmasna katkda bulunulacaktr.
Okullar bu yönde bir çalşma yaparken il/ilçe milli eğitim müdürlüğü, mülki idari
amirliği ve il/ilçe itfaiye müdürlüğü ile işbirliği içinde olmal, acil durumlar için kriz plan
geliştirilmeli, belli aralklarla tüm okul personeline ve öğrencilere uygulama yaptrlmal,
olas bir kriz annda nasl davranlmas gerektiğinin öğrenilebilmesi için tatbikatlar
yaplmaldr.188 Böylece olas bir krizi yönetmek, acil durum ve felaket annda yaplmas
gereken şeyleri belirlemek ve yaşanlan krizden sonra oluşabilecek travmay en aza
indirgeyebilmek için ortak bir eğitim politikas oluşturulup; yurdun tamamndaki okullara
bu yönde bir eğitim verilerek, bu konudaki bilinçlendirme ve farkndalk çalşmalarnn
başarya ulaşmas sağlanabilir.
Dünyadaki ülke örnekleri bu eğitimin planlanmasnda yol gösterici olabilir.
Örneğin, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yangn güvenliği eğitim programlar, ulusal
eğitim müfredatyla uyumludur. Derslerde öğrencilerin elde ettikleri kazanmlar evlerinde
aile bireyleri ile paylaşmalar teşvik edilir, böylece ailenin bütün fertlerinde yangn annda
neler yaplacağ ve güvenliğin nasl sağlanacağna ilişkin bir farkndalk oluşmas
hedeflenmektedir.189 Yeni Zelanda’da da bu hedefi gerçekleştirebilmek için, öğrencilerin
evde aile bireyleri ile bir arada yapabileceği ödevleri içeren bir alştrma kitab derste
kullanlmaktadr.190

187

A.g.r. s. 6.
A.g.r. s. 6-7.
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, 2008 s. 6. http://strategicfire.org/wp-content/uploads/2015/04/tri-data-global-concepts-part-208.08.pdf Erişim Tarihi: 06.04.2017.
190
A.g.r., s. 32.
188
189
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İngiltere’de de yangndan korunma eğitim program, ulusal eğitim müfredatyla
uyumludur. Eğitim programna katlan öğrencilerin derste öğrendiklerini aile bireylerine
aktaracağ; dolaysyla bütün ailenin bu konuda bilgi sahibi olmasnn sağlanacağ kabul
edilmektedir. 191
İsveç’te yangndan korunma eğitimi program, itfaiyeciler tarafndan öğrencilere
verilmektedir. Bu eğitim öğrencilere zorunlu tutulmasa da okullar, çocuklarn bu konuda
eğitim görmesine önem vermektedir.192
Çocuklarn bilişsel gelişmişlik düzeyleri göz önüne alnarak anaokulundan itibaren
yangn güvenliği hakknda eğitim almalar sağlanabilir. Özellikle küçük çocuklara yönelik
eğitimler, alannda uzman kişilerin gözetiminde yaplmal ve ebeveynlerin de çocuklarna
eşlik edebileceği atölye çalşmalar şeklinde gerçekleştirilmelidir.193 Yaplan çalşmalarda,
yangnn çkş nedenlerinden biri olarak küçük yaştaki çocuklarn kibrit, ateş ve çeşitli s
kaynaklar ile oynamas belirtilmiştir. Japonya’da okul öncesi çocuklarna yönelik
yangndan korunmaya ilişkin eğitimler, ebeveynlerinin de katlmnn sağlandğ gündüz
bakm evleri veya kreşlerde verilmektedir. Buna ek olarak ebeveynler de evlerinde
çocuklarna yangndan korunmann yollar, yangna neden olan unsurlar, yangnn olas
sonuçlar ve yangnn ailesi ve içinde yaşadğ toplum için bir ykm anlamna geleceği
hakknda eğitim vermektedir.194
Avustralyal araştrmaclar, 5 yaşnn altndaki çocuklarn bilişsel gelişim düzeyi
açsndan işlem öncesi dönemde olduğu için risk altnda olduğunu belirtmiştir. Onlara
göre, 5 yaşnn altndaki çocuklar ateşin yaratabileceği potansiyel tehlikenin farkna
varamadğ, ateşi ilgi çekici ve merak uyandrc bulabildiği, gerçek ile kurgu (tatbikat)
ayrm yapamadğ, yangndan korunmaya ilişkin eğitimde verilen mesaj tam olarak
anlayamadğ gibi gerekçelerle yangndan korunma eğitimine tabi tutulmamal; ancak
onlarn bakmndan sorumlu olan ebeveynlere ve bakclarna bu eğitim verilmelidir.195

191

Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 1 – Best Practices from England, Scotland, Sweden and
Norway, 2007 s. 40. http://strategicfire.org/wp-content/uploads/2015/04/tri-data-global-concepts-part-110.07.pdf Erişim Tarihi: 06.04.2017.
192
A.g.r., s. 73.
193
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, 2008 s. 6. http://strategicfire.org/wp-content/uploads/2015/04/tri-data-global-concepts-part-208.08.pdf Erişim Tarihi: 06.04.2017.
194
A.g.r., s. 82.
195
A.g.r., s. 35.
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Almanya’da uygulanan alternatif bir yöntemde ise 5-6 yaşlarndaki çocuklara
güvenli bir biçimde nasl ateş yakldğ, kibrit ve çakmağn nasl kullanldğ
öğretilmektedir. Anaokulunda atölye çalşmalar şeklinde verilen bu eğitimde, çocuklarn
yetişkinlerin gözetiminde, ateşle oynamalar sağlanmakta; böylece ateşe yönelik meraklar
giderilmiş olmaktadr. ABD’de uygulanan “Learn Not To Burn” isimli yangndan korunma
eğitimi çocuklar ateşten uzak tutmay hedeflerken; Almanya’daki bu eğitimde yasaklanan
her şeyin küçük çocuklara ilginç geleceği kabul edilerek, ateşi güvenli bir şekilde
kullanmalar onlara öğretilmektedir.196
ABD, Kanada, İngiltere, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya gibi ülkelerde
yangndan korunma konusunda öğrencileri bilinçlendirme çalşmalar yoğun bir şekilde
gerçekleştirilmektedir. Okullarda belli aralklarla tatbikatlar yaplmakta, acil durum ve her
türlü

doğal

afet

bilgilendirilmektedir.

197

karşsnda

yaplmas

gerekenler

konusunda

öğrenciler

Japonya’da okullarda gerçekleştirilen tatbikatlar, itfaiyeciler

tarafndan idare edilmekte; böylece öğrencilerin yangn güvenliği ve tatbikata ilişkin
ilgisinin yüksek tutulmas sağlanmaktadr. Ylda üç kez tekrarlanan bu tatbikatlarda yangn
güvenliği konusunda öğrencilere bilgiler verilip öğrencilerin tatbikat esnasnda yangn
söndürücüleri kullanmas, dumandan etkilenmemek için ne şekilde hareket etmesi
gerektiğini tecrübe etmeleri sağlanmaktadr.198 İsveç’te 6 yaşndaki tüm öğrencilerin,
itfaiye istasyonlarn ziyaret etmeleri sağlanmakta; bu ziyaret esnasnda itfaiyeci, polis
memuru ve ambulans görevlisinden oluşan bir uzman kadro her türlü güvenlik konusunda
öğrencilere sunum yapmaktadr. Daha sonra itfaiyeciler öğrencileri okullarnda ziyaret
etmektedir. Norveç’te ise çocuklarn küçük yaştan itibaren bilinçlenmesi amaçlanarak;
anaokulu öğrencilerinin itfaiye istasyonlarn ziyaret etmesi sağlanmaktadr.199

196

Sara Zaske, Teaching Children To Play With Fire, The New York Times, 23.02.2017.
https://www.nytimes.com/2017/02/23/well/family/teaching-children-to-play-with-fire.html?_r=1
Erişim
Tarihi: 01.04.2017.
197
Bknz. Public Education, Learn Not To Burn, National FireProtection Association,
http://www.nfpa.org/public-education/resources/education-programs/learn-not-to-burn
Erişim
Tarihi:
03.04.2017.
Comprehensive School Safety Guide, Homeland Security and Emergency Management, Keeping Minesota
Ready, Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 1 – Best Practices from England, Scotland, Sweden
and Norway, 2007, Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New
Zealand and Japan, Global Concepts In Residential Fire Safety, Part 3 - Best Practices from Canada, Puerto
Rico, Mexico, and Dominican Republic, 2009,
https://www.surrey.ca/files/GlobalConceptsinResidentialFireSafety.pdf Erişim Tarihi: 06.04.2017.
198
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, s. 82.
199
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 1 – Best Practices from England, Scotland, Sweden and
Norway, 2007, s. 73.
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Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İsveç ve Norveç’teki okullarda yangndan
korunmaya yönelik eğitim gönüllü itfaiyeciler tarafndan verilmektedir. Bu itfaiyeciler,
öğrencilere bu konuda eğitim verebilmek için bir hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadr.200
Yeni Zelanda’da 3-5 yaş, 5-6 yaş, 11-12 yaş ve 16-17 yaş aralklar olmak üzere 4 ayr
gruba yangndan korunmaya yönelik eğitim verilmektedir.201 İsveç’te ise öğrenciler 6 yaş,
8-9 yaş, 11-12 yaş, 14-15 yaş aralklarnda bu konuda eğitim almaktadr.202 Avustralya’da
itfaiyeciler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim vermekte, ders
esnasnda interaktif eğitim yöntemleri kullanlmakta; yangna müdahale uygulamal bir
biçimde gerçekleştirilmekte, öğrencilere yangn tatbikat yaptrlarak dersler ilgi çekici hale
getirilmektedir.203 Avustralya’nn Queensland eyaletinde ilkokullara verilen yangn eğitim
programna ilişkin gerçekleştirilen bir araştrmada velilerin % 80’i bu eğitim program
sonucu çocuklarnn yangndan korunmaya yönelik kazanmlar elde ettiğini, % 57’si ise bu
eğitim sonrasnda çocuklarnda yangndan korunmaya ilişkin davranş değişikliği
oluştuğunu ifade etmiştir.204
Buradan hareketle de Ülkemizde bütün okullar ile okullarn bulunduğu yerdeki
bölge itfaiye müdürlükleri arasnda koordinasyon sağlanmasna özen gösterilmesinin
faydal olacağ ifade edilebilir. Hatta itfaiye müdürlüklerinden görevlendirilen itfaiyeciler,
okulda verilen derslere katlp çeşitli görseller ve simülasyonlar hazrlayp, yangn
tatbikatlar düzenleyerek yangn ann, yangna nasl müdahale edildiğini, yangndan
korunmak için yaplmas gerekenleri öğrencilere anlatabilirler. Ayrca öğrencilerin itfaiye
istasyonlarn ziyaret etmesi sağlanarak bu konudaki farkndalklarnn arttrlmas da
sağlanabilir. Bir öğretim ylnda bu ziyaretler birden fazla gerçekleştirilerek de derste
işlenen konularn ve verilen bilgilerin pekiştirilmesi söz konusu olabilir.205 Yurtdşndaki
örnekler incelendiğinde itfaiyecilerin okullar ziyaret etmesinden önce öğretmenlerin
derslerde şu konulara ilişkin öğrencileri aydnlattğ gözlenmiştir:206
•

Evde yangna sebep olacak unsurlarn neler olduğu,

200

A.g.r., s. 41, 73, 74.
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, s. 32.
202
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 1 – Best Practices from England, Scotland, Sweden and
Norway, 2007 s. 73.
203
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, s. 27.
204
A.g.r., s. 28.
205
A.g.r., s. 6.
206
Junior Fire Safe, Teacher Resource for Years Prep to 2, Country Fire Authority, Victoria, 1997,
http://www.cfa.vic.gov.au/fm_files/attachments/kids_and_schools/junior_fire_safe_complete.pdf
Erişim
Tarihi: 06.04.2017.
201
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•

Kibrit, çakmak ve mumun bir araç olduğu; çocuklarn bunu bir oyuncak olarak
kullanmamas gerektiği,

•

Ateşin hayatmz kolaylaştrdğ durumlar ile hayati tehdit oluşturduğu anlarn
neler olduğu,

•

Yangn alarmnn ne işe yaradğ,

•

Yangn çktğ anda neler yaplmas gerektiği,

•

Yangn ihbar hattnn ne olduğu ve ne işe yaradğ,

•

Yangn ihbar hatt arandğnda görevli kişiye nelerin ifade edilmesi gerektiği,

•

Yangn annda bulunulan ortamn güvenli bir şekilde boşaltlmas için nelerin
yaplmas gerektiği.
Ayrca itfaiye müdürlüğü ve sivil toplum örgütlerinin de desteği ile oluşturulacak

bir sistemle “Mobil Yangn Eğitim Arac” geliştirilip, yurdun her ilindeki okullar belli
dönemlerde ziyaret edilerek; öğrenciler için ilgi çekici olabilecek sunumlar ve çeşitli
öğretim teknikleri kullanlarak öğrenciler bilinçlendirilebilir.207
Öğrencilere verilen eğitimin yan sra her okulun acil durum plan oluşturmas
teşvik edilmeli, düzenli aralklarla tatbikatlar gerçekleştirilerek olas bir felaket annda
yaplmas gerekenler, acil çkştan güvenli bir şekilde öğrencilerin okulu boşaltmalar ve
toplanma alannda okul personeli ve diğer öğrencilerle buluşmas, ilkyardm bilgisi gibi
bilgilerle donanmas sağlanmaldr.
Her yln 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasnda gerçekleşen İtfaiyecilik Haftas’nda
öğrencilerin bu konudaki farkndalklarn arttrmaya yönelik faaliyetler yapmalarna ön
ayak olunmaldr. Örneğin yangndan korunmay temel alan video, müzik, resim gibi işitsel
ve görsel unsurlarla zenginleştirilmiş çalşmalar yapmalar, şiir ve kompozisyon yazmalar,
kriz annda yaplmas gerekenleri konu alan posterler oluşturmalar, şarklar bestelemeleri,
tiyatro oyunu sergilemeleri sağlanmal; snflar aras yarşmalar düzenlenerek öğrencilerin
bu konuya ilgi duymas teşvik edilmelidir. Örneğin, Japonya’da ortaöğretim ve lise
öğrencilerinin yangndan korunmaya yönelik farkndalklarn arttrmak için her yln
mays aynda yangn güvenliğini konu alan poster yarşmalar gerçekleştirilmektedir.
207

Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, 2008 s. 6. Mobile Education Unit, http://www.cfa.vic.gov.au/kids-schools/mobile-education-unit/
Erişim Tarihi: 06.04.2017.
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Öğrencilerin hazrladklar posterler kendi okullarnda, yaşadklar bölgede ve ülke çapnda
değerlendirilmekte; başarl bulunan posterler, ulusal yangndan korunma kampanyalarnda
kullanlmakta ve bu anlamda öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesi teşvik edilmektedir.208
Yukarda açklandğ üzere ülkemizdeki okullarda yangn ve afetle başa çkmaya
yönelik farkndalk eğitimlerinin geliştirilebilmesi için farkl ülkelerin müfredatlar
incelenmelidir. Yangn güvenliği ve doğal afetlerle mücadele eğitimleri konular,
çocuklarn bilişsel gelişimlerine uygun olarak ulusal müfredatta geliştirilmelidir. Yangn
güvenliği okuryazarlğ ve doğal afet okuryazarlğ programlar209 incelenmeli, müfredata
kazandrlmaldr.
Eğitim süreci sonunda çocuklarda bir davranş değişikliği oluşup oluşmadğn
öğrenebilmek için ise anket ve odak grup çalşmas yaplmal, varsa eğitimin aksayan
yönleri bu şekilde belirlenip değişikliğe gidilmelidir.210 Özellikle yeni neslin, yeni iletişim
teknolojilerini kullanma beceri ve eğilimleri de göz önünde bulundurularak eğitici materyal
hazrlanmas ve dersin işlenişi sadece öğretmenin konuyu anlatp, yazl metin üzerinden
öğrencilerin okuma yapmas şeklinde değil; öğrencilerin interaktif olarak derse katlmnn
sağlanmas farkndalk ve bilinçlendirmenin oluşmas açsndan son derece önem arz
etmektedir.211
Bunlarn yan sra ABD ve İngiltere’de üniversite öğrencilerine yangndan
korunma, üniversite yerleşkesi, yurt veya öğrenci evlerinde yangn ihtimaline karş
alnmas gereken tedbirler hakknda da bilgi verilmektedir.212
Amerika’da oyunculuk yapan ve New York Polis Departmannn şiddetsiz iletişim
programnda oyuncu-eğitmen olarak çalşan Renan Kanbay, Kriz Müdahale Ekiplerine
(Crisis Intervention Team) yönelik uygulamal eğitimlerle ilgili şu bilgileri vermiştir:
208

Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, s. 82.
Detayl bilgi için bkz. Reorienting Teacher Education to Address Sustainable Development: Guidelines
and Tools, Scientific Literacy and Natural Disaster Preparedness, UNESCO, 2010, s. 30; Promotng
Innovative Literacy Education In Coping With Natural Disasters (Strategy for The Development of Natural
Disaster Literacy Program), s. 5., http://litbase.uil.unesco.org/?menu=4&programme=205,
http://www.fire-aid.org/news/osh-literacy-setting-fire-safety-training-programmes-vietnam,
https://www.ifsta.org/about-us/fire-life-safety-research/public-fire-life-safety/fire-safety-young-children
Erişim Tarihi: 02.06.2017.
210
Global Consepts in Residential Fire Safety, Part 2 – Best Practices from Australia, New Zealand and
Japan, s. 6, 7.
211
A.g.r., s. 34.
212
Campus and Dorm Fire Safety Tips, http://www.nfpa.org/public-education/by-topic/property-type-andvehicles/campus-and-dorm-fires/campus-and-dorm-fire-safety-tips Erişim Tarihi: 30.03.2017, Global
Consepts in Residential Fire Safety, Part 1 – Best Practices from England, Scotland, Sweden and Norway,
2007 s. 45.
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Program, New York Belediyesinin onayyla oluşturulmuştur. CUCS diye bir organizasyon
araclğyla yürütülmektedir.213 ‘Crisis Intervention Team’ diye geçen program
oluşturmann amac, ilk başta polis eğitimi gibi görünse de aslnda daha çok güvenlik
güçleriyle halkn arasndaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlamştr. Her hafta farkl bir polis
grubuyla psikolog grubu farkl kriz durumlar üzerine konuşmakta; sonraki üç gün de
oyuncularn devreye girdiği senaryo bazl çalşmalar yaplmaktadr. Bu senaryolarda
şizofren, manik depresif, intihara meyilli, madde bağmls gibi kişilerle ilgili senaryolarda
oyuncularla polisler doğaçlama şekilde çalşarak kendi yöneticilerinden, oyunculardan ve
psikologlardan geribildirimler almaktadrlar. Program başaryla tamamlayanlara da
sertifika verilmektedir. Çalşlan olaylarn çoğu New York’ta yaşanan olaylarla ilgili
olmakla

birlikte

sonuç

empatinin

stratejikleştirilmesidir.

Ülkemizde

de

itfaiye

müdürlüklerinde benzer senaryolar uygulanabilir. Ksaca vatandaşlarn güvenliğini
sağlamakla görevli kişilerin duygusal ve psikolojik alanlarda da eğitilmesi faydal
olacaktr.214
Bu bilgilerden de anlaşlacağ üzere, okullarda veya kurumlarda yaplan
tatbikatlarn uzman psikologlar eşliğinde farkl kişilere özgü duygusal ve psikolojik
durumlar da hesaba katarak daha detaylandrlmas ve yeni bakş açlaryla yaplmasnda
yarar görülmektedir.
3.5.2 Medyann Yangndan Korunmaya Yönelik Bilinçlendirme Çalşmalar
Her yln 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasnda gerçekleşen İtfaiyecilik Haftas’nda
kamuoyunu yangndan korunma konusunda bilinçlendirme çalşmalar yaplmal, medya
araclğyla bu konudaki farkndalğ arttrmak için yayn içeriği oluşturulmasna özen
gösterilmelidir. İzleyicilerin en yoğun olarak ekran karşsnda olduğu prime time
kuşağnda bu konuda bilgilendirici spotlar yaynlanmal, uzman kişilerin görüşlerine
programlarda yer verilmelidir. Bunun yan sra havalarn snmas sonucu yangnlarn daha
sk görülmeye başlandğ ilkbahar ve yaz aylarnda da yangn güvenliği hakknda
yaynlarn kamuoyuna sunulmasna dikkat edilmelidir.
Çocuk programlar, çizgi filmler, diziler, filmler, kitaplar ve dijital içeriklerde
yangna sebep olan unsurlar, yangndan korunma yollar, yangn annda yaplmas
213

https://www.cucs.org/ Erişim Tarihi: 30.03.2017.
Oyuncu Renan Kanbay’la 23.03.2017 tarihinde Komisyon Uzmanmz tarafndan internet ortamnda
gerçekleştirilen mülakat.
214
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gerekenler gibi konular işlenmeli; böylece bu konularda çocuklarda ve yetişkinlerde
farkndalk oluşturulup onlarn bilinçlenmesi sağlanmaldr. Hazrlanacak kamu spotlar ve
filmlerin de yalnz televizyon programlarnda değil yeni medya araçlarnda da
yaynlanmasna imkân oluşturulmaldr.
ABD’deki Sparky’s Fire House215 adl internet sitesinde ve Avustralya’daki
Country Fire Authority’ye ait internet sitesinde216 çocuklara çevrimiçi yangndan
korunmay anlatan oyunlar bulunmaktadr. Ayrca çocuklara yönelik eğitim amaçl video,
elektronik kitap, boyama kitaplar, şarklar gibi eğitici ders materyalleri217 yer almaktadr.
Bunlarn akll telefonlar için uygulamalar da bulunmaktadr. Çocuklara uygun bilgisayar
oyunlarnda yangn ve diğer afet durumlarnda kendilerini korumalarna yönelik davranş
geliştirmelerini sağlayacak türde içeriklerin geliştirilmesi; bu konuda yurt dşndaki
içeriklerin Türkçeye kazandrlmas; okullarda uygulanan “Fatih Projesi” kapsamnda
akll tahtalarda bu uygulamalarn gösterilmesi; çocuklarn tabletlerine bilgilendirici
içeriklerin yerleştirilmesi sağlanabilir.
Örneğin bir televizyon kanalnn veya haber sitesinin haber içeriğini okumadan ve
izlemeden önce ksa kamu spotlarnn zorunlu yaynlanmas sağlanabilir. Bunlar, internet
medyasn ekonomik olarak desteklemek biçiminde de yaplabilmelidir. Bu spotlar
yaynlayanlara yönelik teşvik sistemi düşünülmelidir. Çünkü yaynclk giderek mobil
araçlar üzerinden sağlanmaya başlamştr.
Özel sektörün yangndan korunmaya yönelik bilinçlendirici yaynlara sponsor
olmas teşvik edilmelidir.
İtfaiye müdürlükleri her yl iş geliştirme plan hazrlayp yangndan korunmak için
ev ve okul ziyaretleri gerçekleştirmeli ve sivil toplum örgütleri ile iletişime geçip
kamuoyunda farkndalk yaratabilmek için işbirliği yapmaldr.
Kurumlarn yangn ve afetlerden çocuklar ve yetişkinleri korumay amaçlayan her
türlü düzenleme, uygulama ve yeniliklerle ilgili çalşmalarn internet sitelerinde
paylaşmalar, ayrca farkl kurumlarn da bu içerikleri yaynlamas sağlanmaldr. Özellikle
popüler internet sitelerinde bilgilendirici kamu spotlarnn yaynlanmas için gerekli yasal
alt yapnn da hazrlanmas uygun olacaktr.
215

www.sparky.org Erişim tarihi: 30.03.2017.
Fire Safe eLearning Game, Country Fire Authority, www.cfa.vic.gov.au/kids-schools/fire-safe-eLearninggame/ Erişim Tarihi: 30.03.2017.
217
http://sparkyschoolhouse.org/digital-backpack/ Erişim Tarihi: 30.03.2017.
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Doğal afetler, kazalar, terör saldrlar, savaş hali veya farkl beklenmedik kötü
olaylar dünyann her yerinde her zaman meydana gelebilmektedir. Kuruma ya da
paydaşlarna zarar verme olaslğ olan, beklenmedik ve hzl karar almay gerektiren bu
gibi gelişmelere ‘kriz’ denmektedir. Krizler maddi açdan olduğu kadar, manevi açdan da
kayplara neden olmaktadr. Krizlerin iyi yönetilmemesi, krizden mağdur olanlarn
yansra, krizi yönetmesi gerekenleri de etkilemekte, güven ve itibar kaybna yol
açmaktadr. Yasal düzenlemelerin, standartlarn ve denetimlerin doğru şekilde yaplmas
veya uygulanmas ile risk yönetimi krizleri öngörülebilir klmaktadr.218 Olas risklerin
ortaya çkarlmas kadar, hangi durumlarn kriz yaratabileceği, bu krizlere kimin nasl
müdahale edeceği ve olas senaryolarn hazrlanmas da krizin yönetilebilir veya ölçeğinin
kontrol edilebilir olmas açsndan önem taşmaktadr. Vatandaşa doğrudan hizmet götüren
veya vatandaş adna denetim yapan kamu veya özel sektör kuruluşlarnn çalştklar alanda
kriz yönetim planlar hazrlamas ve bunlarla ilgili olarak çalşanlarn ve hizmet alanlar
bilgilendirmesi gerekmektedir.
Kriz meydana geldikten sonra yaplmas gereken en önemli işin iletişimi doğru
yapmak olduğu açktr. Krizi yöneten kişiler doğru zamanda doğru bilgileri doğru şekilde
paylaşmazlarsa krizi büyütebilmekte ya da yeni krizlere yol açabilmektedir.
Halkla ilişkilerin sağlkl işlemesi, şikâyet veya ihbarlarn ksa zamanda incelenip
müdahale edilmesi de krizleri öngörülebilir klabilir. Bu sebeple Kamu Kriz Yönetim Plan
hazrlanmas, her kurum ve kuruluşun da bu plan kendine uyarlamas, halkla ilişkiler ile
bilgi ve iletişim teknolojilerini sağlkl bir şekilde kullanmas kriz yönetimi açsndan
elzem kabul edilmelidir. Ayrca yaşanan her krizden sonra kriz yönetiminin artlar ve
eksileri çok iyi değerlendirilmeli ve hatalar tekrar edilmemeli, iyi uygulamalar diğer
kurumlarla da paylaşlmaldr.
Kriz anlarnda halkn doğru bilgilendirilmesi açsndan medyaya da önemli
sorumluluklar düşmektedir. Kriz anlarnda iletişim konusunda medya profesyonellerinin de
üniversite eğitimlerinden başlamak üzere meslek kuruluşlar, BYEGM, RTÜK gibi kamu
kurumlar araclğyla eğitim programlarna katlmalar, uluslararas medya kuruluşlar ile
işbirliği yapmalar, medya çalşanlarna ve yöneticilerine yönelik rehberler hazrlanmas da
faydal olacaktr.
218
Zeynep Mengi, “Kriz İletişimi Nasl Olmal?”, Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynaklar Eki,
http://www.hurriyet.com.tr/kriz-iletisimi-nasil-olmali-26479407, Erişim Tarihi: 24.05.2017.
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3.5.3 Haber, Düşünce ve Bilgilere Ulaşma Hakk
İfade özgürlüğü; bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barşçl yoldan
açğa vurulmasnn veya dş dünyada ifade edilmesinin serbest olmas şeklinde ifade
edilebilir. Bu geniş anlamnda ifade özgürlüğü sözlü ve yazl anlatm, sanatsal gösterim,
kişisel görünüm ve görüntü tercihi gibi özgürlüklerin hepsini içine alr.219 Diğer bir deyişle
kitle iletişim araçlar, ifade özgürlüğünün dşavurum şeklidir. Bu nedenle ifade
özgürlüğünü sağlamak, fikirlerin dş yansmalarn sağlayan kitle iletişim araçlarnn
özgürlüğünü garanti altna almak demektir.220
Kitle iletişim özgürlüğünün ilk koşulu, her türlü bilgi, haber ve kanya serbestçe
ulaşlp öğrenilebilmesi ve toplanabilmesidir. Her birey gerçekleri öğrenme ve bilme
hakkna sahiptir.221 Buradan hareketle medya mensuplarnn haber, bilgi ve düşünceye
ulaşlabilmesinde yegâne unsurun, habere erişimin engellenmemesi ve haber kaynaklarnn
çeşitliliğinin sağlanmas olarak ifade edilebilir. Kamunun bilme hakk ise, bilgi
kaynaklarna özgürce ulaşabilmeleri, kaynaklar özgürce seçebilmeleri ve seçtikleri bilgi
kaynaklarnn da bilgileri özgürce oluşturabilmelerini içermektedir.222
3.5.4 Kitle İletişim Özgürlüğü Snrlandrlmas
Evrensel İnsan Haklar Beyannamesi’nin 12. maddesi ve Avrupa İnsan Haklar
Sözleşmesi’nin 8. ve 10. maddeleri özgürlüklerin snrlandrlmasyla ilgili çeşitli hükümler
içermektedir. Evrensel İnsan Haklar Beyannamesi’nin 12. maddesine göre; “Kimsenin
özel yaşam, ailesi, konutu ya da haberleşmesine keyfi olarak karşlamaz, şeref ve adna
saldrlamaz. Herkesin, bu tür karşma ve saldrlara karş kanun tarafndan korunma
hakk vardr.” Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi’nin “Özel hayatn ve aile hayatnn
korunmas” başlkl 8. maddesine göre;

Herkes özel ve aile hayatna, konutuna ve

haberleşmesine sayg gösterilmesi hakkna sahiptir. Bu hakkn kullanlmasna bir kamu
otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refah,
dirlik ve düzenin korunmas, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlğn veya ahlakn veya
219
Mustafa Erdoğan, Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü, Özgürlükçü Perspektif, s. 1.
http://ozgurtoplumundegerleri.com/res/Mustafa_Erdogan_Demokratik_Toplumda_Ifade_Ozgurlugu_Ozgurlu
kcu_Bir_Perspektif.pdf Erişim Tarihi: 22.03.2017.
220
Didem Güngör Frat, Kriz Dönemlerinde Televizyon Yaynclğ, RTÜK, Yaymlanmamş Uzmanlk Tezi,
Ankara, 2011, s. 19.
221
İbrahim Kaboğlu Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esaslar, Legal Yaynlar, İstanbul 2006 s. 293’ten
aktaran D. Güngör Frat, s. 30.
222
A.g.t., s. 30.
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başkalarnn hak ve özgürlüklerinin korunmas için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan
ölçüde ve kanunla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.”223
Bununla birlikte 5187 Sayl Basn Kanunu’nun “Basn Özgürlüğü” başlkl 3.
“Basn özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme,

maddesine göre,

yorumlama ve eser yaratma haklarn içerir.” Bu maddenin, snrlandrlmas ile ilgili
haller, Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi’nde, ifade ve haber alma özgürlüğüne getirilen
snrlandrlma nedenleri ile ayndr:
Basn özgürlüğünün kullanlmas ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun
olarak; başkalarnn şöhret ve haklarnn, toplum sağlğnn ve ahlâknn, millî güvenlik,
kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunmas, Devlet srlarnn
açklanmasnn veya suç işlenmesinin önlenmesi, yarg gücünün otorite ve tarafszlğnn
sağlanmas amacyla snrlanabilir. 224
3.5.5 Medya
Medya, tüm dünyada ve ülkemizde günlük yaşamdan siyasete, eğitimden sanata,
spordan ekonomiye birçok konuda yaptğ etkilerle toplumsal yaşamn önemli bir parças
olmakta ve toplumun değişim ve dönüşümünde katks bulunmaktadr.
Medya bireye içinde yaşadğ toplumla bütünleşme olanağ sağlayacak, toplumsal
birleşmeyi ve kamusal yaşama etkin bir biçimde katlmay kolaylaştracak ortak bir bilgi ve
düşünce formu oluşturmaktadr. Diğer bir deyişle medya bilgi üretmekte ve sosyal yapnn
şekillenmesinde önemli ölçüde katkda bulunmaktadr. Günlük yaşantmz düzenlemekte,
çevreyi alglamamz sağlamakta ve böylelikle toplumsal yaşama uyum sağlamamz
kolaylaştrmaktadr.
McLuhan, kitle iletişim araçlarnn gelişmesiyle birlikte zaman ve mekânn ortadan
kalkacağn, dünyann küresel bir köye dönüşeceğini; böylece dünyann herhangi bir
yerinde meydana gelen bir olaydan herkesin haberdar olacağn ifade etmiştir.225 Bu
anlamda medyann en önemli işlevlerinden birinin haber ve bilgi sağlama işlevi olduğu
ifade edilebilir.
223

A.g.t., s. 35.
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarnn Araştrlmas Ve Aile
Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis
Araştrmas
Komisyonu
Raporu,
TBMM,
14
Mays
2016,
Sra
Says:
399,
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss399.pdf s.284, Erişim Tarihi: 20.06.2017.
225
Sadullah Necip Uzun, Marshall McLuhan ve Jean Baudrillard Perspektifinde Medya Analizi, Akademik
Perspektif, Kasm, 2014, Yl:1, Say: 1, s. 62.
224
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UNESCO Komisyonunca hazrlanan “MacBride Raporu”na göre, medya temelde
olaylar ve koşullar hakknda haber ve bilgi aktararak, ulusal ve uluslararas koşullarn
anlaşlmasn

sağlamaktadr.

Buna

medyann

haber

ve

bilgi

sağlama

işlevi

226

denilmektedir.

Medyann, özellikle de televizyonun gündelik yaşamn ayrlmaz bir parças olduğu;
toplumsal yaşamn tüm alanlarna nüfuz ettiği kabul edilmektedir.227 Medyann sosyal
yaşamda elde ettiği bu merkezi rol ve konum, onun olaylara verdiği önem ve önceliği,
kamuoyunun da önem ve önceliği haline getirmektedir. Medya, kamuoyuna ne
düşüneceğini değil; ama ne hakknda düşüneceğini söylemektedir. Bunu da toplumda ve
dünyada meydana gelen her olay ya da olguyu haber haline getirmeyerek yapmaktadr.
Medya baz olaylara yer vererek ya da baz olaylar görmezden gelerek toplumun
gündemini ve kamuoyunu oluşturmaktadr.228
Medyada bir olayn haber olabilmesi için baz nitelikleri taşmas gerekmektedir.
Haber olabilme niteliklerine sahip olaylara “haber olaylar” denilmektedir. Bir olayn
haber olarak ele alnmasnda aranan unsurlar ise “haber değerleri” olarak anlmaktadr. Bir
olayn haber değeri taşyp taşmadğ; kaç kişiyi ilgilendirdiği ya da etkilediği, yeni, ani ve
geçerli bir olay olup olmadğ, güncelliği, yaknlğ, ilginçliği, nadirliği, önemliliği gibi
kimi unsurlara baklarak ölçülmektedir. Bunlar ayn zamanda “haber seçimini etkileyen
unsurlar” olarak da bilinmektedir.229
3.5.5.1

Haber

Haber, günümüzde hemen herkesi ilgilendiren bir kavramdr. Hatta birey için en
önemli sosyalleşme araçlarndan biri olarak kabul edilmektedir. Yaşadğmz toplumda ve
dünyada nelerin olup bittiğini ve yaşanan gelişmelerin ne anlama geldiğini anlayabilmek
için tarihsel, siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullarn bilinmesine gereksinim
duyulmakta ve özellikle demokratik toplumlarda haber, yaşamsal bir gereksinim olarak
değerlendirilmektedir.230

226

E. Yüksel, 2001, s. 7.
Orhan Gökçe, Uğur Demiray, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Çizgi Kitapevi Yaynlar,
Konya, 2006, s. 1.
228
Erkan Yüksel, Medyann Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitapevi Yaynlar, Konya, 2001, s. 24-25.
229
Erkan Yüksel, “Gerçek Yaşam, Medyadaki Gerçek ve Terör Haberciliği”, Terörün Görüntüleri,
Görüntülerin Terörü, (Ed.) Orhan Gökçe, Uğur Demiray, Çizgi Kitapevi Yaynlar, Konya, 2006, s. 24.
230
İzlem Keskin Vural, “Kriz Haberciliği ve Haberci Kişilik Olarak Anchor, Sinagog, HSBC Bankas ve
İngiliz Konsolosluğu’na Yönelik Gerçekleştirilen Terör Eylemlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Terörün
227
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İnal’a göre haber, ait olduğumuz ekonomik, kültürel ve siyasal yap içinde olup
bitenlerle ilgilidir. “Olguya/olaya dayanma” ilkesi haberciliğin temel ilkesidir. Haber,
vuku bulmuş olayla ilgili bir anlatdr. Ancak olayn kendisi değil, bu olayn nakledilmesi
ve anlatlmasdr. Gerçek, olayn kendisi ise; haber, bu gerçeğe ilişkin bir anlatdr.
Gerçeğin anlatlrken, dilin dolaym ile yeniden kurulmas, inşasdr.231
Çapl’ya göre haber merkezlerinde çalşan medya mensuplar yoğun bir çalşma ve
koşuşturma içinde; adeta zamana karş yarşmaktadr. Medya mensuplarna göre haber,
çabuk bozulabilecek bir özelliğe sahiptir. Bu durum, haber yeni değilse haber niteliğinin
kalmamş olmasndan kaynaklanmaktadr. Diğer medya kuruluşlarn atlatmak, en önde
olmak, haberi ilk önce almak ve ilk önce verebilmek, habercilerin zihinlerini devaml
meşgul etmektedir. Haberin çok hzl bir şekilde yaynlanmas gerekliliği habercilere,
haberin üzerinde düşünmek, değerlendirme yapmak, haberin içerisinde yer alan bilgileri
doğrulamak ve haberi yeniden gözden geçirmek için çok az zaman brakmaktadr. Habere
konu olan olaylar her gün büyük bir hzla değişmekte ve yerine yenileri eklenmektedir.232
Özellikle olağan dş gelişmelerin cereyan ettiği kriz dönemlerinde, kamuoyunu
bilgilendirme kaygs ile medyann sunduğu olay yerinden ilk görüntüler, haber dili, üslubu
ve uzman görüşleri kimi zaman toplum ve birey üzerinde olumsuz etkilere neden
olabilmektedir.233
3.5.5.2

Kriz Dönemleri ve Habercilik

Kriz kavram, beklenmedik ve ani bir biçimde gelişen, gündelik yaşamn akşn
kesintiye uğratma ve var olan toplumsal düzeni sarsma potansiyeli taşyan bir olay ya da
olaylar dizisine atfta bulunmaktadr. Savaş, terör, saldr, hastalk, ekonomik bunalm,
siyasal çalkant, doğal afet ve kaza gibi kriz durumlar, farkl toplumsal, ekonomik, siyasal
ve ahlaki olgularn çeşitli biçimlerde iç içe geçmesiyle görünürlük kazanmaktadr.234
Çapl ve Taş’a göre kriz durumlarna habercilik pratiği açsndan bakldğnda, kriz
dönemleri güçlü bir ticari potansiyel olarak görülebilmektedir. Öyle ki savaş, terör, saldr,
Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, (Ed.) Orhan Gökçe, Uğur Demiray, Çizgi Kitapevi Yaynlar, Konya,
2006, s. 141,142.
231
Ayşe İnal, “Haber Medyas, Siyaset ve Terör”, Terör ve Haber Söylemi, (Ed.) Mustafa Şeker, N. Tülay
Şeker, Literatürk, İstanbul, 2009, s. 14.
232
Bülent Çapl, Medya ve Etik, İmge Kitabevi, Ankara, 2002, s. 63-64.
233
İ. Keskin Vural, 2006, s. 143.
234
Bülent Çapl, Oğuzhan Taş, Kriz Haberciliği, Televizyon Haberciliğinde Etik (der: Bülent Çapl, Hakan
Tuncel), Fersa Matbaaclk, Ankara, 2010, s. 237.
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rehin alma gibi ulusal ve uluslararas siyasetteki kriz durumlar, izleyici merakn
kşkrtmak, şiddet ve aksiyon görüntüleriyle donatlmş seyirlik bir öykü yaratmak için
uygun bir haber malzemesidir. Benzer şekilde yangn, sel, deprem, kasrga gibi doğal
afetler haberciler için bireysel dramlar üreterek izleyiciyi ajite etmeye, sefalet, kayp ve
mağduriyet üzerinden dikkat çekici öyküler üretmeye uygun bir malzeme sağlamaktadr.
Salgn hastalklarn yarattğ endişe ve korku, panik duygusunu körükleyen haberlerle
pekiştirilebilmektedir. Farkl bir açdan küresel veya ulusal ekonomik krizler, mali
piyasalardaki ani dalgalanma ve denge kayplar, heyecan ve panik duygusunu artracak
tarzda haber yaplabilmektedir. Bu anlamda kriz dönemlerinde bir yandan kriz halini
anlamlandrmak ve geleceğe yönelik belirsizlik duygusunu ortadan kaldrmak için bilgi,
yorum ve analize toplumsal anlamda ihtiyaç duyulurken; diğer yandan ticari haber üretimi
için krizin, bir “frsat” olarak görülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum medyann
toplumsal sorumluluğu anlayşyla çelişmektedir.235
Toplumsal sorumluluk kuramnn temelinde medyann gücü/etkisi ve monopolistik
konumu karşsnda, topluma karş sorumlu olma, tüm toplumsal taraflar adil biçimde
temsil etme ve kamunun karar alabilmesi için yeterince bilgilendirilmesi zorunluluğu
vardr.236 Bu kurama göre, medya, bilgilendirici olmaya, gerçeğe, nesnelliğe ve dengeye
özen göstermeli; ayn zamanda medya tarafndan kamu yarar da gözetilmelidir.237
Bu bağlamda kriz dönemlerinde haberciliğin, toplumun ve bireyin ruh sağlğn
olumsuz yönde etkilemekten kaçnarak, olaylara ilişkin sağlkl bilgiler vermek, panik ve
korkuya neden olmayacak; hatta mümkünse telkin edici bir biçimde gerçekleştirilmesi
önem arz etmektedir.238 Habercilerin krizi bir frsat olarak değerlendirmeyip bilgi
kirliliğine sebep olabilecek sunumlardan uzak durup; toplumsal sorumluluk bilinciyle
hareket ederek kamu yararn ön plana çkarmalar, yaşanabilecek kaos ortamnn
toplumsal etkilerini azaltmas açsndan değerlidir.
Özellikle toplumun en hassas kesimi olarak kabul edilen çocuk ve gençlerin, krizin
öznesi olduklar durumlarda medya mensuplarnn daha özenli olmas beklenmektedir.
Çocukluk ve gençliğin insan yaşamnn her türlü etkiye açk bir dönemi olmas; bilhassa
235

A.g.e., s. 237-238.
Oğuzhan Taş, Medya Etiğinin Tarihsel Temelleri ve Gelişimi, Televizyon Haberciliğinde Etik (der:
Bülent Çapl, Hakan Tuncel), Fersa Matbaaclk, Ankara, 2010, s. 17.
237
Onur Öztürk, Demokrat Parti Dönemi Basn Rejimi ve Zafer Gazetesi (1957-1960) Ulus Gazetesi ile
Karşlaştrmal Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dal,
Yaynlanmamş Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s. 15-16.
238
İ. Keskin Vural, 2006, s. 144.
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çocuklukta sosyal, duygusal ve psikolojik gelişim açsndan daha naif ve krlgan olunmas;
bu yaş aralğnda yaşanan olumsuz gelişmelerden daha derinden etkilenilmesine yol
açmaktadr.
Okul, yurt gibi çocuklarn hayatlarnn büyük bir bölümünün geçtiği ortamlarda
yaşanlan saldr, rehin alma, yangn, deprem gibi kriz dönemlerinde, odak noktas ac olan,
incitici ayrntlar içeren, yaşanlan korku ve travmay derinleştiren, çocuklarn kayp ve
straplarn tüm açklğyla gözler önüne seren haber ve görüntüler, ruhsal olarak en
savunmasz olduklar anda çocuklara ciddi anlamda zarar verebilir. Yaplan haberde kayg
düzeyini arttrc, spekülatif yorumlara meydan verici bir üsluptan kaçnmal, birden fazla
resmi kaynaktan teyit edilmeden bilgiler kamuoyu ile paylaşlmamaldr. Ebeveynlerin
onayn alarak mağdurlarla görüşülmeli, görüşme esnasnda sosyal çalşmac, çocuk ve
ergen psikiyatristi gibi alannda uzman kişilere danşlmal, mağdurlarn kişilik hak ve
özgürlüklerine sayg gösterilmelidir. Bunun yan sra medya, bir krizle karş karşya
kalndğnda travma ile baş etmeye yönelik kaynaklara ve uzmanlara nereden
erişilebileceğine dair kamuoyunu bilgilendirici yaynlar yapmaya özen göstermelidir. Kriz
dönemlerinin çocuk ve gençler üzerinde yarattğ ağr tahribat konu alan yaynlar yerine;
bu durumla başa çkabilen olumlu örnekleri görünür klmaya çalşmaldr.239
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2007 ylnda kabul ettiği “Kriz
zamanlarnda ifade ve haber alma özgürlüğünün korunmas hakknda rehber ilkeler”
savaş, terör saldrlar, doğal ya da insan kaynakl felaketler vs. kriz dönemlerinde, medya
ve toplum açsndan ifade ve haber alma özgürlüğünün korunmasn güçlü bir biçimde
vurgularken, medya mensuplarnn da diğer insanlarn hassasiyetlerine dikkat etmesini,
olas belirsizlik ve korku duygularna karş duyarl olmasn ve yüksek mesleki etik
standartlara bağl kalmasn tavsiye etmektedir.240
Özetle; insan hayatn doğrudan ve açkça tehdit eden kriz dönemlerinde, medya
mensuplarnn ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile etkin bir koordinasyon ve iletişim
halinde olmalar sağlkl bir kriz yönetimi için önkoşuldur. Bunun yan sra Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu’nun kriz dönemleri için medya sektörüne rehberlik etmesinin,
medya mensuplar ile bir araya gelinerek kriz dönemi yaynclğna ilişkin ilke kararlar
oluşturmasnn faydal olacağ düşünülmektedir.
239

Responsible Media Coverage of Crisis Events Impacting Children and Youth, National Association of
School Psychologists, 2012.
240
https://www.rtuk.gov.tr/ust-kurul-kararlari/ Erişim Tarihi: 23.03.2017.
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3.5.5.3

Düzenleyici – Denetleyici Otorite Açsndan Kriz Dönemi Yaynclk

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
03.03.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yaynlanarak yürürlüğe giren 6112 Sayl
Radyo ve Televizyonlarn Kuruluş ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun amac; “radyo,
televizyon ve isteğe bağl yayn hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ifade ve
haber alma özgürlüğünün sağlanmas” olarak belirtilmiştir.
Benzer bir şekilde Kanunun 37’nci maddesinde Radyo ve Televizyon Üst
Kurul’unun görevleri saylrken “yayn hizmetleri alannda ifade ve haber alma
özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, …rekabet ortamnn ve çoğulculuğun güvence altna
alnmas... amacyla gerekli tedbirleri alr” ifadesindeki temel amaç yine “ifade
özgürlüğünü sağlamak” olarak belirlenmiştir. Burada bahsedilen tek tarafl yalnzca
yaynclar ilgilendiren özgürlük değil, kavramn içeriğine uygun olarak, ayn zamanda
izleyicinin de haber alma özgürlüğüdür.
Kanunun 7’nci maddesinde düzenlenen “Olağanüstü dönemlerde yaynlar” başlkl
hükümde,
“(1) Savaşlar, terör amaçl saldrlar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarn
ortaya çkardğ kriz zamanlarnda da ifade ve haber alma özgürlüğü esas olup, yayn
hizmetleri önceden denetlenemez ve yarg kararlar sakl kalmak kaydyla durdurulamaz.
Ancak, millî güvenliğin açkça gerekli kldğ hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde
bozulmasnn kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği
bakan geçici yayn yasağ getirebilir.
(2) Medya hizmet sağlayc, Cumhurbaşkannn veya Hükümetin; millî güvenliğin, kamu
düzeninin, genel sağlğn ve genel ahlakn gerekleriyle ilgili bildirilerini, bildirinin ulaştğ
gün saat 23:30’a kadar yaynlamakla yükümlüdür.
(3) Birinci ve ikinci fkralar uyarnca alnacak kararlar aleyhine açlacak iptal davalar
doğrudan Danştay’da açlr. Danştay bu davalara öncelikle bakar ve karara bağlar,
yürütmeyi durdurma talepleri hakknda krk sekiz saat içerisinde karar verir.
(4) (Ek:02.01.2017-KHK-680/17 md.) Bu madde ile 09.06.2004 tarihli ve 5187 sayl Basn
Kanunu uyarnca getirilen yayn yasak ve kstlamalarna aykr olarak yayn yaplmas
hâlinde, Üst Kurul tarafndan medya hizmet sağlayc kuruluşun programlarnn yayn bir
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gün durdurulur ve bu halde 32’nci maddenin dördüncü fkras uygulanr. Bir yl içinde;
aykrlğn tekrar halinde medya hizmet sağlayc kuruluşun yaynlarnn beş güne kadar,
ikinci kez tekrar edilmesi halinde on beş güne kadar durdurulmasna, üçüncü kez tekrar
edilmesi halinde ise yayn lisansnn iptaline karar verilir” ifadeleri yer almştr.
3.5.5.4

Aladağ Yurt Yangnna İlişkin Yayn Yasağ

Adana Aladağ İlçesi Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/150 D.İş sayl karar ile
29.11.2016 tarihinde Aladağ İlçe Merkezinde bulunan Aladağ Özel Ortaöğretim Kz
Öğrenci Yurdunda meydana gelen yangn ve taksirli ölüm olayna ilişkin yürütülen
soruşturmann daha sağlkl ve gizlilik içinde yürütülmesi, toplum sağlğ, kamu düzeni ve
kamu güvenliği amacyla soruşturma tamamlanncaya kadar

5187 sayl Basn

Kanunu’nun 3. maddesi gereğince yazl ve görsel basn, sosyal medya ile internet
ortamnda

faaliyet

gösteren

medyada

her

türlü

haber

ve

röportaja

yayn

241

yasağ getirilmiştir.

Ardndan Aladağ Özel Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda meydana gelen yangn
ve taksirle ölüm olay ile ilgili olarak, olayn üzerinden geçen süre, suçüstü delil toplama
ve olay mağdurlarna ulaşlmasnn büyük oranda tamamlanmas, ayrca olayn bir noktada
olup farkl mecralara yansmamas ve kontrol altna alnmş olmas yönündeki TBMM 26.
Dönem Milletvekili Barş Yarkadaş’n yayn yasağna itiraz, Kozan Sulh Ceza Hâkimliği
tarafndan kabul edilmiştir.
Kozan Sulh Ceza Hâkimliğinin 2016/1423 D.İş Sayl karar ile Adana Aladağ
İlçesi Sulh Ceza Hâkimliğinin 29.11.2016 tarihinde Aladağ İlçe Merkezinde bulunan
Aladağ Özel Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda meydana gelen yangnla ilgili 2016/150
D.İş sayl yayn yasağ karar kaldrlmştr.242
3.5.5.5

Medya Araclğyla Farkndalk Oluşturma

Günümüzde medya, etkin bir sosyalleştirme arac olarak karşmza çkmaktadr.
Medya araclğyla toplumsal değerler, normlar, örf ve adetler sosyalleşme sürecindeki
çocuklara aktarlmaktadr.
241

Adana İli Aladağ İlçesi Sulh Ceza Hakimliği Yayn Yasağ Karar
https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/5172/adana-ili-aladag-ilcesi-sulh-ceza-hakimligiyayin-yasagi-karari.html Erişim Tarihi: 23.03.2017.
242
https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/5181/adana-aladag-ilcesi-sulh-ceza-hkimligitarafindan-konulan-yayin-yasagi-kaldirilmistir.html Erişim Tarihi: 23.03.2017.
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Sosyalleşme, bireyin toplumun beklentilerine uygun bir biçimde ihtiyaçlarn
karşlamay, toplumsal roller ile onlar destekleyen tutumlar, yaşamn sürdürmek için
gerekli bilgi ve becerileri öğrenmektir.243
Medya, günümüzün en etkin sosyalleşme kurumlarndan birisi olarak karşmza
çkmaktadr. Bununla birlikte medya toplumsal, eğitsel, siyasal, ekonomik ve kültürel
olmak üzere yaşamn hemen her alannda ciddi bir işlev üstlenmekte; özellikle çocuk ve
gençlerin sosyalleşme sürecinde önemi gün geçtikçe artan bir rol oynamaktadr.244
Var olduğu günden bu yana gerek sosyalleşme ihtiyacnda, gerek çevresiyle bir bağ
ve iletişim kurma çabasnda olan birey, 21. yüzyl teknolojisinin sunmuş olduğu gelişmiş
medya araç ve sistemlerince üretilen mesaj ve uyaranlarla yaşadğ dünyay, toplumu,
toplumsal gelişimi anlamaya ve anlamlandrmaya çalşmakta; diğer bir deyişle yaşadğ
toplumsal yapy medya araclğyla yaylan mesajlar doğrultusunda sosyal öğrenme süreci
ile yaşamna dâhil etmektedir. Medyadan aldğ mesajlarla düşünce ve kanaat oluşturan,
yaşadğ toplumsal yapy anlamlandrmaya ve ona uyum sağlamaya çalşan birey, ayn
zamanda yakn ve uzak çevresinde meydana gelen olaylara da bu araçlar sayesinde bir
anlamda tanklk etmektedir.245
Televizyon izleme alşkanlklar ile ilgili araştrmalar insanlarn büyük bir
çoğunluğunun dünyada olup bitenleri öğrenmek için televizyonu birincil kaynak olarak
kullandğn göstermektedir. Televizyon haberini diğer medya araçlarndan güçlü hale
getiren en önemli özelliklerden biri canl yayn yapabilme, olaylar yerinden annda hem
görsel hem de işitsel olarak iletebilme özelliğidir. Canl yaynla olay yerinden iletilen
haber, izleyiciye güvenilir gelmektedir. Bu nedenle izleyici ani gelişmelerle ilgili olay
yerinden canl yayn yapan televizyon haberlerine daha fazla ilgi göstermektedir.246 Gerçi
günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayar, tablet ve akll telefon kullanm
yaygnlaşmştr ve insanlar internete bağlanarak her türlü bilgiye yeni medya araçlar ile
ulaşabilmektedir. Ancak internet, sosyal medya ve mobil iletişim gibi yeni dijital
teknolojilerin öne çkmasyla televizyona ayrlan zaman azalyor gibi görünse de,
243

Nurettin Fidan, Münire Erden, Eğitim Bilimine Giriş, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yaynlar,
Ankara, 1986, s. 87.
244
Bülent Küçükerdoğan, Şimdi Haberler, Televizyondaki Eyletim ve Sanallk, Televizyon ve… (der. Bülent
Küçükerdoğan), Ütopya Yaynevi, Ankara, 2009, s. 162-163.
245
İzlem Keskin Vural, Televizyon Haberlerini Okumak: Çocuk İzleyicilere Göre Televizyon Haberlerinden
Yansyan Türkiye, İletişim, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayn, Say: 9, 2008, s. 69.
246
Funda Erzurum Klçcoğlu, Uğur Demiray, 15 Kasm 2003 Sinagoglar-20 Kasm 2003 HSBC ve İngiliz
Konsolosluğu Saldrlarnn Terör Bağlamnda İrdelenmesi, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, (Ed.)
Orhan Gökçe, Uğur Demiray, Çizgi Kitapevi Yaynlar, Konya, 2006, s. 135.
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televizyon halen yalnzca Türkiye’de değil, tüm dünyada bireylerin yaşamnda önemli yer
tutmaktadr. 247
Haber yaplmak üzere seçilen olaylar, gerçek dünyadaki şekliyle aktarlmaz;
gazeteci tarafndan özetlenerek, normatif haber yazm kurallarna göre yazlarak yeni bir
biçim alr. Haberin seçimini belirleyen rutin gazetecilik işlemi, haber yaplacak olay
diğerlerinden ayran baz haber değeri ölçütleri doğurur. İkinci aşama ise haberin
yaplandrlmasdr. Gerçek dünyadaki olaylar, öncelikle özetlenir. Bu özetleme, haberin
dayandğ olayn önemli, ilginç ve anlaml bölümlerinin öne çkarlmas işlemidir. Olayn
haber şeklinde yaplandrlmas srasnda ikinci aşama, basitleştirmedir. Gazeteci, ele aldğ
olay okuyucusunun, dinleyicisinin ya da izleyicisinin anlayabileceği bir düzeyde yeniden
anlatr. Haberin seçimi ve yaplandrlmas işlemi, olayn özellikleri, medya hizmet
sağlaycnn yaklaşm, hedef kitlenin düzeyi, gazetecinin benimsediği meslek normlar,
kişisel ve kurumsal yarglar gibi pek çok faktörün etkisiyle şekillenir.248
Genel olarak izleyicilerin medya mesajlarn çözümleme, alt anlamlarn
okuyabilme becerisi olarak tanmlanan medya okuryazarlğ kuşkusuz medya mesajlarna
eleştirel bir bakş açs geliştirmekle mümkün olabilmektedir.249 Bu sebeple, çocuklarn ve
yetişkinlerin hem doğal afetler, yangn, terör saldrs gibi beklenmedik olaylardan zarar
görmeden kurtulmalar veya bu olaylara mümkünse daha başlamadan müdahale edilmesi
ya da büyümesinin engellenmesi açsndan medyann doğru kullanm önem arz
etmektedir. Medya, bu anlamda kamu hizmeti görenlerin en önemli paydaşdr. Medyann
olay sonrasna ilişkin tutumu da çocuklarn ve yetişkinlerin psikolojik sağlğna etkileri
açsndan irdelenmeli, güncel gelişmeler şğnda alnabilecek tedbirler medya sektörü,
kamu otoriteleri ve uzmanlarla işbirliği yaplarak sürekli olarak gözden geçirilmelidir.
Bilinçlendirme çalşmalarnn da etki analizleri yaplarak etkili olduğu değerlendirilen
metotlarn geliştirilmesi ve iyi örneklerden yararlanlmas da çocuklarn korunmas ve
sağlkl gelişimleri açsndan etkili olacaktr.

247

Türkiye Aile Yaps Araştrmas, Tespitler ve Öneriler, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ,
Araştrma ve Sosyal Politika Serisi 07, İstanbul, 2014, s. 284.
Mustafa Şeker, Özel Televizyonlarda Haberin Seçimi ve Yaplandrlmas (Ntv, Atv Ve Show Tv Örneği),
s. 68-69. http://atif.sobiad.com/sobiadfiles/sobiadarsiv2/TBTKK/suifad1/1075000316.pdf Erişim Tarihi:
22.03.2017.
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İ. Keskin Vural, 2008, s. 73.
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3.5.5.6

Kurumlar Araclğyla Farkndalk Oluşturma

Türkiye; başta depremler olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çğ düşmeleri, çamur
akmas ve frtna gibi doğal kökenli olaylarn yan sra, yangn, kaza, gda zehirlenmesi,
salgn hastalk, şiddet ve terör gibi insan kökenli olaylarla da çok sk karşlaşmaktadr.
Ülke topraklarnn % 96’snn farkl büyüklüklerde deprem tehlikesine sahip olduğu ve bu
topraklarn % 66’snn aktif fay kuşaklar içerisinde yer aldğ dikkate alndğnda
okullarmzn acil müdahaleyi gerektiren günlük olaylar dşnda, afete dönüşebilecek
olaylarla karşlaşma olaslğnn ne kadar yüksek olduğu açklkla görülmektedir.
Doğal, teknolojik veya insan kaynakl tehlike ve tehditler hangi büyüklükte olursa
olsun, bunlara karş önceden koruyucu ve önleyici önlemler almayan ve hazrlkl olmayan
kurum veya kuruluşlarn olaylarla karşlaştğnda, olaya zamannda, hzl ve etkili olarak
müdahale etme ve olay en az zarar ve kayplarla atlatma şans bulunmamaktadr.
Türkiye’de bugüne kadar etkin bir okul afet ve acil durum yönetim sistemi kurulamamş ve
planlar yaygnlaştrlamamştr. Ülkemizde mevcut okullarmzn %64’ünün depremlere
karş güçlendirilmeye ihtiyaç duymas dikkate alndğnda okul afet yönetimlerinin süratle
oluşturulmas, afet ve acil durum yönetimi planlarnn ivedilikle hazrlanmasnn gereği
daha iyi anlaşlacaktr.250
Milli Eğitim Bakanlğ ve AFAD, yangnlarn önlenmesi ve doğal afetlerin olumsuz
etkilerinin azaltlmas amacyla çalşmalar yapmaktadr. Özellikle yangnlar, doğal afetlerle
ilgili olarak Afete Hazr Türkiye-Afete Hazr Okul, Bilinçlendirme ve Eğitim Kampanyas
kapsamnda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Plan hazrlama konusunda 2013 ylnda
çalştay yaplarak Plan Hazrlama Klavuzu yaynlanmştr.251 2017’de tamamlanacak olan
Proje kapsamnda hazrlanan bu Planda yatl okullar, pansiyonlar ve yurtlardan açkça
bahsedilmemekle birlikte okul ve okul tesisleri ile ilgili yaplmas gerekenler sralanmştr.
Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi planlamasnn temel amac;
- Afet öncesinde; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse
önlenmesi veya olas etkilerinin azaltlmas ve olaylara karş eğitim ve tatbikatlarla
250

Şerif Barş, Serpil Gerdan, Bülent Özmen, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Plan Hazrlama Klavuzu,
Afete Hazr Türkiye, AFAD, Ankara, 2013, s. 1.
https://kizilcahamam.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_11/19120052_okulafetveacildurumynetimiplanhazr
lamaklavuzu.pdf Erişim Tarihi: 24.05.2017.
251
Detayl bilgi için bkz.
https://kizilcahamam.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_11/19120052_okulafetveacildurumynetimiplanhazr
lamaklavuzu.pdf Erişim Tarihi: 24.05.2017.
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tüm paydaşlarn hazrlkl olmasnn sağlanmas ve afetlere karş bilinçli ve dirençli
nesiller yetiştirilmesi,
- Afet srasnda; eğitim ve tatbikatlarla kazanlmş doğru davranş biçimleri
uygulanarak arama-kurtarma ve ilk yardm ve güvenli tahliye işlemlerinin
aksatlmadan uygulanmas,
- Afet sonrasnda ise; olaya zamannda, hzl ve etkili olarak müdahale ederek
kayplarn en düşük düzeyde tutulmas, olabilecek zincirleme etkiler veya ikincil
afetlerin önlenmesi ve okulun normal programna bir an önce dönebilmesi için
gereken iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasn sağlayacak
örgütlenme modelleri ile imkân ve kaynaklar sağlamaktr.
Buna göre, okullarda “Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurulu” oluşturularak
Kurulun yetki ve sorumluluklarnn belirlenmesi, Planlama ve Hazrlk, Risk Yönetimi,
Kaynak ve Lojistik Temin ve Müdahale gruplarnn da belirlenerek Kurul bünyesinde
çalşmalar gerektiği belirtilmiştir. Bu gruplarn belirlenmesinin ardndan zarar azaltma
çalşmalar, mevcut imkân ve kaynaklarn belirlenmesi, risklerin ve tehlikelerin
belirlenmesi, eksiklerin giderilmesi için yaplmas gereken çalşmalarn belirlenmesi
istenmektedir. Hazrlk çalşmalar ile Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Plannn
Tantlmas, eğitim materyallerinin hazrlanmas, görevlilerin eğitimi, bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi konusunda çalşmalar yaplmas ve afet veya yangn gibi kriz durumlar
esnasnda ve sonrasnda yeniden yaplandrma, iyileştirme ve psiko-sosyal desteklerle ilgili
yaplmas gerekenlerle ilgili çalşmalarn planlanmas da plana dahil edilmiştir.
Özellikle, hazrlk ve bilinçlendirme çalşmalar kapsamnda Afet ve Acil Durum
Yönetimi konusunda öğretmenler, çalşanlar, veliler ve öğrenciler için uygulanacak eğitim
programlarn belirlemek ve uygulanmasn sağlamak,

masa baş ve saha tatbikatlar

düzenlemek, tatbikat, günlük olaylar ve karşlaşlan afetlerden elde edilen derslerin şğ
altnda planlar güncelleştirmek, görev gruplarnn ihtiyaç duyacağ ekipman, malzeme,
yayn ve insan gücü desteğini sağlamak, afet ve acil durum planlamas ve yönetimi
konularnda ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, gönüllü
kuruluşlar ile yakn işbirliği yapmak, eğitim ve lojistik destek sağlamak, afet an ve
sonrasnda en ksa süre içerisinde doğru bilgilere ulaşarak gruplarn olaya zamannda, hzl
ve etkili olarak müdahale etmelerini sağlamak, gerekiyorsa tahliye veya yerinde sğnak
karar vermek ve olay yönetmek, gerektiğinde itfaiye, polis, ambulans, arama-kurtarma
ekipleri gibi kurum ve kuruluşlardan yardm istemek ve olay hakknda yetkili makamlar
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bilgilendirmek ve plan gözden geçirmektir. Ayrca, Afet ve acil durum yönetim sistemi
içerisinde snf öğretmenlerinin afet öncesi, sras ve sonrasndaki başlca görevleri şöyle
sralanmştr:
Afet öncesinde:
Okul afet ve acil durum planlar hakknda bilgi sahibi olmak ve öğrencileri bu
planlarla farkl afet türleri karşsndaki davranş kurallar konusunda bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek, snflarnda tehlike av yaklaşmn kullanarak yapsal olmayan tehlike ve
riskleri belirlemek, bunlarn önlenmesi veya etkilerinin azaltlabilmesi için önlemler almak
veya Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Kuruluna bildirmek, öğrencilerde afetlere direnç
ve güvenlik kültürü oluşturmak amacyla uygulamal afet eğitimi faaliyetlerini aksatmadan
yürütmek, afetlerle ilgili özel gün ve haftalarda veliler ve öğrencilerle toplantlar yaparak
afete hazrlk, afet risklerinin azaltlmas gibi konularda okul, aile ve toplum için önemli
olabilecek konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.
Afet srasnda:
Eğitim ve tatbikatlarla belletilmiş farkl afet türleri karşsnda doğru davranş
kurallarnn uygulanmasn sağlamak (depremler srasnda; çök, kapan, tutun veya tahliye
srasnda; koşma, itme, konuşma, geri dönme gibi), varsa yaral öğrencilere ilk yardm
yapmak ve yönetimi ivedilikle bilgilendirmek, korku ve paniğe kaplan öğrencileri
sakinleştirmek ve olan olay hakknda bilgi vermek, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi
Kurulunun tahliye veya yerinde sğnak karar sonrasnda tahliye planna uygun olarak
öğrencileri sevk etmek ve güvenli toplanma alanna götürmek, öğrenci mevcudu ve veli
haberleşme listelerini yannda bulundurmak, öğrencilerin velilerine veya yetkililere teslim
edilene kadar başlarndan ayrlmamak.
Afet sonras okul yeniden açldğnda:
Öğrencilere hoşgörülü yaklaşarak onlar dinlemek, gözlemek, afet sonrasnda
yaşamş

olduklar

psikolojik

sorunlar

anlamaya

çalşmak,

sorunlu

olarak

değerlendirdikleri öğrenciler için profesyonel destek sağlamak, öğrencilere güven duygusu
aşlamak, örneğin okullarnn yetkili teknik heyetler tarafndan kontrol edilmiş olduğunu,
olabilecek artç depremler karşsnda korku ve paniğe kaplmalarna gerek olmadğn,
aslnda korku ve paniğin can güvenlikleri açsndan çok daha tehlikeli olduğunu, yaplacak
en doğru hareketin eğitim ve tatbikatlarda yapldğ gibi “çök-kapan-tutun” hareketini
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tekrarlamak olduğunu vurgulamak, öğrencilere depremlerin oluşumu, nedenleri, ülkemizin
deprem tehlikesi, depremler srasnda snfta, teneffüste, yolda, evde, çarşda nasl
davranmalar gerektiği konusunda her frsatta bilgiler vermek, öğrencilere snfta,
koridorlarda, teneffüste, bahçede, laboratuvar, spor salonu, kantin ve tuvaletlerde tehlikeli
olabilecek yerler ve davranşlar hakknda bilgi vermek, bu konuda tehlike av uygulamalar
yapmak,

deprem

sonrasnda

çkan

söylenti,

dedikodu

ve

yetkililer

onaylanmayan medya açklamalar hakknda öğrencileri bilgilendirmek,

tarafndan
öğrencilere

öğretmenlerine, okul yöneticilerine, yerel yöneticilere ve devlet yöneticilerine karş güven
duygusu aşlamak, öğrencilere afete uğramş kişilere yardm etmenin, afetler sonrasnda
toplum olarak bütünleşmenin bir erdem ve özveri işi olduğunu öğretmek ve bu konularda
resim ve kompozisyon yarşmalar düzenlemek, öğrencilere başta depremler olmak üzere
tüm afetleri önleme, olabilecek etkilerini azaltma ve sonuçlarn süratle gidermenin
mümkün olduğunu örneklerle anlatmak ve öğrencilerde güven ve baş edebilme duygusu
yaratmak.252
Klavuzda, her okulun kendi tehlike ve risklerini dikkate alarak kendi aktif
planlarn hazrlamas gerektiği de vurgulanmştr.
AFAD, 2013-2017 Stratejik Plan’nda253 da vatandaşlarn ile kurum ve kuruluşlarn
afet farkndalk ve hazrlk oranlarnn yüzde 20 artrlmasn hedeflemiştir. Afetlere
hazrlk amacyla eğitim seferberliği yürütecekleri, bireylere, aile, okul, işyeri ve gençlere
yönelik farkndalk ve eğitim programlarnn geliştirilmesi ve farkndalk yöntemlerinin
çeşitlendirilmesini sağlayacaklar vurgulanmştr.
Uluslararas Japon İşbirliği Ajans (JICA)254’nn desteğiyle yürütülen Afete Hazr
Aile Projesi 2017 ylnda sona erecektir. Bu Proje kapsamnda; birey ve aileler için afet
bilinci eğitimi almş kişi says 1.211.005’dir. Afete Hazr Okul Projesi kapsamnda ülke
genelinde eğitmen eğitimi alan öğretmen says 3.598; Deprem Simülasyon Merkezinde
143.917 öğrenci; ülke genelinde yaplan eğitimlerde ise 100.684 öğretmen ve 3.592.471
öğrenci eğitim almştr. Afete Hazr İşyeri Projesi kapsamnda 368 Sanayi Kuruluşu
çalşan eğitim almştr. Afet Hazr Gönüllü Gençler Projesi kapsamnda; 660 üniversite

252

A.g.e., ss. 6-9.
T.C. Başbakanlk Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlğ 2013 – 2017 Stratejik Plan, Ankara, 2012.
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2288/files/afadsp2013-2017.pdf Erişim Tarihi:24.05.2017.
254
Detayl bilgi için bkz. About JICA, https://www.jica.go.jp/english/about/index.html Erişim Tarihi:
24.05.2017.
253
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öğrencisine eğitim verilmiştir. Afete Hazr Türkiye Projesi kapsamnda ülke genelinde
toplamda 5.052.703 kişiye eğitim verilmiştir.255
Medyann da bu kapsamda afete hazrlk ve zarar azaltma çalşmalarnda
katlmnn ve halk doğru yönlendirmesinin sağlanmas, engelliler ve yaşllar gibi özel ilgi
isteyen gruplar ve onlarn refakatçilerinin bilinçlendirilmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Afet Sigorta Sisteminin desteklenerek afetlerden kaynaklanan mali yükün azaltlmas,
sigorta sisteminin sağlkl yaplarn üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanlmas
amacyla oluşturulan sistemlerin yaygnlaşmasna yönelik faaliyetlerde bulunularak,
toplumda sigorta ve sosyal dayanşma bilincinin gelişmesine katk sağlanacağ da ifade
edilmiştir.
Uzmanlk Eğitimi ve Hedef Kitlelere Göre Afet Bilinci Eğitim Standartlarnn
Belirlenmesi ve akreditasyonlarnn yaplmas da AFAD’n hedefleri kapsamnda yer
almaktadr. Bir diğer hedefi ise; ülke genelinde farkl kesimler tarafndan verilen temel afet
bilinci, yangn, arama kurtarma ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer
Tehlikeli Maddeler) konularndaki afet eğitimlerinin standart hale getirilmesi ve mevcut
eğitimlerin bu standartlar doğrultusunda sürdürülmesidir. 256
Afet Farkndalk Merkezi Projesi kapsamnda yaplan veya yaplmas planlanan
faaliyetlerle ilgili; çocuklara yönelik afet bilinci becerilerinin arttrlmas amacyla yurt dş
örneklerinin incelenmesi ve ülkemizdeki bilim merkezleriyle yaplan görüşmeler
neticesinde simülasyonlar ve bilgisayar oyunlar hazrlanmas, sosyal medyay da içeren
eğitim

faaliyetleri,

yarşmalar

düzenlenmesi

konusunda

hazrlklar

yapldğ

257

belirtilmektedir.

255

Afete Hazr Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi, AFAD, https://www.afad.gov.tr/tr/2501/AfeteHazir-Turkiye-Bilinclendirme-ve-Egitim-Projesi Erişim Tarihi: 24.05.2017.
256
T.C. Başbakanlk Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlğ 2013-2017 Stratejik Plan, Ankara, 2012, s.
73-74.
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2288/files/afadsp2013-2017.pdf Erişim Tarihi: 24.05.2017.
257
2016 Ylna İlişkin Yürütülen Faaliyetler, Afet Farkndalk Merkezi Projesi, AFAD, Ankara, 2016.
https://afm.afad.gov.tr/upload/Node/14353/files/AFM_2016_Faaliyet_Raporu.pdf Erişim Tarihi: 24.05.2017.
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3.6

OKUL VE YURTLARDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE
İYİ OLUŞ HALİNİN SAĞLANMASI

3.6.1 Okul ve Yurtlarda Öğrenci Güvenliğinin Sağlanmas
Okullar, öğretmenlere ve öğrencilere rahat bir çalşma ortam sağlamaldr. Çalşma
ortamndaki rahatlğn ve huzurun temel belirleyicisi ise güvenliktir. Güvenli okullar veya
okul güvenliği söz konusu olduğunda konuya çok farkl açlardan bakmak ve tanmlar
geliştirmek mümkündür. Öğretim ve öğrenme açsndan bakldğnda güvenli bir öğrenme
ortamnn oluşturulmas, asayiş açsndan bakldğnda okulun düzeni, fiziksel çevre
açsnda bakldğnda okuldaki fiziksel unsurlarn tehlike oluşturmamas, gda güvenliği
açsndan bakldğnda okulda tüketilen gdalarn temiz ve shhî olmas bu tanmlardan
bazlardr.258 Okul güvenliği kapsaml ve çok boyutlu bir konudur. Okul güvenliği
kavram okullarda, öğrenci ve personelin fiziksel, psikolojik ve sosyal güvenliği açsndan
sorun oluşturabilecek, suç ve şiddet olaylarnn (zorbalk, hrszlk, alkol ve uyuşturucu
madde kullanm, çete faaliyetleri, okula silah, bçak vb. aletler getirilmesi, yangn ve
deprem gibi kriz durumlar) yaşanabileceğini ortaya koymaktadr. Okulda yaşanan bu
güvenlik sorunlar okulun bulunduğu topluma, okul binasnn bulunduğu yere, okul
büyüklüğüne, öğrencilerin ve okul personelinin bireysel özelliklerine göre farkl türlerde
ve boyutlarda yaşanabilmektedir.259
Okul güvenliği, 2014 ylnda gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şurasnda da
derinlemesine ele alnmş ve sonuç bildirgesinde de çeşitli tavsiyeler yer almştr.
Katlmclar öncelikle, öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin kendilerini güvende
hissetmedikleri durumlarda; öğrenme ve öğretme etkinliklerinin etkili ve verimli bir
şekilde gerçekleşemeyeceğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda gerek okullarn verimliliği ve
etkililiği, gerekse öğrencilerin başars ve gelişimi açsndan güvenli ve düzenli bir
öğrenme ortamnn oluşturulmas temel koşullardan biri olarak değerlendirilmiştir. Okul
güvenliğini toplumun pek çok kesimini ilgilendiren, farkl boyutlar olan toplumsal bir
sorun olarak tanmlayarak okul güvenliğinin tek başna eğitimcilerin çözebileceği bir sorun
olmadğn belirtmişlerdir. Dolaysyla, okullarda karşlaşlan güvenlik problemlerinin
çözümünde ve önlenmesinde başta okul yöneticileri ve öğretmenler olmak üzere,
258
Muhammed Turhan ve Mehmet Turan, “Ortaöğretim Kurumlarnda Güvenlik”, Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi-Educational Administration: Theory and Practice 2012, Cilt 18, Say 1, s. 124.
259
A.g.m., s. 125.
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öğrencilere, velilere ve yerel yönetimlere önemli görevler düştüğü ifade edilmiştir. Bu
kapsamda; okullarda yaşanan güvenlik sorunlarnn çözümü ve önlenmesi amacyla her
okul için kapsaml bir okul güvenliği eylem plan hazrlanmas önerilmiştir. Okulun ve
çevresinin risk analizi yaplmas, risk grubuna giren okullara yönelik süreç odakl önlemler
alnmas istenmiştir. Ayrca, okul güvenliği konusunda uzmanlar yetiştirilmesi ve istihdam
edilmeleri, okul giriş çkşlar, okul içi ve çevresinde denetimi artracak önlemler (ziyaretçi
kart, kamera, duman sensörü, metal dedektör, vb.) alnmas, okullarn fiziki ortamlarnn,
engelli bireylerin ihtiyaçlarn karşlayacak şekilde tasarlanp tasarlanmadğnn kontrol
edilmesi, okul tip projelerinin bölgenin, okulun ve öğrencilerin özellikleri dikkate alnarak
tasarlanmas, okul binalar planlanrken öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklerde bulunmalarna olanak sağlayacak özellikte olmasna özen gösterilmesi tavsiye
edilmiştir. Okullarda depreme karş gerekli güvenlik önlemleri alnmas, okul binalarnn
çok katl tasarlanmamas, okul çevresinde öğrenci sağlğ ve güvenliği açsndan risk
oluşturabilecek maddelerin satlmasnn engellenmesi¸ temiz içme suyu ve hijyen
sağlanmas, rehber öğretmenlerin okul güvenliği konusundaki rol ve sorumluluklarnn
artrlmas, okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde ve seçilmesinde okul güvenliği ile ilgili
konularn dikkate alnmas ve güvenlik sorunlar ve krizleri yönetebilecek bilgi ve
becerilere sahip adaylar arasndan seçilmeleri, ayrca okul güvenliğine ilişkin ulusal ve
yerel sorunlar belirlemek ve analiz etmek amacyla bu konuda bir veri taban
oluşturulmas, bu veri tabanndan hareketle bölgelere hatta okullara göre risk haritalar
çkarlmas da önerilmiştir.
Özellikle pansiyonlu ve yatl okullarda belletmenlerin belirlenmesinde, toplam
öğrenci saysnn cinsiyete göre dağlmnn dikkate alnmas, güvenlik açsndan
öğrencilerin evlerine en yakn okula devam edebilmeleri için gerekli düzenlemeler
yaplmas da alnan kararlar arasndadr.
Okulda psikolojik güvenliği sağlamak amacyla da ihtiyac olduğu tespit edilen
öğretmenlere öfke kontrolü, çatşma yönetimi, arabuluculuk gibi konularda psiko-eğitim
desteği sağlanmas, öğrencilerin okula bağllklarn ve aidiyet duygularn artrmak
amacyla okulda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmesi, faaliyetler
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düzenlenirken öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerinin alnmas, okul aile arasndaki
bağlar güçlendirmeye dönük önlemler alnmas da alnan tavsiyeler arasndadr.260
Şura’da ele alnan dört ana başlktan biri olan okul güvenliği konusunda özellikle
gelişmiş ülkelerde okullarn güvenliğini belirlemeye yönelik olarak Ulusal Okul Güvenliği
Merkezi (NSSC) gibi profesyonel kurumlar oluşturulmuştur. İsteyen okullar bu kurumlara
başvurarak okulun ne düzeyde güvenilir olduğu konusunda değerlendirme çalşmas
yaptrabilmektedir.261 Ulusal Okul Güvenliği Merkezi, 1984 ylnda dönemin ABD
Başkan Ronald Reagan tarafndan Amerika Birleşik Devletleri Eğitim ve Adalet
Departmanlar arasndaki ortak bir program olarak kurulmuştur. Merkez şu anda, güvenli
okul planlamas ve okul suçunun önlenmesi konularnda eğitim ve teknik yardm sağlayan,
dünyadaki okullara ve topluluklara hizmet eden bağmsz bir kar amac gütmeyen kuruluş
olarak faaliyet göstermektedir. ABD’de bulunan Ulusal Suç Önleme Konseyi’ne (National
Crime Prevention Council-NCPC) göre;262 öğrencilerin madde kullanm konusunda sfr
tolerans gösterilmeli, öğrenciler okul saatlerinde dşar çkmamal, giyim kuşam
konusundaki kurallara uymal ve kimlik kartlarn kullanmaldr. Amerikan kamuoyunda
haberlerine skça rastladğmz okula ateşli silah sokulmas olaylaryla ilgili olarak da
ailelerin depolama ile ilgili ihmalde bulunmamas gerekmektedir. Çünkü Amerika’da 1.4
milyon konutta 2.5 milyon çocuğun bu tip ateşli silahlara erişimi vardr.263 Bunun gibi
suçlar ve diğer acil durumlar için NSSC, güvenli okullar destekleyen çeşitli yaynlar ve
eğitim videolar yaymlamaktadr. Merkez, Kampüs Güvenliği ve Kriz Yönetimi
yönergeleri ve stratejilerini üniversiteler için geliştirmektedir.264
Amerika’da bulunan Alabama Üniversitesi deprem, Tornado kasrgas, patlama,
bombalama gibi durumlar için acil durum planlar geliştirmiştir. Üniversiteye ait Yangn
Güvenlik Plan’nda yer alan talimatlar şöyledir:
Bölgenizdeki

yangn

söndürücülerin

yerlerini

öğrenin

ve

bunlar

nasl

kullanacağnz bilin. Eğitim ve bilgi, 4274 numaral Genişletilmiş Fiziksel Tesis
Departman araclğyla edinilebilir; Kontrol edilebilir gibi görünen küçük bir yangnda
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Annda Üniversite Emniyet Birimi ve Yap Koordinatörü ile temasa geçin. Yangn
söndürücünün şarjn alev tabanna doğru yönlendirin; Gerekirse veya Üniversite Emniyet
Birimi veya Bina Koordinatörü tarafndan yönlendirildiyse, bina alarmn etkinleştirin;
Kontrol edilemeyen büyük yangnlarda derhal 911’i ve Bina Koordinatörünü arayn. Daha
sonra, etkilenen odalar tahliye edin, ateşi snrlandrmak ve oksijeni azaltmak için tüm
kaplar kapatn; bina tahliye alarm çaldğnda veya Üniversite Emniyet Birimi veya Bina
Koordinatörü tarafndan terk edildiği söylendiğinde, en yakndaki işaretli çkşa hzl bir
şekilde yürüyün ve diğerlerini ayn şeyi yapmak için uyarn; bir kez dşarya çktğnzda,
etkilenen binadan uzakta açk bir alana ilerleyin. Acil durum araçlar ve personeli için
sokaklar ve yürüyüş yollarn açk tutun; İstenirse, Üniversite Emniyet Müdürlüğü ve/veya
Bina Koordinatörüne yardmc olun; Acil durumlar için herhangi bir kampüs telefonunda
(911) veya (4357) tuşlayn.265
Okullarda güvenlik zafiyeti yaratan konularn başnda doğal afet, yangn ve kazalar
gelmektedir. Deprem, sel gibi afetler, çok sayda insann can kaybna ve ciddi mali hasara
neden olmaktadr. Bu durum, dünyada ve ülkemizde ister yatl ister gündüzlü okullar
olsun binalarn depreme dayankllğ konusunda hassas olunmasn gerektirmektedir.
Öğrenci güvenliğini tehdit eden bir unsur da yangn tehlikesidir. Her okulun yangn
durumunda neyi, nasl, hangi yollarda karşlayacağ gibi ayrntlar kapsayan, yazl birer
acil durum yönergesi bulunmaldr. Yatl veya gündüzlü okullarn yöneticileri, ilgili
kurumlar ve itfaiyenin de katlmyla yönergeyi hazrlamaldr. Okul güvenliğinin
sağlanmasnda önemli bir boyut olan yangndan korunmak için okullarda söndürme
sisteminin bulundurulmas, alarm sisteminin ve söndürme ekiplerinin kurulmas ve çeşitli
aralklarla tatbikatlar yaplmas gerekir. Ayrca her okul, öğrencilerin acil durumda, en ksa
zamanda bina dşna çkmasnda kullanmak üzere, uygun bir erken uyar sistemine sahip
olmal, olas yangn durumunda binalarn boşaltlmas eyleminde başarl bir örgütleme
yapmal,

her öğretim ylnda belli sayda yangn tatbikat yaplmal, okul binasnn

boşaltlmas esnasnda engelli öğrenciler için önlemler alnmaldr.
Okullarda meydana gelebilecek kazalarda okul çalşanlarnn, öğrenci güvenliğinin
sağlanmas ve ilk yardm müdahalesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmas da önemlidir.
Öğretmenlerin uzman yardm alarak, kazalar ve ilk yardm konusunda bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Öğretmen kaza annda ne yapmas gerektiğini bilmeli, hatta ilk yardm
265
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konusunda gerekli tbbi müdahale yapacak bilgiye sahip olmaldr.266 Okulun güvenlik
hedeflerini ve performansn geliştirmek amacyla Okul Güvenliği Yönetim Modeli
oluşturmak ve işlevsel klmak da yararl olacaktr. Baz okullarda buna benzer Okul Sağlğ
ve Güvenliği Kurullar oluşturulduğu görülmektedir. Okul güvenliğinin sağlanmas
amacyla alnabilecek diğer baz önlemler şöyle sralanabilir: Okul güvenlik örgütü ile
toplumsal güvenlik örgütleri arasnda gerekli dayanşma ve eşgüdüm sağlanmaldr. Okul
güvenlik ve sağlk örgütü ile toplumsal güvenlik ve sağlk örgütleri arasnda gerekli
dayanşma ve eşgüdüm sağlanmaldr. Öğrenciye rahatça düşündüklerini konuşabilme
ortam yaratlmaldr. Tehlike ve risk kavramlar ile ilgili öğrencilerin duyarllk, bilinç ve
anlayş düzeyinin yükseltilmesi için etkinlikleri ve eğitim kampanyalar yürütülmelidir,
önleyici güvenlik bilinci ve kültürü yerleştirilmelidir. Okulun tüm bölümleri için özellikle
yatakhane, kütüphane, spor salonu vb. iç denetim imkân sağlanmaldr.267 Ayrca, yurt
dşnda uygulanan ve başarl sonuçlar elde edilen güvenlik programlar bu alanda çalşma
yapan uzmanlar tarafndan araştrlarak, bulunan bu programlar derlenip ülkemizdeki
eğitim sistemine uygun hale getirilebilir ve geliştirilen bu programn ülke çapnda bütün
okullarda uygulanmas zorunlu klnabilir. Böylelikle okullarda fiziksel, sosyal ve
psikolojik güvenlik önlemleri bağlamnda bir standart yakalanmş olur ve bütün okullar o
standarda ulaştrmak da genel bir amaç haline gelebilir.268
Çocuk güvenliği ve güvenli okul ve kavramlar, eğitim hakk ve barnma imkanlar
çerçevesinde uluslararas kuruluşlarn da gündeminde önemli yer tutmaktadr. “Save the
Children” adl kuruluşun İsveç ofisinin hazrladğ bir rapora göre, çocuklarn haklar
doğrultusunda başlca ihtiyaçlar barnma, temiz suya erişim, çevresel etkiler ve eğitim
öğretim kurumlarna erişimdir. Barnma hakk, çocuklarn barnacaklar bir ev ortam
olmas şeklinde ele alnmş olsa da bunu yatl okullardaki yurtlarn standartlar açsndan
da referans almak mümkündür. Raporda, çocuğun güven sağlayan bir evinin olmasna
kritik önem atfedilmektedir. Tandk bir çevre, olağan bir gündelik yaşam çocuklarn
özgüven gelişimleri için çok önemli değişkenlerdir. Evsizlik durumlarnda veya sk sk yer
değiştirme zorunluluğu olduğunda, çocuklar kayg bozukluklar, davranş problemleri,
uyku düzensizlikleri veya agresiflik gibi skntlar çekebilmektedirler. Ayrca, barnma
hakknn sürekliliği çok büyük önem taşmaktadr. Çünkü çocuğun kendine ait temiz bir
266
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yatağnn olmas ve bunu kaybetme kaygs olmamas çocuğun tüm hayatn etkileyen
faktörlerdendir. Bu durumun korunmas, yoksulluğun olumsuz etkilerini en aza indirebilir
niteliktedir. Yani, bir çocuk için herhangi bir ev bulmak yeterli değil, bu evin sürekli
olduğundan emin olmas gerekmektedir.
Kriz zamanlarnda da evleri zarar gören aileler destekçi sosyal çevrelerini kaybeder
ve ailelerin devamllğ risk altna girmiş olur. Çocuklar okuldan uzak kalmak zorunda
kalr ve hatta uzun süreli travmatik bir tecrübe yaşamş olurlar. Dolaysyla, yaşanan kriz
durumlar sonras çocuklar açsndan barnma yerleri ve okullar birlikte değerlendirmek
gerekmektedir. Özellikle zor coğrafi koşullara sahip yerlerde daha fazla yatl okullara
ihtiyaç bulunduğu düşünülürse her riski birlikte ele alarak çözüm bulmak gerekmektedir.
Düzgün inşa edilmemiş ve yetersiz bir yapya sahip evler sel basmas, toprak kaymas,
deprem ve kuvvetli rüzgârlar gibi doğal afetlere de dayankl olamamaktadr. Ayn durum
okul binalar ve diğer sosyal alanlar için de geçerlidir.
Yetersiz bir barnma ortamnda sadece tahliye riski yoktur. Bu ortamlarda sağlk
riski de vardr. Çeşitli haşerelerin bulunmas ve bunlardan geçen hastalklar büyük bir
problemdir. Temizliğe uygun olmayan zeminler özellikle emekleyen bebekler için çok
büyük tehlike arz etmekte yetersiz temiz hava, küf ve tozlanma solunum rahatszlklarna
neden olarak en çok çocuklar etkilemektedir. Çocuklar topluca yaşadklar alanlar olan
okullar, yatakhaneler de bu anlamda riskli olabilmektedir. Bütün bu somut etkilerin yan
sra, istikrarl bir barnma ortamnn yokluğu, çocuklara psikolojik açdan birçok zarar
verebilmektedir. Özellikle çocuğun kendine verdiği değeri etkileyerek benlik gelişiminde
olumsuz etkiler brakabilmektedir. Ayrca, toplumdan soyutlanma ve dşlanma gibi riskler
çocuklar tehdit edebilir.269 Görüldüğü gibi afet riskleri sonuçlar açsndan hem fizyolojik
hem de psikolojik etkilere sahiptir. Uluslararas kuruluşlar da bunun için doğal afetleri
gündemlerinde tutmaktadr.
Plan International, UNICEF, UNESCO, IFRC, World Vision International, Save
The Children ve Asya Afet Hazrlk Merkezi (ADPC) tarafndan kurulan Asya Pasifik
Okul

Güvenliği

Koalisyonunun

(APCSS)

sekreterliğini

üstlenmektedir.

APCSS,

felaketlerin çocuklarn eğitimine olan etkilerini en aza indirgemek ve Kapsaml Okul
Güvenliği çalşmalarn koordine etmek ve teşvik etmek için Güvenli Okullar hakknda
269
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teknik kaynaklarn paylaşlmas, iyi uygulamalar ve model politikalar tartşmak ve
paylaşmak için bölgesel düzeyde bir alan yaratmak için çalşmaktadr.270
Plan International’a göre, dünya çapnda tahmini 1,2 milyar ilköğretim ve
ortaöğretime kaytl öğrenciden 875 milyonu çok yüksek deprem riski olan ülkelerde,
milyonlarcas da düzenli sel, frtna, toprak kaymas ve yangn tehlikeleriyle karş karşya
bulunmaktadr.271
Asya Pasifik Okul Güvenliği Koalisyonu, (APCSS) Hindistan’daki 2016 ylnda
gerçekleşen Afet Risk Azaltm Asya Bakanlar Konferansnda ulusal hükümetleri özellikle
de eğitim bakanlarn ve insani ve kalknma ortaklarn afete dayankl eğitim sistemlerine
yatrm yapmaya ve kabul edilen aşağdaki unsurlar desteklemeye çağrmştr. Buna göre;
Asya Bölgesindeki ülkeler, Evrensel Okul Güvenliği Girişimi Plann imzalamak suretiyle
Güvenli Okul Liderleri olacaktr. Ulusal hükümetler plan etkinleştirmeyi garanti etmek
suretiyle politikalar, prensipleri ve yasal çerçeveyi yeterli ve etkin bir şekilde 2020
itibariyle, uygulamaya koyacaklardr.272 Bu kapsamda, çocuklarn ve gençlerin okul
güvenliği konusunda kendi karar verme süreçlerine katlmalar konusunda kapasitelerinin
artrlmas, engelli çocuklarn afet esnasnda ve sonrasnda korunmasna yönelik
etkinliklerin ve tedbirlerin belirlenmesi, okul afet yönetimlerinin uygulanmasna yönelik
mali desteklerin sağlanmas, eğitim bakanlklarnn afetlerin çocuklarn okul süreçlerine
etkisine yönelik veri toplamas ve sivil toplum örgütlerinin süreçlere dâhil edilmesi
konusunda da hükümetlere tavsiyelerde bulunulmuştur.273 Ülkemiz bu organizasyona
doğrudan üye değildir ancak bu çalşmalardan elde edilen çktlar takip edilerek, afetlerin
skça yaşandğ bu coğrafyada uygulamaya geçirilebilir.
Yangn, sel felaketi, deprem gibi afet veya kriz durumlarnda çocuklara güvenli bir
alan yaratmak önemlidir. Kriz anlarndan sonra krizle başa çkmann en önemli yolu
hayatn ksa sürede normalleştirilmesidir. Ülkemizde ve dünyada, insani yardm
kuruluşlarnn ve ülkelerin afet ve kriz yönetiminden sorumlu kurumlarn, afet ve kriz
yönetim planlarnn olmas bu normalleşme sürecinin sağlkl bir şekilde yürütülmesini
270
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Tarihi: 30.03.2017.
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272
A.g.m., s. 5.
273
A.g.m., s. 5.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

391‒
‒ 391
sağlamaktadr. Bu nedenle, çocuk dostu alanlarnn yaratlmas, çocuklarn psiko-sosyal
yönden desteklenmesi ve iyi oluş hallerinin sağlanmas ve yetişkinlerin çocuklar gözetimi
için de çok iyi tasarlanmaldr. 274
Ailelerin veya bakm hizmeti veren kişilerin (zira çocuklar ebeveynlerini veya diğer
yaknlarn kaybedebilirler) kriz anlarnda çocuklarla kuracaklar iletişim, travmalarn
atlatlmas açsndan önemlidir. Çocuklar için güvenli alan yaratmak amacyla kontrol
listeleri hazrlanarak şeffaf bir biçimde paylaşlmaldr. Yardmn ulaşmadğ zamanlarda
hem çocuklar hem de yetişkinler bulunduklar yeri güvenli bir alana çevirmenin yollarn
bilmelidir. Bu kontrol listelerinde oyuncak veya eğitim materyalleri, çadr, işaretler, temiz
su veya temizlik malzemesi, yangn söndürme aletleri, ilk yardm malzemesi, aydnlatma
ve elektrik temini, yemek yapmak için malzeme veya dayankl hazr yiyecekler, acil
durumda ulaşlmas için arazi tipi iletişim araçlar vb. lojistik ürünler veya hizmetler yer
almaldr. Çocuklar ve yetişkinler kriz durumlarna hazrlkl olmay öğrenmelidir. Medya
yoluyla sağlkl bilgi akş sağlanmaldr. Özellikle zihinsel veya fiziksel engelli çocuklarla
yetişkinlere nasl müdahale edilebileceğinin bilinmesi için güvenlik güçlerine, itfaiye ve
acil durum müdahale ekiplerine özel proje eğitimleri verilerek sertifika almalar
sağlanmaldr.
Yangn, deprem, sel gibi doğal afetler ya da terör saldrs gibi kriz durumlarnda
merkezi veya yerel yöneticilerin alacağ tedbirler kadar çocuklarn neye ihtiyaç
duyduklarnn bilinmesi de gereklidir. Çocuklar bu durumlara maruz kaldklarnda
eğitimlerine devam etmeyi istemektedirler. Save The Children adl uluslararas kuruluşun
yaynladğ rapora göre, çocuklar için eğitim ve kriz durumlarnda eğitimlerine devam
etmek; çocuklarn korunmalar, mutluluklar, sağlklar ve gelecekleri açsndan anahtardr
ve asla ertelenmemelidir. İnsani yardm kuruluşlar ve hükümetler de çocuklarn taleplerini
dikkate almaldrlar. Yetkililerin bu anlamda yapmas gerekenler konusunda öneriler ise
şöyledir: Çocuklarn korunmas ve eğitimlerine devam etmeleri öncelikli olmal ve bununla
ilgili yaplmas gerekenler konusunda; ülkenin veya o bölgenin yeniden yaplanmas ve
yaralarn sarmas sürecinde de insani yardmlarn devamllğ konusunda güvence
verilmelidir. Çocuklara ve yetişkinlere afetin olumsuz etkilerini azaltmak için kriz
274
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durumunda ve sonrasnda kendilerini korumalar konusunda eğitim verilmeli ve güvenli
okul mekânlar yaratlmaldr. Okullarn her türlü afet veya saldrlara karş çocuklarn
güvende olacaklar mekânlar olduğu konusunda güvence verilmelidir. Çocuklara verilecek
psikolojik desteğin, iyi kalitede eğitimin sağlanmasndan geçtiği unutulmamaldr.
Ailelerin de çocuklarnn eğitimini desteklemesi, yeterli yaşam ve yardm desteği
verileceğini bilmeleri sağlanmaldr.275
Save The Children uluslararas kuruluşunun amac eğitim ve çocuk koruma
programlar ile erken çocukluk döneminden itibaren kaliteli bir eğitim almalarn,
kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve çocuklarn dünyann her yerindeki istismar, ihmal,
sömürü ve şiddetten korumalarna yardmc olmaktr. Ayrca öğretmenleri de snfta
etkinliklerini artrmak için yeni öğretim teknikleri üzerine eğitmektir. Çocuk koruma
programlar, tüm çocuklarn güvenliğini ve esenliğini amaçlarken en savunmasz çocuklara
odaklanmaktadr.276
Save The Children gibi kuruluşlarn dünyann her yerinde yaptğ bu çalşmalar;
yoksulluk, çocuk ihmal veya istismar, çocuk güvenliği, eğitime erişim, şiddet gibi
sorunlarn ağrlğ azalsa da çoğalsa da maalesef her ülkede, her coğrafyada ya da her
kültürde yaşanabildiğini de göstermektedir. Ülkemiz özellikle kadn ve çocuklara,
engellilere ve yaşllara yönelik şiddet ve istismarn önlenmesinde örnek bir çaba
içerisindedir. Uluslararas kuruluşlarla yaplan işbirlikleri, karşlkl olarak bu sorunlarn
giderilmesinde önemli faydalar sağlamaktadr. Evde, sosyal çevrede, okulda ve yatl
okullar, yurtlar gibi ev dş barnma alanlarndaki potansiyel sorunlara ilişkin de yeni
projeksiyonlara ihtiyaç vardr. Bu anlamda deneyimlerin paylaşlmas, iyi uygulama
örneklerinin incelenmesi de yeni politikalar belirlemeye katk sağlayacaktr.
Gelişmekte olan ülkelerin doğal tehlikelere ve iklim değişikliğine karş
savunmaszlklarn daha iyi anlamalarna ve azaltmalarna yardmc olan küresel bir
ortaklk olan Afet Riskini Azaltma ve Kurtarma İçin Küresel Etkinlik Girişimi (GFDRR),
Dünya Bankas tarafndan yönetilen, dünya genelinde afet risk yönetimi projelerini
275
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destekleyen bir hibe finansman mekanizmasdr. GFDRR, Sendai Afet Riskini Azaltma
Çerçevesi adl uluslararas anlaşmann yürütücülüğünü de üstlenmekte, 2030 ylna kadar
uluslararas risklere karş harekete rehberlik etmektedir. GFDRR bünyesindeki Küresel
Güvenli Okul Platformu (GPSS)277 şimdiye kadar Ermenistan, El Salvador, Endonezya,
Jamaika, Mozambik, Nepal, Peru, Samoa, Tonga ve Vanuatu ve Türkiye olmak üzere 11
ülkede eğitim alannda çalşmalar yaplmştr.278 İstanbul Sismik Riski Azaltma ve Acil
Durum Hazrlk Projesi (ISMEP) Çevre Yönetim Plannda279 hastane ve okul gibi binalarla
ilgili yaplacak çalşmalar hakknda paydaşlarla yaplacak çalşmalar ele alnmştr.
GFDRR’nin Ocak 2017’de İngiltere’de yaptğ bir çalşmada da Japonya, Nepal, Yeni
Zelanda, Peru, Orta ve Doğu Asya’da yaşanan çeşitli afet örnekleri incelenerek Daha
Güvenli Okullar İçin Yol Haritas ele alnmştr. Bu yol haritas yangn güvenliğini de
içermekte olup okullarn bina ve inşa edildiği alanlara odaklanmaktadr. Bu yol haritasna
göre; Okul afet yönetimi, eğitim alannda risk azaltm ve direncin sağlanabilmesi ve diğer
sektörlerdeki afete hazrlğn sağlanmas amacyla yaplan yatrmlarn koordineli bir
şekilde yaplmas, yatrm imkânlarnn etkili olmasn ve toplumda ve ulusal ölçekte etkin
olabilmesini sağlayacaktr. Okul güvenliği konusunda siyasi mutabakat sağlanmal,
kaynaklarn kullanm ve kaynaklarn sağlanmas ile ilgili de yine siyaseten etkili kişiler ve
karar vericilerin desteği alnmaldr. Ayn zamanda okul güvenliği için toplumda talep de
inşa edilmelidir. 280
Afet Riskini Azaltma ve Kurtarma İçin Küresel Etkinlik Girişimi (GFDRR), 2015
ylnda yaynladğ Daha Güvenli Okul İnşasna Doğru-Toplum Temelli Yaklaşm
klavuzunda eğitim sektörüyle ilgili olarak karar vericiler ve program yürütücüler, insani
yardm ve kalknma aktörleri için tavsiyelerde bulunmaktadr. Bu tavsiyeler; risk azaltm
ile afet sonras yeniden yaplanmay birleştirmeyi, yerel okul komitelerini veya topluluk
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liderlerini fonlama, planlama, inşaat ve tehlikeli alanlardaki binalarn bakm ve toplumun
bu sürece dâhil edilmesi gibi konular kapsamaktadr.281
Tüm okullarn felaket risklerinden ve tüm öğrencilerin güvenli bir kültürde
yaşamaktan sorumlu olmasn sağlamay amaçlayan Eğitim Sektöründe Afet Riskini
Azaltma ve İyileştirme Küresel Ortaklğ (Global Alliance For Disaster Risk Reduction
And Resilience In The Education Sector-GADRRES)282, dünya çapnda eğitim sektöründe
çalşan önde gelen insani yardm ve kalknma organizasyonlarnn afet riski azaltma ve
esneklik faaliyetleri konusunda çalşmaktadr. GADRRES Kapsaml Okul Güvenliği
Çerçevesi’ni283 geliştirerek onaylamş, Okul Güvenliği için Dünya Çapnda Girişimi’ni
aktif bir şekilde desteklemiştir. Bu çerçeve, Eğitim sektöründe tüm tehlikelere ilişkin
riskleri azaltmak için kapsaml bir yaklaşm sağlamaktadr. Bu belgeye göre kapsaml okul
güvenliği hedefleri şunlardr: öğrenenleri ve eğitim çalşanlarn ölüm, yaralanma ve
okullarda zarardan korumak; beklenen tüm tehlikeler ve tehditler karşsnda eğitim
sürekliliğini planlamak; eğitim sektörü yatrmlarn korumak ve eğitim yoluyla risk
azaltma ve direnci güçlendirmek.
Bu ortaklk sayesinde çocuk savunucular bir araya gelerek, eğitim sektöründe,
sürdürülebilir kalknma eğitimi (Sürdürülebilir Kalknma için Uluslararas On Yl) ile afet
riskinin azaltlmasn sağlamak için Hyogo Çerçeve Programn284 (2005-2015)
uygulamşlardr. Ayrca, güvenli bir ortamda kaliteli temel eğitime evrensel bir erişim
sağlamak için Binyl Kalknma Hedefleri, Herkes için Eğitim, Eğitim için Küresel
Ortaklk, Önce Eğitim, Eğitimi Saldrdan Korumak için Global Koalisyon da bu amaçlarla
çalşmalar yapmaktadr. GADRRES’e göre Kapsaml Okul Güvenliği Çerçevesinin amac,
eğitim sektörü ortaklarnn daha etkin çalşabilmesi ve diğer tüm sektörlerde benzer
çabalarla küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde bağlant kurabilmesi için bu çabalar
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net ve birleştirilmiş bir odak haline getirmektir. Mart 2017’de yaynlanan bu belge,285 1.
Güvenli öğrenim etkinlikleri, 2. Okul Afet Yönetimi, 3. Eğitimde Riski Azaltma ve
İyileştirme olmak üzere üç temel ayak vardr. Yangn güvenliği, bina dayankllğ ve
yapsal olmayan riski azaltma Okul Afet Yönetimi kapsamnda ele alnmştr. Bu bölümde,
okullarda daha etkin ve anlaml erken uyar ve erken müdahale sistemleri uygulamak;
eğitimde devamllk, Interagency Network for Education in Emergencies-INEE Minimum
Standards-2010’a286 uygun olarak ulusal ve yerel acil durum planlarnda okullarn geçici
sğnma yerleri olarak kullanmn kstlamaya yönelik planlama ve kriterler belirleme ve
çalşmalarn erken okul çağnda ve okul dşnda kalmş çocuklar ve engelli çocuklar da
kapsamas öne çkan hedefler olarak görülebilir.
Yangnlar da maalesef dünyann birçok yerinde çocuklarn ölümlerine neden
olmaktadr. Uluslararas Mercy Center287 adl yardm kuruluşu da bu konuya dikkat çekici
bir örnek vermektedir. Yaptklar bir açklamada, 2016 yl Mays aynda Kuzey Tayland
Hill Country’de yoksul Hill Tribe kzlarn eğitmek üzere kurulmuş kaliteli bir kz
okulundaki yurtta yaşanan korkunç yangna bir dizi küçük hatann neden olduğu ve
haberlerin çok sayda uluslararas medyada yer aldğn belirtilmektedir. Gece meydana
gelen yangnda on yedi kurbann, 5-12 yaş arasndaki kzlar ve bir öğretmen olduğu
kaydedilmektedir. Bu vesileyle kendi kuruluşlarna bağl 24 eski ahşap okul için bunun bir
uyar olduğu belirtilmektedir. Hem binalarn yangna dayankl hale getirilmesi hem de
çocuklarn bir yangn olursa nasl kaçacaklarn öğrenmeleri için çalşacaklar ifade
edilmektedir. Bu açklama bize dünyann bir yerinde meydana gelen bir olayn başka bir
yerde

yaşanabilecek

kötü

olaylarn

önlenmesi

için

bir

frsata

dönüşebildiğini

göstermektedir. Bu nedenle birçok ülkede yangn ve diğer felaketlerin önlenmesi
konusunda eylem planlar ve standartlar uygulamaya alnmştr.
Hindistan’da Özel Lord Krishna Orta Okulu’nun yemekhanesinde öğle yemeğinde
meydana gelen yangn olayndan sonra okula giden çocuklarn eğitim hakknn korunmas
amacyla Hindistan Yüksek Mahkemesinde güvenli okulun standartlar konusunda bir
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takm kararlar açklanmştr. Buna göre;288 binada 900 öğrenci bulunmaktadr ve tek girişi
olan binann çats da sazdan yaplmştr. Dar merdivenleri olan binada snflarda pencere
bulunmamakta ve tek giriş çkş vardr. Görüldüğü gibi çok kalabalk olan bu okulda
öğrenciler tehlikelerle dolu bir mekânda eğitime devam etmek zorunda kalmşlardr.
Yangnda hindistan cevizi yapraklarnn yemek ateşini yakmak için kullanlmas sonucu
meydana gelmiştir. Okul binasnda havalandrma çok zayf olduğu ayn zamanda da itfaiye
beton deliklerden oluşan pencereleri krmak için zaman harcadğndan baz çocuklar ciddi
yanklar oluştuktan sonra ancak kurtarlabilmiştir. Yükselen ateş sazlk çatya ulaştğ için
maalesef yanan bambu çat öğrencilerin üzerine yklmş çocuklarn bir ksm burada
hayatn kaybetmiştir. Yerel halk çocuklar kurtarmaya çabalamş ancak dar ve dik
merdivenler ile az saydaki giriş çkş buna mani olmuştur. Yarglama raporunda
belirtildiği üzere kurallara göre, devletin onayn almş olan mühendisin her iki ylda bir
okulu ziyaret ederek eğer bina iyi durumda ise ve bütün güvenlik koşullarn karşlyorsa
bir sağlamlk sertifikas (stability certificate) vermesi gerekir. Oysa bu okul en son üç yl
önce teftiş edilmişti. Okul sazdan bir çat yapmakla da bina kanunlarn ihlal etmişti.
İtfaiye, okulu ölüm tuzağ olarak nitelendirmiştir. Bu olayn tek olmadğ, 1995 ylndaki
bir okul ödül töreninde elektrik kontağndan çkp 400 çocuğun hayatn kaybettiği bir
başka olayn da detaylarna yer verilmiştir. Sonuç olarak kararda şöyle denilmektedir: Bu
ülkede yaşayan her çocuk güvenlik ve asayiş korkusunu yaşamadan en iyi eğitimi alabilir;
bütün kurallar ve düzenlemelerin öğrencilerin güvenliğini sağlayacağndan emin
olunmaldr; güvenlik standartlarnn dünyann herhangi bir yerindeki bütün yüksek
güvenlik standartlarna eşdeğer olduğundan emin olunmaldr. Ayrca standartlarn
gerçekte ülkenin her yerindeki çocuklarn güvenliği ve korunmasn sağladğndan emin
olunmaldr. Güvenlik prosedürleriyle ilgili açk ve anlaşlr bir klavuz hazrlanarak
okullara dağtlmas, bu klavuzun yangnn ykc etkilerinden korunmak için dikkatli
tasarm, yönetim ve dayankllk pratiklerini içermesi de sağlanmaldr. Bütün çkşlar
dikkatlice işaretlendirilmeli, okul giriş çkşlarna engel olacak nesnelerin kaldrlmas
sağlanmaldr.

Okullarn

yatakhane

ve

yemekhanelerinde

yanc

maddeler

bulundurulmamas, çatlar veya kaplarn dayankl malzemelerden yaplmas, bozulmuş
kablolarn değiştirilmesi de kararda yer almştr. Okullara kapasitesini üstünde çocuk
alnmamas, temiz su, temiz tuvalet, ilk yardm kutular, uygun havalandrma ve
288
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aydnlatmann da tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrca okul personelinin her türlü
afet, terör saldrs, yangn gibi kriz anlarna hazrlkl olmalar için de eğitilmeleri
gerektiği vurgulanmştr. Yatl okullarda mutfak, kalorifer kazan gibi yerlerde güvenlik
ölçümlerini yaptrmas; yakt bulundurulan yerlerin çocuklarn erişimine uzak olmas
sağlanmaldr denilmektedir. Yangn sensörleri ve yangn söndürücülerin bulundurulmas,
itfaiyenin hzl ve kolay ulaşmnn sağlanmas için bir alarm sistemi kurulmas da
önerilmektedir. Öğrencilerin yangn tahliye yerleri ile ilgili bilgi sahibi olmas gerektiği de
belirtilmektedir.
Yukarda verilen bilgilerden de anlaşlacağ üzere teknik anlamdaki standartlar
kadar bu standartlarn nasl hayata geçirileceği de önem taşmaktadr. Standartlar ve eylem
planlar tek başna yeterli değildir. Hem yetkililerin hem de öğrenci velilerinin çocuklarn
bulunduğu alanlarn güvenliğini sorgulamalar, yaplan işlemlerin doğru yaplp
yaplmadğ konusunda takipçi olmalar önem taşmaktadr.
İngiltere, Almanya, Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde hem okullarn hem de
denetimi yapan kurumlarn internet sitelerinden yaplan denetimlerle ilgili bilgilere
rahatlkla ulaşlabilmektedir. Özel okullar veya yatl okullara ait dernekler de kalite
yönetimi ve standartlarla ilgili hem okullara, hem karar vericilere hem de velilere rehberlik
etmekte, standartlar içeren çerçeve yönetmeliklerin neler olduğuna dair bilgiler
verilmektedir. Baz standartlar bu internet sitelerinden satn alnarak uygulanabilmektedir.
Almanya’da Yatl Okullar Birliği üyesi olan okullarda uygulanmas için 2014’te
bir çerçeve belge yaynlamştr.289 Bu belgenin hazrlanmasnda yöneticiler, personel,
öğrenci birliği ve aileler de aktif olarak yer almş, şeffaf bir süreç yürütülmüştür. Esas
amaç, çocuklarn refah ve güvenliğini sağlamak için çalşanlarn buna uygun olarak
eğitilmelerinin de sağlanmasdr.
Alabama Üniversitesi de bir proje geliştirerek her okul tipi, büyüklüğü ve her
eğitim

sistemine

uygulanabilecek

bir

Okul

Güvenlik

ve

Emniyet

Standartlar

oluşturmuştur. Her okulun bunu kendi bulunduğu coğrafi koşullar, çevre şartlar, kendine
özgü koşullar, okul kültürü, kaynaklar ve operasyonel çevresine uygun olarak rahatlkla
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kendine uyarlayabileceği belirtilmiştir. Önleme, hazrlk, müdahale, sorumluluk, kurtarma
ve iyileştirme olmak üzere alt grupta toplanan standartlardan bazlar şöyledir:290
Önleme:
Okul, eğitilmiş bireyler yoluyla, sistematik bir şekilde güvenlik ve emniyet
denetimlerini kayt altna almal ve eğer mümkünse raporlamal; okul giriş çkşlar,
mümkünse öğrenci servisleri güzergâhlarn güvenli hale getirmeli; paydaşlar eğitimden
geçirmelidir
Hazrlk:
Okul, her türlü afete hazrlk aktiviteleri, planlar ve programlaryla güvenlik
konusundaki taahhütlerini göstermeli; haritalar, kat planlar, ölçüm, şebeke kapatma ve
diğer ilgili lokasyonlar ve bilgileri her türlü acil durum planlarna dâhil etmeli; birlikte
çalşlacak bütün paydaşlarn bu planlar hakkndaki bilgilerini güncellenmelidir.
Müdahale:
Okul, şiddet, zararl ve riskli davranş veya potansiyel suç işleyebileceğine dair
işaretler görülen kişilerin tespit edilmesi halinde müdahale süreçleri belirlemeli; okul,
aileler, öğrenciler, yönetim ve personele yönelik açk, anlaşlr, tutarl bir disiplin politikas
ve kurallar uygulamaldr.
Sorumluluk:
Okul, her kaza veya olay değerlendirmeli ve (kilitleme, kilitleri açma, yangn
koridorlar, bomba tehlikesi, tahliye, güvence altna alma, sğnak, silahl saldrya
müdahale) uygun sorumluluklar belirlemeli; emir komuta zinciri oluşturulmal ve yedek
personel belirlemelidir.
Kurtarma:

290
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Kurtarma:

Okul, olay sonras devamllğ sağlamak için önlemler, politikalar ve planlar ve
lojistik hizmetlerini gözden geçirmeli; fiziksel ve psikolojik sağlğn yeniden tesis edilmesi
için
gereken
politika
ve etkinlikleri
School
Safety
and Security
Standards, Auygulamaldr.
Comprehensive Set of Voluntary Standards for K-12 School

290

Safety, Security and Emergency, Preparedness,
https://www.una.edu/criminaljustice/S4%20School%20Safety%20and%20Security%20Standards%20İyileştirme: Erişim Tarihi: 11.04.2017.
%20just%20standards.pdf

Okul, okul iklimini değerlendirmeli ve olumlu, güvenli ve disiplinli bir öğrenme
ortam yaratmak için bilimsel olarak araştrlmş müfredat ve program uygulamal; yllk
denetim ve envanter kayd için gerekli olan yüksek değer taşyan ekipman ve araçlarla
ilgili bir güvenlik politikas uygulamaldr.
İngiltere Yatl Okullar Asgari Standartlar Belgesi291 de yatl okullara özgü ancak
yukarda anlatlanlara benzer standartlar düzenlemektedir. Bu belgede yangn tehlikesini
önlemeye ilişkin tedbirleri içerenler standartlardan bazlar şunlardr: Öngörülebilir olan
asl hadiseler veya yangn, hastalk gibi krizler, ciddi isnatlar veya şikâyetler veya ciddi
kazalar

konusunda

sorumluluklar

planlanmaldr.

Yatllar

ve

personel

yangn

tehlikesinden korunmal ve yatakhanelerle yaşam alanlarna ilişkin acil durum müdahale
usullerinden haberdar olmaldr. Okul, itfaiyenin tavsiyelerine uymaldr. Yangna karş
risk değerlendirmesi kayt altna alnmal ve saklanmaldr. Her okul döneminde en az bir
kere olmak üzere yangn tatbikatlar yaplmaldr. Acil durum şklandrmas, yangn alarm
ve yangn söndürme ekipman düzenli olarak test edilmelidir. Yollar, nehir kenar, hobi
ekipman, ateşli silahlar, temizlik malzemeleri, düz çatlar, bitkiler ve diğer ekipmanlar
olmak üzere yatl öğrenciler için okul binas veya aktivite alanlarnda tehlikeli olabilecek
yerler veya eşyalarla ilgili öğrencilerle istişare edilerek bir risk değerlendirmesi yaplmal
ve bunlara izinsiz erişimleri kstlanmaldr. Yatl öğrenciler tehlikeli elektrik tesisatndan
veya ekipmanndan korunmaldr. Bütün bu standartlara ilişkin denetim raporlar ve test
belgeleri kayt altnda tutulmaldr.
Bu bölümde değinilen hususlardan çkarlabilecek genel bir sonuç; ülkeler ve
uluslararas kuruluşlarn okul güvenliği konusunu önemsediği ve çocuklarn güvenliğine
tehdit olabilecek unsurlarla küresel bir mücadele yürütüldüğüdür. Ülkemiz de yukarda
bahsi geçen pek çok kuruluşla ortak çalşmalar yürütmekte ve gelişmeleri takip etmektedir.
Önemli olan hangi coğrafyada hangi koşullarda çocuklara eğitim ve barnma hakk
291
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verilmesinden ziyade, bu hakk en iyi şekilde kullanabilmesi için gerekli şartlar
oluşturmaktr.
3.6.2 Okul ve Yurtlarda Öğrenci İyi Oluş Halinin Sağlanmas
Pozitif psikoloji, olağanüstü koşullar yerine olağan koşullarda yaşayan bireyler ve
toplumlar için “iyi yaşam nedir?” sorusuna cevap aramaktadr. Seligman’a göre, pozitif
psikolojinin ilgilendiği önemli konular iyi oluş, öznel iyi oluş, yaşam doyumu, umut,
iyimserlik, kapasite geliştirme, affetme, farkndalk, maneviyat, sorumluluk, özgecilik,
çalşma etiği ve mutluluk şeklinde özetlenebilir. Pozitif psikoloji açsndan bireylerin iyi
olma durumlarn ifade eden önemli kavramlardan biri de iyi oluştur. İyi oluş, bireylerin
kendilerini iyi, mutlu ve sağlkl hissetmeleri anlamna gelmektedir. Psikolojik iyi oluş ve
öznel iyi oluş olarak alt kavramlara sahip olan iyi oluş modelinde yaplan terapilerde de
bireylerin yaşamlarn nasl daha kaliteli hale getirecekleri üzerinde durulmaktadr. Yaşam
kalitesi de pozitif psikolojinin konularndan biridir.

Frisch’e göre, yaşam kalitesinin

artrlmas gereken 16 alan; sağlk, öz-sayg, yaşam amaçlar ve değerler, para, iş yaşam,
oyun-boş zamanlarn değerlendirilmesi, öğrenme, yaratclk, yardm, sevgi ve yakn
ilişkiler, arkadaşlar, çocuklar, akrabalar, ev, komşular ve toplumdur. Bunlardan özellikle
sağlk, bireyin kendisinden memnun olma durumu ve problemlerle başa çkma becerisi
olan özsayg, televizyon izlemek, akrabalar ziyaret etmek, hobilerle uğraşmak ve spor
yapmak gibi etkinlikleri kapsayan oyun ya da serbest zaman aktiviteleri, bireyin yeni
bilgiler edinmesi ya da ilgileri doğrultusunda bilgi sahibi olmas anlamna gelen ve kitap
okumak, bilgisayarla ilgilenmek, bir kursa yazlmak ve mesleki anlamda yeni bilgiler
edinmek gibi öğrenme alanlar; yaratclk, yardm-topluma hizmet, sevgi, benzer ilgilere
ve değerlere sahip bireylerle ilişkiler içerisinde olmak, aileyle ve akrabalarla beraber vakit
geçirmek, yaşadğ yerin güzel, geniş ve konforlu olmas, ayrca yaşadğ toplumun şehir,
kasaba ya da köy de olsa görünüşü, suç oranlarnn düşük olmas ve insanlarn birbirleriyle
olumlu ilişkiler kurmalar çocuklar ve gençler için de yaşam kalitesini artrr.
İster ortaöğretim ister yükseköğrenim döneminde olsunlar yurtlarda kalan
öğrencilerin iyi oluş halini ele almak da onlarn yaşam kalitelerini yükselterek sağlkl bir
nesil yetişmesini sağlamak açsndan önemli bir adm olacaktr. Yaplan akademik
çalşmalarda da rehberlik servislerinin bu anlamda yapacağ çalşmalarn önemine dikkat
çekilmektedir.
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Frat ve Kaya tarafndan yaplan bir araştrmada, ailesi yannda kalan lise
öğrencilerinin aileden alglanan sosyal destek düzeyleri, yurtta kalan lise öğrencilerinin
aileden alglanan sosyal destek düzeylerinden yüksek olarak bulunmuştur. Bu sebeple,
yurtta kalan öğrencilerin ailelerine çocuklarn aileden alglanan sosyal destek düzeyini
artrabilmek

için

bilgilendirici

çalşmalar

yaplmas

önerilmiştir.

Ayrca

okul

pansiyonlarnda rehberlik servisi kurularak öğrencilere destek sağlanmas, okullardaki
psikolojik danşman ve rehber öğretmenlerin özellikle kz öğrencilere yönelik arkadaştan
alglanan sosyal destek düzeyini arttrc grup çalşmalar yapmas gerektiği belirtilmiştir.
Yurtta kalan öğrenciler üzerinde yaplan çalşmalarn says oldukça snrl olduğu ifade
edilerek Türkiye’nin farkl illerinde yurtta kalan öğrencilerle ilgili daha fazla çalşma
yaplmas önerilmektedir. Bunlara ilaveten, yurtta kalan öğrencilerin aileden algladklar
sosyal destek düzeyinin ailesi yannda kalan öğrencilerinkinden düşük olduğu görüldüğü
için, çocuğu yurtta kalan anne babalarn çocuklarnn aileden alglanan sosyal destek
düzeyini artrmak için onlar yurtta daha çok ziyaret etmeleri ve onlarla daha sk
görüşmeler yaparak onlara desteklerini daha çok hissettirmeleri de önerilmektedir.
Guardian’da yaynlanan bir makalede de bu konular ele alnmştr. Makalede
öğrencilerin iyi oluş halinin artrlmas için yatl okullarda çalşan kişilerin önerilerine yer
verilmiştir. İlk olarak öğrencilerin uykusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek uyku
eksikliğinin öğrencilerin gün boyunca odaklanmasn zorlaştracağ bu sebeple şklarn
gece

maviye

dönüştürüldüğü,

öğrencilere

snav

başarsnda

uykunun

önemini

vurguladklar anlatlmaktadr. Okul ve öğrenciler arasndaki iyi ilişkiler, okul ile ev
arasndaki iyi iletişim ile ilişkilendirilmektedir. Önemli konular çözmek için ailelerle
yakn çalşldğ ve gelişmeler hakknda sk sk bilgilendirildikleri ifade edilmiştir. Ayrca
potansiyel sorunlar çözmelerini kolaylaştrmak için ailelere yatl atölye çalşmalar da
düzenlendiği belirtilmiştir. Yurt yöneticileri, öğrencilerden düzenli olarak eve telefon
etmelerini istediklerini bu sayede sadece mutsuz olduklarnda değil mutlu anlarnda da
ebeveynlerini aramalaryla onlarn çocuklarnn durumundan rahatsz olduğu izlenimine
kaplmalarnn önlendiği ifade edilmiştir. Eğitimli danşmanlar ve bir sağlk ocağ ile
öğrencilerin takip edildiği ayrca en sevdiği öğretmeniyle ya da güvenebilecekleri başka
biriyle sorunlar hakknda konuşmasna da imkân sağlandğ da belirtilmiştir. Yatl
okullarn bir çalşma yeri değil bir ev olmasnn amaçlandğ, tasarmn ksmen öğrencilere
brakldğ da ifade edilmiştir. Öğrenci konseyleri de öğrencilerin sorunlaryla
ilgilenmektedir. Elektronik cihazlarn yasaklanmadğ ama siber zorbalk gibi riskler ve
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internet güvenliği konularnda özel oturumlar düzenlendiği ve personelin de bu konularda
eğitildiği ifade edilmiştir. Öğrenciler sorun yaşarken, personelin destek olmas için de
gereken çalşmalarn yapldğ anlatlmştr. İyi oluş değişkenleri ile sosyal destek
kaynaklar arasndaki ilişkiler incelendiğinde, en yüksek etkileşimin iyi oluş ile aileden
alglanan destek arasnda olduğu, bunu srasyla önemli diğer kişilerden, arkadaşlardan ve
öğretmenlerden alglanan desteğin izlediği saptanmştr.
Yatl ve gündüzlü ortaokul öğrencilerinin iyi oluş halinin karşlaştrldğ bir
araştrmada yatl olan öğrencilerin öznel iyi oluşunun, yatl olmayan öğrencilere göre
daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu nedenle yatl kalan öğrencilerin öznel iyi oluş
seviyesini yükseltmek, yani olumlu duygulanm artrmak; olumsuz duygulanm azaltmak
için sunulan psikolojik danşma ve rehberlik hizmetlerine, bu alandaki etkinlikleri
eklemenin iyi olacağ vurgulanmaktadr. Yatl kalan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarnn,
yatl olmayan öğrencilere göre fazla olduğu sonucundan yola çkarak da yatl kalan
öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarn giderecek müdahale programlarnn hazrlanmas ve
bireylere sunulan danşmanlk hizmetlerinde bu alana yönelik etkinliklerin kullanlmas
öğrencilerin daha sağlkl ve iyi olmalarna katk sağlayacağ belirtilmektedir.
Öğretmenlerin daha etkili olabilmesi için çalşma süreçleri boyunca çeşitli eğitim
çalşmalarna alnmalar da önerilmiştir.
Yatl ve gündüzlü okuyan çocuklarn benlik kavramlarnn ve sosyal destek
alglarnn karşlaştrldğ başka bir araştrmada da, aile ortamnn çocuğun davranşlarnn
şekillendiği, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarnn giderildiği, özellikle sevgi ve güven
duygusunun hissedildiği önemli bir sosyal kurum olduğunun alt çizilmiştir. Fakat yatl
okullara okumak için gelen çocuklarn büyük bir ksmnn ekonomik yetersizlikler, ulaşm
olanaklarnn yetersiz olmas, bulunduklar yerde okul olmamas ya da öğretmen olmamas
gibi nedenlerden dolay ailelerinden uzakta eğitimlerini sürdürmek zorunda olduklar
belirtilmiştir. Bu nedenle bu tip yaşam koşullarnn çocuğun aile ortamndan
uzaklaşmasna neden olabildiği, aile ortamndan yoksun olan çocuğun kendini yalnz,
unutulmuş, güvensiz, şanssz ve engellenmiş hissedebileceği belirtilmiştir. Dolaysyla,
küçük yaşlarda aile ortamndan uzaklaşan çocuklarn ev ortamna benzemeyen fiziksel
koşullarda

kalmas

nedeniyle,

bu

koşullarn

iyileştirilmesinin

önemine

dikkat

çekilmektedir. Yatl okuyan çocuklarn ailelerini daha çok görebilecekleri düzenlemeler
yaplmasnn, aileler ile çocuklar bir araya getirecek ortamlarn hazrlanmasnn hem
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çocuklar hem de aileleri açsndan olumlu olacağ düşünülmektedir. Ayrca, bu okullardaki
çocuklarn serbest zamanlarn aile ve yaknlaryla birlikte geçirebilecekleri etkinliklerin
planlanmas da önerilmektedir. Öğretmeleriyle de ilişkilerini geliştirici ortamlarn
oluşturmasna ihtiyaç bulunduğu ifade edilmiştir. Bu destek için hizmet öncesi ve hizmet
içi eğitimlerin verilmesinin yararl olacağ düşünülmektedir. Eğitim konularnda
uzmanlaşmş gönüllü kuruluşlarn da bu okullarda aktiviteler, projeler gerçekleştirmeleri
de önerilmektedir.
Yatl okullarda okuyan çocuklarn ailelerinden uzak olmalarnn onlara olumsuz
etki etmemesi için alnmas gereken tedbirlerin başnda onlara kendilerini evlerinde
hissetmelerini sağlayacak bir ortam/mekân yaratmak gelmektedir. Çünkü mekân ve
öğrenci bir bütünün parçalardr ve birbirlerini etkilemektedir. Yatl mekânlarn öğrenciler
üzerindeki etkisini araştran bir çalşmann bulgularnda mekânn dinamik bir parças olan
öğrencinin, mekânsal sorunlarn da bir parças olduğu söylenmektedir. Öğrencilerin
olumsuz davranşlar ile mekânn olumsuz özelliklerinin, ayn sorunun nedenleri arasnda
olmas, birbirleriyle etkileşimli olduğunu ve bu karşlkl etkileşimden bir döngü doğduğu
ifade edilmiştir. Bina, donatm, model, düzenlemeler, scaklk, renk ve çeşitli objelerden
oluşan çevrenin öğrenciler üzerinde etkili olduğu vurgulanmştr. Bu nedenle çocuklarn
kendilerini yaşadklar mekâna ait hissetmeleri için baz alanlar kişiselleştirmelerinin
önemine dikkat çekilmiştir. Ayn zamanda arkadaşlaryla paylaşabilecekleri sosyal alanlara
sahip olmalarnn da önemli olduğu belirtilmiştir. Yatl okullardaki derslik, yatakhane,
bahçe arasndaki mekânsal ilişkilerin doğru kurulmasnn birbirlerine olumlu etki ettiği de
ifade edilmektedir.
Okullarn dşardan içeriye tüm mekânlar bir bütünsellik içinde öğrenci görüşü
alnmadan, eğitim programlarna uygunluğu tartşlmadan, inşa edildiği/kurulduğu sürece
düzenlenen eğitim ortamlar, eğitim için yetersiz ya da hatal olabileceği; bu durumun da
mekân/okul ile öğrenci etkileşiminin döngüsünü olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.
Dolaysyla, yatl okullarn mimari yapsnn öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor
gereksinimlerini ve yaşamsal ve psikolojik ihtiyaçlarn karşlayacak şekilde inşa edilmesi,
bu süreçte öğrenci gereksinimlerinden haberdar olan eğitimcilerin de görev almas
önerilmektedir.
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3.6.3 Öğrenci Yurdu Binalarnda Mekânn Kullanc Üzerine Etkileri
Mekânn öğrenciler üzerinde yaratacağ etkileri göz önünde bulundurmak, yurt
binalarnn tasarmnda en önde tutulmas gereken konulardan biridir. İyi tasarlanmş
mekânlarn, kullanclarnn ruh hali üzerinde yaratacağ olumlu etkiler, düşünülenin
ötesindedir. Yaşlar itibariyle duygusal etkilenimleri daha yoğun yaşayan çocuk ve
gençlere hitabeden yaplarn tasarmnda bu husus daha da önem kazanmaktadr.
Çoğunlukla inşaat maliyetlerinin minimize edilmesi düşüncesi, tasarmda göz önünde
bulundurulmas gereken diğer konularn göz ard edilmesine neden olsa da yaygn kannn
aksine nitelikli bir tasarm süreci ile elde edilen projelerde uygun maliyetlerle, mekânsal
nitelikleri yüksek yaplar elde etmek mümkündür.
Genel Mekânsal Kurgu
Öğrenci yurtlarnn genel mekânsal organizasyonu en önde gelen konu olarak
görülmelidir. Bir yurt binasnn genel mekânsal kurgusuna bağl olarak, öğrencilerin bir
uçta kendilerini evlerinde hissetmeleri, diğer uçta ise her an mekanize olmuş toplu bir
yaşam hissi edinmeleri söz konusu olabilir. Maalesef yurt binalarnn büyük çoğunluğunun
yarattğ hissiyat ikincisine daha yakndr. Bunun nedeni, binann sahip olduğu tüm
kapasitenin bir büyüklük olarak her an alglanacak şekilde mekânsal düzenlemelere
yanstlmasdr. Yemek salonu, çalşma salonu gibi ortak mekânlarn bütün yurt için tek
defada çözülmesi, öğrencilerin zamanlarnn önemli bir ksmn yüksek kapasiteli büyük
ölçekli ortak mekânlarda geçirmesini gerektirir. Her yer herkese aittir. Her an kontrollü
olma gereği, her an gözetim altnda olma hissi öğrencilerin mekâna aidiyet duygusu
geliştirmelerinin önüne geçmektedir. Böyle bir durumda öğrencinin kendini evine yakn bir
ortamda hissetmesi mümkün değildir. Saylar ve büyüklükler arttkça psikolojik etkinin
gücü de artmaktadr. Bu yüzden tasarmdaki üst kararlar verilirken, kapasitelerin belli alt
gruplara ayrlarak mekânlaşmasn sağlamak önemlidir. Yurdun toplam kapasitesine bağl
olarak oluşturulacak alt gruplar, sosyal ilişkilerin sürdürülebileceği büyüklükleri aşmamal,
özel mekânla ortak mekân arasnda dengeli geçişler sağlanmaldr. Binann genel
biçimlenişine göre oluşturulacak gruplanmalar, az sayda öğrenciye hitabeden küçük
ölçekli ortak kullanm mekânlar içermelidir. Böylece öğrencilerin yurtta geçen
zamanlarnn önemli bir ksm, yakn iletişim kurabileceği ölçekteki bir grupta geçecek,
daha yakn ve scak arkadaşlk ilişkileri oluşacak, “ev” ve “aile” hisleri canlanacaktr.
Sonuçta, bir yurt binasnn mekânsal hiyerarşisi, öğrencinin istediğinde yalnz kalma
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ihtiyacna karşlk gelecek kadar özel, istediğinde büyük gruplarla iletişim içine girip
sosyalleşebileceği kadar genel ve ortak mekânlar kademeli olarak içermelidir.
Bina içi genel sirkülasyonun okunakllğ (wayfinding) genel mekânsal kurgu
oluşturulurken dikkate alnmas gereken bir diğer önemli konudur. Kullancnn bina
içindeki konumunu rahatlkla alglayabilmesi, güvende olma hissini güçlendirecektir. Bu
yüzden öncesi ve sonrasndaki mekânlarla görsel bağlar zayf veya kopuk, karmaşk bir
sirkülasyon

kurgusundan

kaçnlmal,

her

an

nerede

olunduğunun

kolaylkla

kavranabileceği bir düzen oluşturulmaldr.
Genel mekânsal kurgu içinde erişimi zor, görünürlüğü az ortak kullanm
alanlarndan kaçnlmaldr. Bu tür mekânlar tekinsizlik ve tedirginlik hisleri yaratabilir.
Temel Mekânsal Birimler
Yurtlarn temel mekânsal birimleri, yani yaygn tabiriyle yatak odalar, öğrencilerin
en özel mekânlardr. Çoğunlukla bu mekânlar sadece yatmak için değil, ayn zamanda
dinlenmek, çalşmak ve eğlenmek için de kullanlr. Yurtta geçen zaman dilimi içinde, en
çok kullanlan mekânlardr. Bu yüzden mekânla kurulan ilişkinin, mekânn insan
üzerindeki etkisinin önemi çok daha öne çkar. Birden çok öğrencinin paylaştğ yatak
odalarnda,

öğrencilerin

daha

kişisel

hissedebilecekleri

‘niş’lerin

oluşturulmas

sağlanabilir. Böylece her öğrenci tamamen kendine ait, özel bir mekâna sahip olacaktr.
Güvenliklerini tehdit etmeyecek ve duvar yüzeylerini istedikleri şekilde boyayabilecekleri
veya kendi kültürlerine uygun olarak güzelleştirebilecekleri malzeme seçimleriyle,
öğrencinin kendi nişini dilediği gibi dönüştürmesi sağlanabilir. Bu tür mekânsal olanaklar,
aidiyet, sahiplenme, kişiselleştirme duygularyla birlikte o mekânda güvende olma hissini
pekiştirecektir.
Mahremiyet ve özel alanlarn ortak kullanm gibi konular, temel mekân başlğ
altnda önem kazanmaktadr. Özelleşmenin ve mahremiyetin en öne çktğ “slak
mahallerin” (lavabo, tuvalet, duş) mümkün olduğunca az kişi tarafndan paylaşlmas,
kullanclar üzerinde olumlu etkiler yaratr. Söz konusu mekânlarn mümkün olduğunca
küçük gruplara hizmet edecek şekilde özelleşmesi yararldr.
Tüm Mekânlar İçin Baz Gereklilikler
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Tüm Mekânlar İçin Baz Gereklilikler
Mekânlarn fiziksel koşullar, kullanclarnn ruh halleri üzerinde doğrudan etki
yaratrlar. En başta boyutsal, biçimsel ve oransal özellikleriyle bir mekân kullanclar
üzerinde ferahlk, huzur, dinginlik, neşe, hareket, heyecan; veya kasvet, karamsarlk,
sknt gibi olumlu ve olumsuz hisler yaratabilir. Ksacas, mekânsal boyutlar, biçimler ve
oranlar kullanclarn hissiyatlarn etkileyebilecek en önemli tasarm enstrümanlarndandr.
Nitelikli bir tasarm sürecinde, bu mekânsal özelliklerin kullanclar üzerinde pozitif etkiler
yaratacak araçlara dönüşmesi sağlanabilir.
Bir diğer önemli konu, mekânn fiziksel ortam koşullardr. Yapay veya doğal
aydnlatma ve iklimlendirmenin kullanclarn psikolojileri üzerine etkileri olduğu
bilinmektedir.

Pek

çok

araştrmada,

doğal

aydnlatmann

ve

doğal

yollardan

havalandrmann mekân kullananlarn psikolojilerine olumlu katklar olduğu ortaya
konmuştur. Bu yüzden aydnlatma ve havalandrmann zorunlu durum ve zamanlar dşnda
doğal olarak sağlanmas önemlidir. Tüm mekânlarn gün şğ almas, her mekânn günün
en az 1-2 saatinde doğrudan güneş şğ almas gereklidir. Ayn şekilde tüm mekânlarn
gerektiğinde doğal olarak havalandrlabilmesi sağlanmaldr.
Mekânlarn akustik performanslar da aydnlatma veya iklimlendirme kadar etkili
bir konudur. Özellikle ortak mekânlarn akustik niteliğindeki sorunlar, kullanclarn
psikolojileri üzerinde olumsuz etkiler yaratr. Mekân iç yüzeylerinin akustik açdan uygun
şekilde tasarlanmas, yorucu ve sknt verici olumsuz etkilerin önüne geçmekle kalmaz,
dinlendirici bir ortam yaratabilir.
Tüm mekânlarda, pek çok insanda belli ölçüde rastlanabilecek fobileri tetikleyici
ekstrem yaklaşmlardan kaçnlmaldr. Örneğin yüksek bir yapnn üst katlarnda yer alan
bir mekânda, cephenin tabandan tavana cam olmas, yükseklik fobisi olan bir öğrenci için
tedirginlik yaratabilir.
İç mekânlar kadar, dş mekânlar da yurt yaşam içinde önem taşmaktadr.
Olanaklar elverdiği ölçüde, ortak kullanmlara hizmet edecek kontrollü ve korunakl dş
mekânlar oluşturulmas, öğrencilerin gündelik yaşamlarna tahmin edilenin ötesinde
olumlu katkda bulunmaktadr.
Genel mimari tasarm kadar, mobilya ve ekipmanlardan, mekânlarn renklerine
kadar iç ortam niteliğini oluşturan diğer unsurlarn da kullanclarn psikolojileri üzerinde
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etkileri önemlidir. Bu yüzden yurt binalarnn tasarm sürecinde gerekli tüm disiplinlerden
(endüstriyel tasarm, iç mimari vd.) destek alnmal, konunun uzmanlarnn görüşleri
önemsenmelidir.292
Yurt Binasnn Konumu ve Yerleşimi
Yurdun bir işyeri veya mesken ile doğrudan ilişkisi olmamaldr. Yurt binasnn
yaplacağ alan, mümkünse üniversite muhitine yakn, ulaşm kolay şehir gürültüsünden
uzak, içinde voleybol, basketbol, tenis gibi sportif faaliyetlerin yaplmasana imkân
verebilecek genişlikte olmal, su, elektrik gibi altyap tesisat bağlantlar kolayca
kurulabilmelidir. Fazla meyilli, kayalk, bataklk gibi yerler, inşaat alan olarak
seçilmemelidir. Yurt binasnn stma sistemi iklim şartlar, maliyet, yakt sağlama ve diğer
teknik durumlar dikkate alnarak seçilmelidir.
Yerleşim planlarnda; binann arsaya yerleşimine, bahçesine, her kata ait ayr ayr
odalarn, koridorlarn ve diğer bölümlerinin krokilerine ve 27.11.2007 tarihli ve
2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüğe konulan Binalarn Yangndan
Korunmasna Dair Yönetmelik hükümlerine göre yangn merdiveninin bulunduğu yer ve
çkş kaplarna yer verilmelidir. Yerleşim planlarnda belirtilen bölümler, amaçlar dşnda
kullanlmamaldr.
Binalarn Yaps ve Dayankllğ
Yurt binalar ile bunlara yaplacak her çeşit ek ve değişiklikler, yaplan işin
özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlkta inşa edilmelidir. (Binalarn dayanmna
ilişkin değerlendirmelerde 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan
Deprem Bölgelerinde

Yaplacak Binalar Hakknda

Yönetmelikten

ve

TS

500

standardndan yararlanlabilir.)
Elektrik Tesisat
Elektrik

tesisat,

yangn

veya

patlama

tehlikesi

oluşturmayacak

şekilde

projelendirilip tesis edilip öğrencilerin doğrudan veya dolayl temas sonucu kaza riskine
karş korunur durumda olmaldr.
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Yurtlarda gün şğyla yeter derecede aydnlatlmş olmas esastr. Yetersiz
aydnlatmann olduğuElektrik
yerlerdetesisatnn
ve gece projelendirilmesi,
suni şkla uygun
ve yeterli
aydnlatma ve koruyucu
kurulmas,
malzemesinin
sağlanmaldr. cihazlarnn
Yurtlarn aydnlatmasnda
TS ENgerilime
12464-1:
EN 12464-1.2011:
seçimi kullanlacak
ve 2013;
ortam TS
şartlarna
uygun olarak yaplmal ve
2012; standartlar
esas alnr.
bakm,
onarm, kontrolü ve işletilmesi sağlanmaldr. (Bu kapsamda yaplacak testlerde
TS HD 60364-4-43 standard göz önünde bulundurulur ve gerekli kaytlar tutulur.)
Aydnlatma sisteminin devre dş kalmasnn öğrenciler için risk oluşturabileceği
yerlerde yeterli aydnlatmay
ayr bir enerji
kaynağna
bağl acilhükümleri
aydnlatma
Elektrik sağlayacak
tesisinin kurulmasnda
ilgili
yönetmeliklerin
dikkate alnarak
sistemi bulunmaldr.
yurtlarda
elektriklerYurtta
kesildiğinde
ve ve tali elektrik
gerekli Jeneratör
sağlk ve bulunmayan
güvenlik tedbirleri
alnmaldr.
bulunan koridor
ana pano
merdivenlerin panolarnda
en az 60 seçicilik
dakika aydnlanmasn
sistemleri
ilkesine uygun sağlayacak
kaçak akmaydnlatma
rölesi (artk
akm anahtar) tesis
bulundurulmaldr.
edilmelidir.
Yurt Taban, Duvarlar,
Tavan Ve
ve Çats
Acil Çkş Yollar
Kaplar
Yurtlarda, tabanYurtlardaki
döşeme vebütün
kaplamalarnn
sağlam,
ve mümkün olduğu kadar
acil çkş yollar
ve kuru
kaplarnn;
düz, kaymaz ve seviye fark bulunmayacak bir şekilde olmas sağlanp buralarda tehlikeli
Doğrudan
dşarya veya güvenli bir alana açlmas sağlanmal ve önlerinde ya da
eğimler, çukurlar ve• engeller
bulundurulmamaldr.
arkalarnda çkş önleyecek hiçbir engel bulunmamaldr.

Yurtlarda taban
döşeme ve
tavan vebütün
duvarlar
uygun hijyenik
şartlar
• Herhangi
bir kaplamalar,
tehlike durumunda,
öğrencilerin
derhal ve
güvenli bir şekilde
sağlayacak şekilde
temizlemeye
elverişli
ve sağlk
güvenlik
yönündenGerekli
uygundurumlarda bu
terk etmelerini
mümkün
klacak
şekilde vetesisi
sağlanmaldr.
malzemeden yaplmaldr.
konuyla ilgili planlar hazrlanarak düzenli tatbikatlar yaplmaldr.
• Says, nitelikleri, boyutlar ve yerleri; yaplan işin niteliğine, yurtlarn
Yurtlarda bina, avlu, geçit ve ulaşm yollarnda ve bunlarn civarnda bulunan
büyüklüğüne, kullanm şekline, bulunabilecek azami kişi saysna göre belirlenmelidir.
saydam veya yar saydam duvarlar ile özellikle caml bölmeler, açk bir şekilde işaretlenip
27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüğe konulan
ayrca güvenli malzemeden yaplmal veya çarpma ve krlmaya karş korunmaldr.
Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik hükümlerine uygun olmas
Yurdun sağlanmaldr.
tavannn, yeterli hava hacmini ve havalandrmay sağlayacak ve sağlk
• Acil çkş
kaplarnn,
acil durumlarda
hemen
ve kolayca
yönünden saknca meydana
getirmeyecek
yükseklikte
olmasöğrencilerin
esastr. Tavan
yüksekliği
2,5 açabilecekleri
şekilde olmas sağlanmaldr.

Bu kaplar dşarya doğru açlmaldr. Acil çkş kaps

olarak rayl veya döner kaplar kullanlmamaldr.
• Acil çkş yollar ve kaplar ile buralara açlan yol ve kaplarda çkş zorlaştracak
hiçbir engel bulunmamas, acil çkş kaplarnn kilitli veya bağl olmamas sağlanmaldr.
• Acil çkş yollar ve kaplar, 23.12.2003 tarihli ve 25325 sayl Resmî Gazete’de
yaymlanan Güvenlik ve Sağlk İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmelidir.
İşaretlerin uygun yerlere konulmas ve kalc olmas sağlanmaldr.
• Aydnlatlmas gereken acil çkş yollar ve kaplarnda, elektrik kesilmesi halinde
yeterli aydnlatmay sağlayacak ayr bir enerji kaynağna bağl acil aydnlatma sistemi
bulundurulmaldr.
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Yangnla Mücadele
Yurdun büyüklüğüne, konaklayan öğrenci saysna, kullanlan eşyalarn fiziksel ve
kimyasal özelliklerine ve yurtta bulunabilecek azami kişi saysna göre, yurtta etkili ve
yeterli yangn söndürme ekipman ile yangn dedektörleri ve alarm sistemleri
bulundurulmaldr.
Yangn söndürme ekipmanlar her zaman kullanma hazr bulundurularak, bu
ekipmanlarn mevzuatn öngördüğü periyotlarda bakm ve kontrolü yaplmaldr. Yangn
söndürme ekipmanlarnn kolay kullanlr nitelikte olup, görünür ve kolay erişilir yerlere
konulmal ve bu ekipmanlarn önlerinde engel bulundurulmamaldr.
Yangn söndürme ekipman ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlk İşaretleri
Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmelidir. İşaretler uygun yerlere konulup bu
işaretlerin kalc ve görünür olmas sağlanmaldr.
Yurtlarn bağmsz kaçş, çkş ve merdivenler ile yangnla ilgili bütün özel
düzenlemelerin Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik hükümlerine
uygun olmas esastr.
Yurtlarn Havalandrlmas
Yurtlarda ihtiyaç duyacaklar yeterli temiz havann bulunmas sağlanmaldr.
Yeterli hava hacminin tespitinde, barnma şekli, barnan öğrenci says ve çalşan says
dikkate alnmaldr.
Pasif (suni) havalandrma sistemlerinde hava akmnn, öğrencileri rahatsz
etmeyecek, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik durumlarn olumsuz etkilemeyecek, ani ve
yüksek scaklk fark oluşturmayacak şekilde olmas sağlanmaldr. Yurt binas, genelinde
tabii olarak havalandrlmal, suni olarak yaplan havalandrlmas söz konusu olduğunda
TS 3419, TS 3420’ye uygun olmaldr.
Ortam Scaklğ
Yurtlarda termal konfor şartlarnn öğrencileri rahatsz etmeyecek, öğrencileri
fiziksel

ve

psikolojik

durumlarn

olumsuz

etkilemeyecek

şekilde

olmas

esastr. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve
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ilk yardm odalar kullanm amaçlarna göre yeterli scaklkta bulundurulmaldr. Istma ve
soğutma amacyla kullanlan araçlar, öğrenciyi rahatsz etmeyecek ve kaza riski
oluşturmayacak şekilde yerleştirilip bakm ve kontrolleri yaplmaldr. Yurtlarda termal
konfor şartlarnn ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardndan
yararlanlabilir.
Aydnlatma
Yurtlarda gün şğyla yeter derecede aydnlatlmş olmas esastr. Yetersiz
aydnlatmann olduğu yerlerde ve gece suni şkla uygun ve yeterli aydnlatma
sağlanmaldr. Yurtlarn aydnlatmasnda TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011:
2012; standartlar esas alnr.
Aydnlatma sisteminin devre dş kalmasnn öğrenciler için risk oluşturabileceği
yerlerde yeterli aydnlatmay sağlayacak ayr bir enerji kaynağna bağl acil aydnlatma
sistemi bulunmaldr. Jeneratör bulunmayan yurtlarda elektrikler kesildiğinde koridor ve
merdivenlerin en az 60 dakika aydnlanmasn sağlayacak aydnlatma sistemleri
bulundurulmaldr.
Yurt Taban, Duvarlar, Tavan ve Çats
Yurtlarda, taban döşeme ve kaplamalarnn sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar
düz, kaymaz ve seviye fark bulunmayacak bir şekilde olmas sağlanp buralarda tehlikeli
eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmamaldr.
Yurtlarda taban döşeme ve kaplamalar, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartlar
sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlk ve güvenlik yönünden uygun
malzemeden yaplmaldr.
Yurtlarda bina, avlu, geçit ve ulaşm yollarnda ve bunlarn civarnda bulunan
saydam veya yar saydam duvarlar ile özellikle caml bölmeler, açk bir şekilde işaretlenip
ayrca güvenli malzemeden yaplmal veya çarpma ve krlmaya karş korunmaldr.
Yurdun tavannn, yeterli hava hacmini ve havalandrmay sağlayacak ve sağlk
yönünden saknca meydana getirmeyecek yükseklikte olmas esastr. Tavan yüksekliği 2,5
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metreden az olmamaldr. 3 metreden fazla olmas durumunda, hacim hesaplanrken tavan
yüksekliği 3 metre olarak kabul edilmelidir.
Yurtlarn çatlar dayankl malzemeden inşa edilip mevsim şartlar dikkate alnarak
öğrencileri dş etkilerden tamamen koruyacak ve sağlk ve güvenlik yönünden risk
oluşturmayacak şekilde yaplmaldr.
Yurt tabannda, duvarnda ve tavannda kolay alevlenebilir olmayan malzeme
kullanlp hiçbir şekilde hal, lambri veya benzeri malzemeler ile kaplanmamaldr.
Pencereler
Yurtlarda pencerelerin ve tavan pencerelerinin, güvenli bir şekilde açlr, kapanr ve
ayarlanabilir olmas sağlanmaldr. Pencereler açk olduğunda öğrenciler için herhangi bir
tehlike oluşturmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Öğrencileri, pencere ve menfezlerden
gelen güneş şğnn, ssnn ve hava akmlarnn olumsuz etkilerinden koruyacak gerekli
tedbirler alnmaldr.
Yurtlarda yatakhane ve çalşma odalarnda var olan pencerelerin binann dş
cephesinde bulunmas ve doğal havalandrmay sağlamas gerekir. Bu bölümlerdeki toplam
pencere alan, o bölümün taban alannn %10’undan az olamaz.
Kaplar ve Girişler
Kap ve girişlerde aşağda belirtilen esaslara uyulmaldr.
• Kap ve girişlerin yerlerinin, saylarnn, boyutlarnn ve yapldklar malzemelerin,
bulunduklar oda ve alanlarn yaps ile kullanm amacna ve öğrencilerin rahatça girip
çkmalarna uygun olmas sağlanmaldr.
• Yurtlarda yatakhane ve çalşma odalarnn kap genişliği en az 80 cm olmaldr.
Kaplarnn genişliği 140 cm’den fazla olursa kaplar çift kanatl yaplmaldr.
• Yatakhane kaplar içeri doğru, çalşma odas kaplar koridora doğru açlmaldr.
Kaplarn içeri ya da dşarya doğru açlmamas hâlinde, duvara paralel olarak açlr şekilde
sürgülü kap yaplmaldr. Koridor genişliği 2 metreden fazla ise yatakhane kaplar dşar
doğru açlabilir.
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• Kaplara eşik yaplmamaldr. Eşik yaplmas halinde engelli bireylerin hareketini,
yangn çkşlarn ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alnmaldr.
• Her iki yöne açlabilen kaplar saydam malzemeden yaplmal veya bu kaplarda
karş tarafn görünmesini sağlayan saydam ksmlar bulunmaldr.
• Saydam veya yar saydam kaplarn yüzeyleri öğrenciler için tehlike oluşturmayan
güvenli malzemeden yaplmal veya krlmalara karş korunmaldr. Saydam kaplarn
üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmelidir.
• Rayl kaplarda raydan çkmay ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi
bulunmaldr.
• Yukar doğru açlan kaplarda aşağ düşmeyi önleyici güvenlik sistemi
bulunmaldr.
• Kaçş yollarnda bulunan kaplar, uygun şekilde işaretlenmelidir. Bu kaplar yardm
almakszn her zaman ve her durumda içeriden açlabilir özellikte olmaldr.
• Araçlarn kullanldğ geçit ve kaplar yayalarn geçişi için güvenli değilse bu
mahallerde yayalar için ayr geçiş kaplar bulunmaldr. Bu kaplar açkça işaretlenmeli ve
bu kaplarn önlerinde hiçbir engel bulunmamaldr.
• Mekanik kaplarn öğrenciler için kaza riski taşmayacak şekilde çalşmas
sağlanmaldr. Bu kaplarda kolay fark edilebilir ve ulaşlabilir acil durdurma cihazlar
bulunmas ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açlr olmamas durumunda
kaplarn el ile de açlabilmesi sağlanmaldr.
Ulaşm Yollar
Merdiven, koridor, geçiş yolu ve rampa dâhil bütün yollarn, yaya ve araçlarn
güvenli hareketlerini sağlayacak ve yaknlarnda öğrencilere ve çalşanlara tehlike
oluşturmayacak şekil ve boyutlarda olmas sağlanmaldr. Yurt içerisindeki erişim
yollarnn engebeli, çukur, kaygan olmamas sağlanp bakmlar da yaplmaldr.
Yüksek geçit, platform veya sahanlklarnn serbest bulunan bütün taraflar ile
öğrencilerin ve çalşanlarn yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere, düşmelere karş
uygun korkuluklar yaplmaldr. Bu korkuluk ve ara elemanlarnn yükseklikleri, dayanm
ve açklklar buralardan düşme riskini ortadan kaldracak nitelikte olmaldr.
Merdivenler
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Merdivenler
Merdivenlerin; yurdun büyüklüğüne, kullanm şekline, bulunabilecek azami kişi
saysna göre, ateşe dayankl yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik ve eğimde,
etraf düşmelere karş uygun korkuluklarla çevrili olmas sağlanmaldr. Merdivenler, ilgili
mevzuatn öngördüğü hükümler esas alnarak sağlk ve güvenlik yönünden risk
oluşturmayacak şekilde yaplmaldr.
Yurtlarn bulunduğu binann bahçe ve bina girişinde merdiven bulunmas hâlinde
bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alnmş
benzeri erişim imkânlar bulunmaldr. Engelli rampalarnn eğimleri ilgili mevzuata uygun
olmak şartyla en fazla % 8 olmaldr. Merdiven basamaklarnn alglanabilmesi ve kayp
düşmenin önlenmesi için basamaklara kaymaz şeritler yaplmaldr.
Yurtlarda merdivenlerin her iki tarafnda da engelli bireylerle ilgili TS 9111
Engelliler ve Hareket Kstllğ Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşlabilirlik Gereklerine
İlişkin Standartlara uygun korkuluk ve küpeşte yaplmas, ayrca sahanlk ve merdiven
döşemelerinde ve kaplamalarnda da bu standartlara uyulmas zorunludur.
Yürüyen Merdivenler ve Bantlar İçin Özel Tedbirler
Yürüyen merdiven ve bantlarn güvenli bir şekilde çalşmas ve gerekli güvenlik
donanmlarnn bulunmas sağlanmaldr. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşlr acil
durdurma tertibat bulundurulmaldr.
Yemekhane
Yemekhanede, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte, uygun termal konfor
ve hijyen şartlarn haiz yeteri kadar ekipman ve araç-gereç ile donatlmş yemek yeme yeri
sağlanmaldr. Yemekhane tercihen yurdun manzara gören veya bahçenin bakml bir
bölümünü gören cephesine bakmaldr.
Yemekhane taban için dayanakl ve kolay temizlenebilen kaplama malzemeleri
kullanlmaldr. Duvarlar tercihen beyaz renkli, ykanabilen ve silinebilen malzeme ile
kaplanmaldr.
Mutfak ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olmaldr. Yemeklerin hizmet alm
yoluyla temin edilmesi durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenmelidir.
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Duşlar ve Lavabolar
Barnan öğrenci says dikkate alnarak scak ve soğuk ayr akarsuyu bulunan uygun
ykanma yerleri ve duşlar tesis edilmelidir. Yurt binasnda katlarda en fazla 8 öğrenci için
soyunma bölümü de olan banyo bulunmaldr.
Duşlar,

öğrencilerin

rahatça

ykanabilecekleri

genişlikte,

dşardan

içerisi

görünmeyecek, uygun havalandrma, aydnlatma, termal konfor ve hijyen şartlar
sağlanacak şekilde yaplmaldr.
Duşlar ve lavabolarn her zaman öğrencilerin kullanmna hazr halde olmas
sağlanmal, buralarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulmaldr. Lavabolar yurtta
kalan öğrencilerin yaşlar dikkate alnarak uygun yükseklikte sağlam bir şekilde
yerleştirilmelidir.
Tuvalet ve Lavabolar
Odalara, dinlenme odalarna, soyunma yerlerine, duş ve ykanma yerlerine yakn
yerlerde, uygun havalandrma, aydnlatma, termal konfor ve hijyen şartlar sağlanacak
nitelikte yeterli sayda tuvalet, lavabolar tesis edilmelidir. Tuvalet ve lavabolarda gerekli
temizlik malzemeleri bulundurulmaldr.
Yurt binasnda katlarda 8 öğrenci kontenjanna kadar bir tuvalet ve bir lavabo
bulunmaldr. Engelli öğrencilere barnma hizmeti verilen katlarda tuvalet, lavabo ve
banyolardan en az bir tanesi engelli bireylerin kullanmna uygun şekilde düzenlenir. Erkek
ve kadn personel için her 10 personele kadar birer tuvalet ve lavabo ayrlr, engelli
personele de uygun olarak düzenlenmelidir.
Tuvalet ve lavabolar, insan ve çevre sağlğ yönünden risk oluşturmayacak şekilde
su depolarna, su geçen yerlere, gda maddelerinin depolandğ veya işlendiği yerlere uzak
şekilde yerleştirilmelidir.
Engelli Öğrenci
Engelli öğrencilerin bulunduğu yurtlarda bu durum dikkate alnarak gerekli
düzenleme TS 9111- TS 12460 standartlar göz önünde bulundurularak yaplmaldr. Bu
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düzenleme özellikle engelli öğrencileri doğrudan kaldğ yerlerde ve kullandklar kap,
geçiş yeri, merdiven, servis araçlar, duş, lavabo ve tuvaletlerde yaplmaldr.
Tamir, Bakm, Onarm, Tadilat
Yurtlarda tamir, bakm, onarm ve tadilat yaplr iken yurtta kalan öğrenciler için
risk oluşturmayacak şekilde ve gerekli önlemler alnarak yaplmaldr. Yaplan çalşma
esnasnda öğrencilerin çalşma alanna girişleri engellenmelidir.
Barnma Yerleri/Yatakhaneler
Barnma, dinlenme ve sosyal amaçl kullanlan tesisler, yanc olmayan ve kolay
tutuşmayan malzemeden inşa edilmelidir.
Yatakhanenin stlmasnda, duman, gaz ve yangn tehlikesine karş gerekli tedbirler
alnp mangal, maltz, açk ateş vb. kullanlmamaldr. Yatakhanelerde elektrik ocağ, gaz
ocağ, elektrikli su stcs, çay ve kahve makinesi, stma cihaz ve benzeri cihazlar
kullanlmamal ve elektrik tesisatna ilâveler yaplmamaldr.
Bu yerlerde uygun ve yeterli hijyenik şartlar, aydnlatma, havalandrma ve termal
konfor şartlar sağlanmaldr. Barnma yerlerinde yeterli sayda tuvalet, lavabo, duş yerleri
bulunmaldr. Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli araç-gereç
ve makineler sağlanmaldr.
Yurt binasnda yatak odalar doğu ve güney cephesinde tercih edilmelidir. Yataklar,
tek kişilik ve barnan öğrencilerin yaş grubuna uygun olmaldr.
Grup olarak kullanama halinde yatak odalarnda kişi başna en az 5 m2 alan ölçüsü
ve 12,5 m3 hava ölçüsü esas alnmaldr. Tek kişilik yatak odas tertip edilmesi halinde en
az 9 m2 ölçü esas alnmaldr.
Her öğrenci için yatak, çarşaf, nevresim ve klfl yastklar, iklim şartlarna göre
pike ve battaniye, bir kilitlenebilir elbise dolab; ayrca kitaplk, çöp kovas, perde
bulundurulmaldr.
Ekipmanlar
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Ekipmanlar

Yurtlarda kullanlan ekipmanlarn (asansör, buhar kazan, kazan, tüpler, elektrik
tesisat, vb.) periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarnn Kullanmnda Sağlk Ve Güvenlik
Şartlar Yönetmeliğinde belirtildiği üzere yaplmaldr.
Trafik Düzenlemeleri
Yurt bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin güvenliği için gerekli trafik
düzenlemesi ve işaretlemeleri yaplmaldr.
Yurt çalşanlarnn, öğrencilerin veya misafirlerin otolarn rahatlkla park
edebileceği büyüklükte en az 20 araba kapasiteli TS 9881’e göre bir otopark bulunmaldr.
Fakat yurt bahçesinde bulunan sosyal faaliyet alanlar otopark olarak kullanlmamal,
mümkün mertebe öğrencilerin sosyal alanlar ile kesişmemelidir.
Haşereler ile Mücadele Hizmetleri
Yurt binasnda, haşere ve zararl hayvanlara karş TS 8358’e uygun mücadele
yaplmaldr. Yurt binalarnda ylda en az bir kez böcek ve haşerelere karş ilaçlama
yaplmaldr.
Sosyal Donat
Yurt binas içinde, satranç, pingpong vb. oyunlarn oynandğ öğrenci ortak odalar
düzenlenmelidir.

Ayrca öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde

bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte dinlenme odas, öğrencilerin ihtiyaçlarna ve
seviyelerine uygun kitaplar, internet, bilgisayar ve yazc bulunan kütüphane,

yeterli

büyüklükte ve ibadet etmeye uygun, doğal havalandrmas olan mescit/ibadethane tesis
edilmelidir.
Çalşma Odas/ Etüt Odas
Öğrencilerin ayn anda ders çalşabileceği fiziki yeterlilik, uygun termal konfor ve
hijyen şartlarn haiz yeteri kadar ekipman ve araç-gereç ile donatlmş ders çalşmasna
elverişli etüt salonu bulunmaldr.
Çamaşrhane
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Yurt binas içinde öğrencinin kirli çamaşrlarnn ykanmas, kurutulmas,
ütülenmesi için TS 11497’ye uygun, 3. snf çamaşr ykama yeri bulunmaldr.
Çamaşrlarn ykanp kurutulabileceği çamaşrhane odas bulunmaldr. Ütü yaplabilecek
uygun ortam ve malzeme sağlanmaldr.
Su Deposu
Yurtlarda su kesintisi durumunda kullanlmak üzere paslanmaz çelikten ve TS 1258
standartlarna uygun yaplmş, toplam kurum kontenjanna göre öğrenci baş en az 30 litre
hacminde, binann tesisatna bağl modüler su deposu veya tank bulundurulmaldr.
Yemekhane veya mutfak varsa kişi baş 10 litre daha ilave edilmelidir. Yurt binasnda,
devaml akarsu (TS 266) olmal ve bu suyu binann en üstünde en az 24 saat su ihtiyacna
karşlayacak kapasitede su deposu ve donatm yaplmaldr.
Revir
Öğrenci saysna uygun nitelik ve genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen
şartlarn haiz yeteri kadar ekipman ve araç-gereç ile donatlmş (ilk yardm dolab, portatif
bir sedye ve istirahat etmek üzere hazrlanmş en az bir yatağn bulunduğu) sağlk
odas/revir düzenlenmelidir.
Temizlik Hizmetleri
Yurtlarda temizlik hizmetinin verilmesinde öğrenci says, binann fiziki durumu ve
diğer donanmlar dikkate alnarak temizlik hizmeti için yeterli sayda hijyen eğitimi
sertifikas olan personel görevlendirilmelidir.
Tuvalet, lavabo ve banyolar günlük olarak temizlenmelidir. Yurtlarda temizlik
hizmeti görevlileri, günlük olarak oda ve ortak alanlardaki çöp kovalarn temizlemelidir.
Kurumlarda yatak çarşaflar, yastk ve battaniye/yorgan klflar yeterli sklkta temizleriyle
değiştirilmelidir.
Diğer Hususlar
Yurt binas bodrum katnda kişi başna 0,125 m3 hava ölçüsü dikkate alnarak
sğnak yaplmaldr. Yurt bahçesi, peyzaj mimarisi gereklerine uygun olmaldr.
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Kurumlarda 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu
hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alnmaldr.
Kurumda öğrencilerin iletişim ve evrak işlerini rahatça yapabilecekleri gerekli ve
yeterli imkânlar (telefon, internet, yazc, faks, fotokopi, kablolu/kablosuz internet)
sağlanmaldr. Öğrenci yurt ve pansiyonlarnda ortak alanlarda duyulabilecek anons sistemi
yer almaldr.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADANA’NIN ALADAĞ İLÇESİNDEKİ ELİM YANGIN VAKASININ
ORTAYA ÇIKARDIĞI TEMEL SORUN ALANLARINA İLİŞKİN
TESPİTLER VE ÖNERİLER
Afet, toplumun tamam veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayplar doğuran, normal hayat ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan,
etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadğ doğa, teknoloji veya insan
kaynakl olay olarak tanmlanmaktadr. Adana Aladağ’daki yurt yangn da çeşitli
ihmallerden kaynaklanan doğal olmayan bir afet olarak değerlendirilebilir. Yaşanan yangn
olaynda birden fazla insan ayn nedenden dolay yaşamn kaybetmiştir. 11 kz öğrenci ile
bir yurt görevlisinin yaşamn böyle elim bir hadise nedeniyle kaybetmesi hem toplumun
genelini hem de bu çocuklarn ailelerini derinden etkilemiştir. Ölümlerin birden fazla
olmas toplumsal acy arttrmş ve bu durum toplumsal tepkinin ve öfkenin yaşanmasna
neden olmuştur.
Komisyonumuzun Aladağ Çalşma Ziyareti kapsamnda, elim yangn hadisesinin
meydana geldiği Aladağ ilçesindeki yurtlarda yaplan incelemelerde yangna karş
tedbirlerin yeterli olmadğna ilişkin gözlemler yetkili mercilere iletilmiştir.
Adana Aladağ Kz Öğrenci Yurdunda kalan çocuklarn profili incelendiğinde
hepsinin eğitim almak için köylerinden gelen ve yurtta kalan çocuklar olduğu görülmüştür.
Sosyal devlet anlayş gereği her çocuğun yaşam hakknn korunmas ve eğitim hakkndan
yararlanmas gerekmektedir. Aladağ’daki yurt yangn, Aladağ’daki ailelerin özelinde
krsal kesimde yaşayanlarn eğitim ve barnma gibi konulara ilişkin taleplerini ve
ihtiyaçlarn da gündeme getirmiştir.
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ÖĞRENCİLERE BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLARIN
STANDARTLARI VE DENETİMİNE İLİŞKİN TESPİTLER VE
ÖNERİLER

Aladağ Kz Öğrenci Yurdunda yaşanan yangn felaketi, yurtlarn/pansiyonlarn
standartlar, güvenliği, denetlenmesi ve yönetişimin önemini kamuoyunun gündemine
taşmştr. Bu elim hadise sonucunda, eğitim ve barnma konusundaki sorunlar ve
ihtiyaçlarn yeniden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alnmas yönündeki toplumsal
talepler ile ilgili kurum ve kuruluşlarn kararllğ ve duyarllğ ile yeni ve olumlu
admlarn atlmas da sağlanmştr. Bunlarn yan sra, Komisyonumuzun çalşmalar
srasnda tespit ettiği, geliştirilmesi gereken alanlarn olmas da yeni çalşmalar gerekli
klmaktadr.
Tespit 1: Millî Eğitim Bakanlğ bünyesinde bulunan öğrencilere resmi ve özel
barnma hizmeti veren kurumlarn yan sra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Milli Savunma Bakanlğ, İçişleri
Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar, Diyanet İşleri
Başkanlğ

ve

Belediyeler

vb.

birçok

kurum

bünyesinde

de

öğrencilere

barnma/eğitim hizmeti verilmesi amacyla resmi yurtlar/pansiyonlar açlmştr. Bu
kurumlarda iş yeri açma izni ve çalşma ruhsatnn alnmas, işletilmesi, denetimi ile
istenilen kalitede ve güvende öğrencilere barnma hizmeti verilmesi bakmndan eş
güdüm sağlanmasna ihtiyaç duyulmaktadr. Ayrca bu kurumlar bünyesinde
bulunan yurtlarn/pansiyonlarn denetimlerini, yine kendi denetim elemanlarna
yaptrmaktadrlar. Bu kurumlarda denetim elemanlarn bağlayan

‘Barnma

Hizmetleri Çerçeve Denetim Standard’ olmadğndan, kurumlarn farkl denetim
ölçütlerinde/kriterlerinde denetlenmesine ve denetim sonu farkl yaptrmlarn
uygulanmasna neden olmaktadr.
¾

Öğrencilere barnma hizmeti veren tüm özel ve resmi kurumlarn ilgililerce ayn

denetim ölçütlerinde/kriterlerinde standart denetimi yaplarak, denetim sonu uygulanan
yaptrmlarn da ayn olmas için; Millî Eğitim Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlğ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Milli Savunma Bakanlğ, İçişleri
Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlğ
ve Belediyeler gibi mevcut kurumlarla birlikte ‘Barnma Hizmetleri Çerçeve Denetim
Standard’ hazrlanarak bu doğrultuda kurumlarn denetiminin yaplmas sağlanmaldr.
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Tespit 2: Bakanlar Kurulu kararyla kabul edilen ve 06.05.2017 tarih ve 30058 sayl
Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri
Yönetmeliğinde Kurum binalar, her yl öğretim yl başlamadan önce yangn
güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, snma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisat
güvenliği hususlarnda itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odalar veya
diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirileceği
belirtilmiştir. Ancak söz konusu hükümlerin sadece özel kurumlar kapsamas,
barnma hizmeti veren kurum binalarnn güvenliğine dair alnan tedbirlerde
standardn sağlanmasn güçleştirmektedir.
¾

Barnma hizmeti veren kurum binalarnda bulunan elektrik tesisat, snma sistemi, su

ve doğalgaz tesisat vb. sistemlerin her yl öğretim yl başlamadan önce öğrenci sağlğ ve
güvenliğinin sağlanmas için, periyodik kontrollerinin hangi kurumlar/kişiler tarafndan
yaplacağnn açkça kamu ve özel kurumlarn hepsini kapsayc bir mevzuatla
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kontrollerin, kontrolleri yapacak kurumlar/kişiler
tarafndan heyet halinde yaplmas yönünde tedbirler alnmaldr.
Tespit 3: Öğrencilere barnma hizmeti veren kurumlarn genelinde barnma
hizmetlerinin yan sra, öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlayabilmeleri amacyla
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetleri yapmalarnda fayda vardr. Ancak bu
faaliyetlere ilişkin planlarn ve bu etkinliklerde yer alacak eğitmenlerin niteliklerinin
ve eğitim içeriklerinin mevzuatta belirlenmemiş olmas sorunlara yol açabilmektedir.
¾

Barnma hizmeti veren kurumun öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif

faaliyetler gibi serbest zaman etkinliklerine ilişkin planlarn ve bu konularda
görevlendirilecek personelin niteliklerinin mevzuatla düzenlenmesi, etkinliklerin amac
dşnda yaplmasn önleyecektir.
¾

Öğrencilerin öğrenimle ilgili ihtiyaçlarn gidermeye yönelik çalşmalar ve ödevlerini

yaparken desteklenmeleri için öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla işbirliğinin
yaplmas ile kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerine katk sağlayacak şekilde yaplan
eğitimlerin/etkinliklerin

izne

tabi

olmas

gerekmektedir.

Uygulanan

faaliyetlerin

öğrencilerin ihtiyaçlarna yönelik belirli bir program dâhilinde yürütülmesi sağlanmaldr.
Tespit 4: Milli Eğitim Bakanlğnca paral/parasz yatl okutulacak öğrenciler için
açlan

pansiyonlarn

yönetimi

okul

yöneticileri
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Pansiyonlarn bağl bulunduklar okul/kurum müdürü ayn zamanda pansiyonun
yönetiminden

sorumludur.

Bu

durum

barnma

hizmeti

veren

kurumlarn

yönetiminden beklenen hizmetlerin kalitesini düşürmektedir.
¾

Barnma hizmeti veren tüm kurumlarn yöneticilerinden beklenen hizmetlerin yerinde

ve eşdeğer olmas için, Milli Eğitim Bakanlğ bünyesindeki resmi yatl okullarda okul
yönetimi ile pansiyon yönetiminin ayr olmas veya resmi onayla belirlenen sorumlu
yöneticinin bu konuda aranan eğitimleri almş olmas sağlanmaldr.
Tespit 5: 06.05.2017 tarih ve 30058 Sayl Resmî Gazetede yaynlanan Özel Öğrenci
Barnma Hizmetleri Yönetmeliğinde Millî Eğitim Bakanlğna bağl özel yurtlarn
açlmas için, işyeri açma izni ve çalşma ruhsatnn alnmas, işletilmesi, bina
güvenliği, çalşan personelin nitelikleri, bina standartlar gibi konularda yaptrmlar
getirilmiştir. Benzer yaptrmlar resmi barnma hizmeti veren kurumlarda
bulunmamaktadr. Resmi ve özel barnma hizmeti veren kurumlar arasnda farkl
yaptrmlarn olmas, tüm öğrencilere sağlkl ve güvenli barnma hizmetlerinin ayn
kalitede verilmesini zorlaştrmaktadr.
¾

Öğrencilere verilen özel ve resmi barnma hizmetlerinin istenilen kalite ve güvende

olmas için, barnma hizmeti veren kurumlarn işletilmesi, bina güvenliği, çalşan
personelin nitelikleri, bina standartlar gibi konularda, özel barnma hizmeti veren
kurumlara getirilen yaptrmlarn resmi barnma hizmeti veren kurumlara da getirilerek,
mevzuattaki farkl uygulamalarn ortadan kaldrlmas sağlanmaldr.
Tespit 6: Özel barnma kurumlarnda öğrencilerin can ve mal güvenliğine ilişkin
belirlenen risklerin snflandrlarak yaptrmlarn çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
Yurt denetimlerinde tespit edilen her noksan husus hakknda ayn idari yaptrm
(yurdun kapatlmas) uygulanmaktadr. Yurtlarda yangn ile ilgili noksan hususlar
ile örneğin yazşma dosyalarnn tutulmamş olmas öğrenci sağlğ ve güvenliği
açsndan ayn risk seviyesine sahip değildir.
¾

Yurtlarda denetim esnasnda tespit edilen hususlar snflandrlarak hangi hususlarn

öğrenciler için daha belirgin riskler olduğu mevzuatta açkça belirlenmelidir. Denetim
kapsamnda hayati risk içeren noksan hususlarn tespiti halinde bu hususlar giderilene
kadar kesinlikle yurdun faaliyetlerine izin verilmemelidir. Yaptrmlarn belirlenen
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

423‒
‒ 423
eksikliklere uygun olarak çeşitlendirilmesinde (idari para cezalarnn getirilmesi ve belirli
oranlarda arttrlmasndan tamamen kapatmaya kadar) yarar vardr. Ayrca, kurumun
kapatlmasn gerektiren durumlarda kapatlan yurdun yöneticisi, kurucu ve kurucu
temsilcisinin belirli bir süre ayn görevi yapmas ve yurt işletmeciliği faaliyetinde
bulunmasn engellemeye yönelik mevzuat düzenlemesi de yaplmaldr.
Tespit 7: Millî Eğitim Bakanlğndan iş yeri açma izni ve çalşma ruhsat alnrken
bölgedeki mevcut yurt saylar, nüfus bilgileri, bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik
durumu gibi hususlarn göz önünde bulundurulmamas ihtiyaç fazlas/atl kapasite
yurtlarn oluşmasna neden olmaktadr. Özel ve resmi barnma hizmeti veren
kurumlarn öğrenci saylarna uygun olarak atl kapasite oluşumunu engelleyecek
şekilde açlmas sağlanmaldr. Bu durum kaynaklarn etkin kullanm açsndan
önem taşmaktadr.
¾

Yeni açlacak resmi/özel yurt ve pansiyonlarn uygun yerlerde açlmalar için rehberlik

edilerek atl kapasite oluşmas engellenmelidir. Yurt/pansiyon açlrken bölgedeki yurt
says, nüfus bilgisi, bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu gibi hususlar dikkate
alnmaldr.
Tespit 8: Devlet yurtlarna başvuru yaparak barnma hakk kazanamamş
yükseköğrenim öğrencileri yüksek barnma ücretleri nedeniyle mevzuata uygun
olmayan kayt dş faaliyet gösteren yurtlarda barnmak zorunda kalmaktadr.
¾

İlgili kurumlarca öğrenimlerini evlerinden uzakta görmekte olan ihtiyaç sahibi

öğrencilerden devlet yurtlarna başvuru yaparak barnma hakk kazanamamş olanlar ile
devlet yurdu bulunmayan bölgelerde öğrenim görenler için barnma yardm veya desteği
ad altnda belirlenecek miktarlarda karşlkl/karşlksz maddi destek verilerek gerekli
yasal şartlar taşyan yurtlarda barnmalar sağlanmaldr.
Tespit 9: Özel yurt ve pansiyonlarda barnan öğrencilerin, kendileri veya
kurumlaryla ilgili yaşadklar sorunlar karşsnda yurt yönetimi ve rehber öğretmen
ile doğrudan iletişim kuramadklar görülmektedir. Yurt yönetiminin bu konularda
öğrencilere sunduğu imkânlar da yetersizdir. Baz öğrenci ailelerinin yeni medya
iletişim araçlarn kullanma beceri ve eğilimlerinin olmamas, yönetimin de öğrenci
aileleri ile yeterince görüşmeye açk olmamas, yaşanan sorunlar karşsnda aileler ile
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iletişim kurulmas noktasnda problemler yaşandğn göstermektedir. Sorunlarn
rehber öğretmene veya kurum yönetimine zamannda ulaşmamas, sorunlarn
büyümesine veya çözümsüzlüğüne neden olmaktadr.
¾

Özel yurt ve pansiyonlarda barnan öğrencilerin, kendileri veya kurumlaryla ilgili

yaşadklar sorunlarn zamannda rehber öğretmene veya kurum yönetimine aktarlmas ve
çözüme kavuşturulmas için gerekli tedbirler alnmaldr. Öğrencilerin ve ailelerinin
kendilerini rahatlkla ifade edebilecekleri halkla ilişkiler mekanizmalarnn kurulmas
doğrudan denetim imkân da sağlayacaktr.
Tespit 10: Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait orta öğretim ve
yükseköğretim

yurtlarnn

açlmas,

yönetilmesi,

işletilmesi,

devri,

nakli,

denetlenmesi, kapatlmas ile öğrenci disiplin işlerine ilişkin hükümlerin yürütülmesi
Milli Eğitim Bakanlğnca yerine getirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlğ Özel
Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü’ne bağl 3.964 özel öğrenci yurdu bulunmakta,
bu yurtlardan 1.697’si yükseköğretim öğrencilerine hizmet vermektedir.
¾

Yükseköğretim yurtlarnn açlmas, yönetilmesi, işletilmesi, devri, nakli, denetlenmesi

ve kapatlmasna ilişkin yetkinin Gençlik ve Spor Bakanlğ Yüksek Öğrenim ve Kredi
Yurtlar Kurumuna verilmesi daha verimli sonuçlar doğurabilir. Bu sayede hem Milli
Eğitim Bakanlğnn iş yükünün azaltlmas sağlanabilecek hem de Kredi Yurtlar
Kurumunun 1961 ylndan bu yana yükseköğretim yurt hizmetleri konusundaki kurumsal
deneyiminden faydalanlabilecektir.
Tespit 11: Millî Eğitim Bakanlğ Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliğinde
denetleme esaslar açklanrken kurumlarn denetimleri; mülki idare amirlerinin
görevlendireceği en az iki kişiden oluşan ekiplerce öğretim yl içinde en az iki kez
yaplacağ, Teftiş Kurulu Başkanlğ, Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü, il
veya ilçe millî eğitim müdürleri ile mülki idare amirlerinin kurumlar denetim
yetkilerinin sakl olduğu, denetlemeye ilişkin usul ve esaslarn ise Millî Eğitim
Bakanlğnca

belirleneceği

belirtilmiştir.

Denetim

birimlerinin

denetimlerini

yaparken önceden haber verme zorunluluğu bulunmadğndan, denetimlerin
planlanan ve belirlenen sürelerin dşnda da yaplabilmesi mümkündür. Yerel
yöneticilerin

kurumlarn

denetimlerinden,
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giderilmesinden ve bu hususlarn takibinden sorumlu olduğu açktr. Bu amaçla
yerel yöneticilerinde rutin dş belli aralklarla denetim yapmalarna ihtiyaç vardr.
¾

Yerel yöneticiler tarafndan, kurumlarn rutin ve periyodik denetimlerinin haricinde

kurum yöneticilerine önceden bilgi verilmeden ve mesai saatleri gözetilmeden, öğretim
yl içinde kurumlar en az iki kez rutin dş denetlenmeli ve bu denetimler rapora/belgeye
bağlanarak etkin bir denetim sistemi oluşturulmaldr.
Tespit 12: Milli Eğitim Bakanlğ taşra teşkilat yöneticilerinin uygulamalar farkl
bir perspektifle ele alarak değerlendirmesi, denetlemesi ve var olan sorunlar farkl
bir bakş açs ile çözmesi gerekmektedir. Bu sebeple, güncel hedefler belirlenerek
yeni organizasyon yapsnn oluşturulmas, yeni yap ile çalşanlarn motivasyonunun
artrlmas, personelin yeni uygulamalar karşsnda verimli çalşmalarnn teşvik
edilmesi gibi nedenlerle yönetim süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yeniden
planlamak için yerel yöneticilerin yer değiştirmeleri veya bulunduğu yerlerde snrl
süreyle görev yapmalarnda fayda görülmektedir. Mevzuatta, il millî eğitim müdür
yardmcs, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarnda
asaleten görev yapmakta olanlarn bölge hizmetine bağl yer değiştirmeye tabi
tutulacağ, söz konusu bu kadrolarn bölgelerinde bölge hizmeti süresince görev
yapacağ düzenlenmiştir. Anlan bu düzenlemedeki hükümlerin il millî eğitim müdür
yardmclar ile ilçe millî eğitim müdürleri için uygulanmadğ görülmüştür.
¾

Millî Eğitim Bakanlğnda il millî eğitim müdür yardmcs, ilçe millî eğitim müdürü

olarak asaleten görev yapmakta olan yöneticilerin, bölge hizmetine bağl yer
değiştirmelerine ilişkin hükümler bağlamnda, bulunduklar yerde snrl süreyle görev
yapmalar

sağlanmaldr.

Ayrca

bu

kapsamda

yöneticilik

vekâleten/görevlendirme yoluyla yürütenlere de ayn hükümler uygulanmaldr.
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4.2

ÖĞRENCİLERİN

İYİ

OLUŞ

HALİYLE

İLGİLİ

SORUN

ALANLARINA İLİŞKİN TESPİTLER VE ÖNERİLER
İyi oluş kavram, günümüzde kalknmay ve gelişmeyi, geliri, eğitimi, mutluluğu,
evliliği ve aile yaşantsn, yaşanlan ortam, sağlğ, barnmay, boş vakti, sosyal ilişkileri
de kapsayan oldukça geniş bir kavramdr. Kalknmann temel parametrelerinden biri olan
nitelikli insan kaynağ yetiştirmek de bu kavramla yakndan ilgilidir. Ülkemizde nitelikli
insan kaynağ yetiştirmek sağlkl, güvenli ve öğrencilerin kendini mutlu hissedebileceği
ortamlar ve imkânlarn sağlanmasyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle, öğrencilerin
eğitim ve barnma ortamlarnn iyileştirilmesine yönelik iyi oluş kavram açsndan da
baklmaldr.
Tespit 1: Öğrencilerin eğitim hakkndan yararlanrken öğrenmek ve gelişmek için
akademik desteğin yannda iyi oluş halini doğrudan etkileyen güvenli ve donanml
eğitim ve barnma ortamlarnn sağlanmas da gereklidir. Bu da öğrencilerin iyi oluş
hallerinin, mutluluklar ve yaşam doyumlarnn iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlarn
da doğru tespit edilmesini gerekli klmaktadr.
¾

Öğrencilerin, iyi oluş hali, yaşam doyumu, farkndalk, maneviyat, sorumluluk,

mutluluk, kapasite geliştirme gibi yaşam kalitesini artrmaya yönelik alanlardaki
durumlarnn akademik araştrmalarla belirlenmesi desteklenmelidir. Çünkü eğitim ortam
yalnzca okul binalarn ve bahçesini değil, yurt ve pansiyonlar, okula ulaşm için
kullanlan araçlar hatta okula ulaşm için taştla veya yürüyerek kullanlan yolu da
kapsayacak biçimde bütüncül olarak ele alnmal ve eksiklikler doğru saptanmaldr.
Tespit 2: Yurt ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin öğrenme başarlarnn ve refah
düzeylerinin arttrlmas amacyla aileleriyle bağlarnn güçlendirilmesine yönelik
tedbirlerin alnmasna ihtiyaç vardr.
¾

Yatl okuyan öğrencilerin aileden, çevreden ve akranlarndan almalar gereken sosyal

desteğin artrlmasna yönelik eksikler belirlenerek, rehberlik ve danşmanlk hizmetleri bu
alanlarda geliştirilmelidir.
¾

Yatl okuyan öğrencilerin aileden alglanan sosyal destek düzeyini artrmak için,

ailelerin çocuklarn yurtta daha çok ziyaret etmeleri ve onlarla daha sk görüşmeler
yaparak onlara desteklerini daha çok hissettirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, barnma
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mekân idarecilerinin sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin bu ziyaretleri
yapabilmelerine imkân sağlanmas (ulaşm, konaklama vb.) için mahalli idarelerle de
işbirliği yapmalar faydal olacaktr.
¾

Öğrencilerin başar düzeyinin arttrlmas için uyku, dinlenme, sosyal, kültürel, sportif

etkinlikler, beslenme, kişisel bakm ve çalşma saatlerine uymalarna özen gösterilmelidir.
¾

Öğrencilerin boş zaman etkinliklerinin planlanmas konusuna önem verilerek yaşam

kaliteleri artrlmaldr. Örneğin; televizyon izlemek, aile ve akrabalar ziyaret etmek,
hobilerle uğraşmak ve spor yapmak gibi etkinlikleri kapsayan oyun ya da serbest zaman
aktiviteleri; bireyin yeni bilgiler edinmesi ya da ilgileri doğrultusunda bilgi sahibi olmas
anlamna gelen ve kitap okumak, bilgisayarla ilgilenmek, bir kursa yazlmak ve mesleki
anlamda yeni bilgiler edinmek gibi öğrenme alanlar; yaratclk, yardm ve topluma hizmet
gibi konularda öğrencilerin desteklenmesi sağlanmaldr.
¾

Yurtlarn yatak odalar, öğrencilerin en özel mekânlardr. Çoğunlukla bu mekânlar

sadece yatmak için değil, ayn zamanda dinlenmek, çalşmak, eğlenmek için de kullanlr.
Bu yüzden mekânla kurulan ilişkinin, mekânn insan üzerindeki etkisinin önemi çok daha
öne çkar. Bu nedenle öğrencilerin yaşam alanlarn, güvenliklerini tehlikeye sokabilecek
unsurlar dşnda, kişiselleştirmeleri ve kendi kültürel anlayşlarna uygun olarak
güzelleştirmelerine imkân verilmelidir. Bu tür mekânsal olanaklar, aidiyet, sahiplenme
duygularyla, yaşam doyumu, iyi olma halini olumlu etkileyerek yaşadğ mekânda
güvende olma hissini de pekiştirecektir.
¾

Aile ve çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi amacyla, aile, okul, yurt/pansiyon ve

öğrenciler arasndaki iletişimin etkin ve etkili olmas gerekmektedir. Öğrencilerin, her gün
belli saatlerde ailelerini arayabilecekleri veya internet ortamnda mesajlaşabilecekleri
haberleşme imkânlar sağlanmaldr.
¾

Ailenin veya öğrencinin potansiyel sorunlarnn çözülmesi amacyla ailelere yönelik

aile eğitimleri, seminer, veli toplants vb. çalşmalar yaplmas ve gelişmeler hakknda
bilgilendirilmeleri sağlanmaldr.
Tespit 3: Yatl öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin düzenli takip
edilmesi sağlkl bir yetişkin olmalar açsndan önem arz etmektedir. Bu konuda
düzenli

takip

edilmeleri

ve

durumlarna

ilişkin

bilgilerin

paylaşlmasnn uygun olacağ değerlendirilmektedir.
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¾

Aile Hekimliği tarafndan öğrencilerin periyodik sağlk bakmlarnn yaplmas

çocuklarn refahn ve iyi oluş halini olumlu etkileyecektir. Ayrca, yatl kaldklar
barnma

yerlerinde

rehberlik

ve

psikolojik

danşmanlar

araclğyla

çocuklarda

geliştirilmesi gereken alanlarn belirlenerek gerekli tedbirlerin alnmas sağlanmaldr.
¾

Yatl kalan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, bu

ihtiyaçlara ilişkin müdahale programlarnn hazrlanmas ve bireylere sunulan danşmanlk
hizmetlerinde bu alana yönelik etkinliklerin kullanlmas öğrencilerin daha sağlkl ve iyi
olmalarna katk sağlayacaktr. Öğretmenlerin daha etkili olabilmesi için çalşma süreçleri
boyunca çeşitli hizmet içi eğitimlere alnmalar da faydal olacaktr.
Tespit 4: Öğrencilerin, yatl okul ve yurt yönetimlerine daha etkin katlm
sağlanmaldr.
¾

Öğrencilerin yatl okul ve yurt yönetimlerine etkin katlmalarnn sağlanmas,

barndklar yerle ilgili sahiplenme duygularn artracak ve iç denetime de katkda
bulunacaktr. Bu sayede, öğrencilerin karar alma, yaşadğ çevreye karş sorumluluk
hissetme, iletişim, farkndalk becerileri de gelişecektir.
Tespit 5: Aile ortamnn yannda, kritik değere sahip ikinci ortam “okul ortamlar”
olmaktadr. Eğitim çağndaki çocuğun ailesinden sonra en uzun süre bulunduğu
ortam okul ortamdr. Öğrencinin karşlaşabileceği çeşitli sorunlarn (istismar,
madde kullanm, şiddet vd.) okul ortamnda tespit edilmesi ve hzl şekilde psikososyal yardma ulaşmasna ihtiyaç vardr. Bu amaçla, disiplinler aras işbirliği ve ekip
çalşmasyla yürütülmesi gereken müdahaleler de çok büyük önem taşmaktadr.
¾

Okul sosyal hizmeti sistemi oluşturularak sadece okul sürecinin değil, çocuğun aile

ortam, kaldğ yer ve sosyal çevrenin de dikkate alnarak sosyal hizmet uygulanmalar
sunulmal ve tarama programlar yürütülmelidir. Çocuk istismarnn okullarda ve yurtlarda
sağlkl biçimde tespiti ve takibi de bu sayede mümkün olabilecektir.
Tespit 6: Günümüzde yeni medya araçlar küresel düzeyde iletişime katkda
bulunduğu kadar, bilinçli kullanlmadklar takdirde çocuklar ve gençleri tehlikeli
mecralara da sürükleyebilmektedir. Bu da yeni medya araçlarnn kullanmna
yönelik tedbirlerin alnmasn gerekli klmaktadr.
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¾

Yatl öğrencilerin ve çalşanlarn; rehberlik ve danşmanlk uzmanlar tarafndan

elektronik cihazlarn kullanm koşullar, siber zorbalk, internet güvenliği gibi yeni medya
sorunlar hakknda bilgilendirilmeleri faydal olacaktr.
Tespit 7:

Mekânn öğrenciler üzerindeki etkileri, yurt binalarnn tasarmnda

öncelikle ele alnmas gereken konulardan biridir. Yatl öğrencilerin yaşam
alanlarnn tasarmlarnn öğrencilerin yaş gruplarnn ihtiyaçlarna uygun olmas,
mekânlarn kullanclar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin araştrlmas ve
belirlenen ihtiyaçlara uygun olarak inşa edilmelerinin sağlanmas gerekmektedir.
¾

Yaşlar itibariyle duygusal etkilenimleri daha yoğun yaşayan çocuk ve gençlere

hitabeden yaplarn nitelikli bir tasarm süreci ile elde edilen projelerle, mekânsal nitelikleri
yüksek yaplar inşa edilmesi sağlanmaldr.
¾

Okullarn dşardan içeriye tüm mekânlarnn bir bütünsellik içinde, öğrencilerin de

görüşleri alnarak ve eğitim programlarna uygunluğu tartşlarak inşa edilmesi/kurulmas
gerekmektedir. Aksi taktirde eğitim ortamlarnn, eğitim için yetersiz ya da hatal
olabileceği; bu durumun da mekân/okul ile öğrenci etkileşiminin döngüsünü olumsuz
yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle, yatl okullarn mimari yapsnn
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor gereksinimleri ile yaşamsal ve psikolojik
ihtiyaçlarn karşlayacak şekilde inşa edilmesi büyük önem kazanmaktadr. Bununla
birlikte, bu süreçte öğrenci gereksinimlerinden haberdar olan eğitimcilerin görev almasnda
da yarar vardr.
¾

Bir yurt binasnn mekânsal hiyerarşisi, öğrencinin istediğinde yalnz kalma ihtiyacna

karşlk

gelecek

kadar

özel,

istediğinde

büyük

gruplarla

iletişim

içine

girip

sosyalleşebileceği kadar genel ve ortak mekânlar kademeli olarak içermelidir.
Kullancnn bina içindeki konumunu rahatlkla alglayabilmesi, güvende olma hissini
güçlendirecektir. Bu yüzden öncesi ve sonrasndaki mekânlarla görsel bağlar zayf veya
kopuk, karmaşk bir kurgudan kaçnlmal, her an nerede olunduğunun kolaylkla
kavranabileceği bir düzen oluşturulmaldr. Genel mekânsal kurgu içinde erişimi zor,
görünürlüğü az ortak kullanm alanlarndan kaçnlmaldr.
¾

Özelleşmenin ve mahremiyetin en öne çktğ “slak mahallerin” (lavabo, tuvalet, duş)

mümkün olduğunca az kişi tarafndan paylaşlmas, kullanclar üzerinde olumlu etkiler
yaratr. Söz konusu mekânlarn mümkün olduğunca küçük gruplara hizmet edecek şekilde
özelleşmesi yararldr.
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¾

Mekanlarn fiziksel koşullar, kullanclarnn ruh halleri üzerinde doğrudan etki

yaratrlar. En başta boyutsal, biçimsel ve oransal özellikleriyle bir mekân kullanclar
üzerinde ferahlk, huzur, dinginlik, neşe, hareket, heyecan; veya kasvet, karamsarlk,
sknt gibi olumlu ve olumsuz hisler yaratabilir. Ksacas, mekânsal boyutlar, biçimler ve
oranlar kullanclarn hissiyatlarn etkileyebilecek en önemli tasarm enstrümanlarndandr.
Nitelikli bir tasarm sürecinde, bu mekânsal özelliklerin kullanclar üzerinde pozitif etkiler
yaratacak araçlara dönüşmesi sağlanabilir.
¾

Aydnlatma ve havalandrmann zorunlu durum ve zamanlar dşnda doğal olarak

sağlanmas önemlidir. Tüm mekânlarn gün şğ almas, her mekânn günün en az 1-2
saatinde doğrudan güneş şğ almas gereklidir. Ayn şekilde tüm mekânlarn gerektiğinde
doğal olarak havalandrlabilmesi sağlanmaldr. Mekanlarn akustik performanslar da
aydnlatma veya iklimlendirme kadar etkili bir konudur. Özellikle ortak mekanlarn akustik
niteliğindeki sorunlar, kullanclarn psikolojileri üzerinde olumsuz etkiler yaratr. Mekân
iç yüzeylerinin akustik açdan uygun şekilde tasarlanmas, yorucu ve sknt verici olumsuz
etkilerin önüne geçmekle kalmaz, dinlendirici bir ortam yaratabilir.
¾

Tüm mekanlarda, pek çok insanda belli ölçüde rastlanabilecek fobileri tetikleyici

ekstrem yaklaşmlardan kaçnlmaldr. Örneğin, yüksek bir yapnn üst katlarnda yer alan
bir mekânda, cephenin tabandan tavana cam olmas, yükseklik fobisi olan bir öğrenci için
tedirginlik yaratabilir.
¾

İç mekânlar kadar, dş mekânlar da yurt yaşam içinde önem taşmaktadr. Olanaklar

elverdiği ölçüde, ortak kullanmlara hizmet edecek kontrollü ve korunakl dş mekânlar
oluşturulmas, öğrencilerin gündelik yaşamlarna tahmin edilenin ötesinde olumlu katkda
bulunmaktadr.
¾

Genel mimari tasarm kadar, mobilya ve ekipmanlardan, mekânlarn renklerine kadar

iç ortam niteliğini oluşturan diğer unsurlarn da kullanclarn psikolojileri üzerinde etkileri
önemlidir. Bu yüzden yurt binalarnn tasarm sürecinde İç Mimari, Endüstriyel Tasarm
gibi gerekli tüm disiplinlerden destek alnmal, konunun uzmanlarnn görüşleri
önemsenmelidir.
¾

Yatl okul ve yurtlarn mimari tasarmlarnda, kurumlarn öngördüğü tip projeler

çeşitlendirilerek, binalarn bulunduklar yerin mimari kültürü, coğrafi ve iklimsel şartlar
göz önünde bulundurularak uygulanmaldr.
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4.3

KIRSALDA EĞİTİM SORUNLARINA İLİŞKİN TESPİTLER VE
ÖNERİLER

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun, kentlerde yaşayan oran artmakla
birlikte önemli bir ksm da hala krsal kesimde yaşamaktadr. Krsalda tarm, hayvanclk
ve ormanclk gibi faaliyetlerle geçimini sağlayan insanlarn gelir ve refah düzeylerinin
yükselmesi bu alanlarda nitelikli kalknma faaliyetlerinin yürütülmesiyle mümkün olabilir.
Krsalda eğitim düzeyinin yükselmesi göçün önlenmesine fayda sağlayacak, ülkenin
gelişmesi ve kalknmasn da destekleyecektir. Ancak krsal kesimin coğrafi, fiziksel ve
iklimsel koşullar bu bölgelerin yaşam koşullar kadar buraya hizmetlerin götürülmesini de
zorlaştrmaktadr. Devletin, krsal nüfusa yaptğ eğitim yatrmlar ve özellikle bu bölgede
yaşayan çocuklarn eğitime erişimini sağlamas yine en çok bu kesimin yaşam koşullarnn
iyileştirilmesine katk sağlayacaktr. Bu nedenle, krsalda eğitim faaliyetleri, ülkemiz ve
dünyann her yerinde eğitim bilimciler ve kalknma uzmanlar ve politika yapanlar
tarafndan en çok önem atfedilen konularn başnda gelmektedir. Bu amaçla, Aladağ gibi
coğrafi bakmdan dezavantajl yerlerde yaşayan öğrencilerin eğitim ve barnma
sorunlarnn ve çözümlerinin, dünyadaki muadilleri gibi çocuk haklarnn korunmas ve
çocuklarn güçlendirilmesi bakmndan da kamuoyu gündeminin odağnda yer bulmas
büyük önem taşmaktadr.
Tespit 1: Krsalda eğitim sorunlar her ülkenin kendine özgü koşullarnda farkllk
göstermektedir. Bu sebeple, sorunlara yönelik çözümler ülkelere özgü olmaldr.
Sorunlar ve çözümleri doğru tespit etmek için verilere ihtiyaç vardr ki bu da doğru
araştrmalar yapmakla mümkündür.
¾

Krsalda birleştirilmiş snf, taşmal eğitim ve yatl bölge okullar gibi alternatif

uygulamalarla eğitim alan öğrencilerin öğrenme çktlarna ilişkin sonuçlarn akademik
araştrmalar yoluyla incelenmesi ve verilerin toplanmas sorun alanlarnn doğru tespit
edilmesi açsndan önem kesp etmektedir. Farkl ülkelerde ayn koşullarda okuyan
öğrencilerin sorunlarnn da ülke karşlaştrmalar yoluyla araştrlmas ve iyi örneklerin ele
alnmas da öğrenci öğrenme başarsnn arttrlmasna katkda bulunacaktr.
¾

Krsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilerde temel ve yerel içeriği birleştiren

müfredat geliştirilmesi ile aktif öğrenmeyi teşvik etmek için topluluk/insan/materyal
kaynaklarn etkin kullanarak öğretmek üzere müfredatn daha verimli hale getirilmesi
sağlanmaldr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

432‒
‒ 432
¾

Krsal bölgelerin coğrafi özellikleri ve bölgenin üretim faaliyetleri göz önüne alnarak

mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim imkânlarnn artrlmas
ve yatl meslek liselerinin açlmas sağlanmaldr. Bu sayede, uzun vadede göçün
önlenmesi,

krsal

kalknmann

desteklenmesi

ve

yoksulluğun

azaltlmas

da

sağlanabilecektir.
¾

Özellikle krsal alanlardaki öğretmenler için daha iyi ücret/teşvik sağlamak ve

krsal/uzak bölgelerdeki öğretmenler için ulusal ödül konulmas gibi farkl ülke
uygulamalar; öğretmenlerin aktif öğrenme tekniklerini kullanmasna yardmc olmak için
okul ve snf düzeyinde yenilikçi destek sistemleri geliştirmek; hedef gruplar etkileyen
konularda yeterli veri toplamann özendirilmesi gibi eğitim biliminin ilgilendiği alanlarda
üniversitelerin eğitim fakültelerinin ve enstitülerin araştrmalar yapmalar teşvik edilmeli,
uygulamalarn hayata geçirilmesinde paydaşlarn ve sivil toplum örgütlerinin de
görüşlerinin alnmas sağlanmaldr.
Tespit 2: Krsal bölgelerde görev yapan öğretmenler, çalşanlar ve yöneticilerin,
bulunduklar yerin coğrafi ve kültürel koşullarn bilerek öğrencilerin öğrenme
ihtiyaçlarna destek olabilmeleri önem taşmaktadr.
¾

Krsal bölgelerdeki yatl ve gündüzlü okullarda görev yapan öğretmenler, çalşanlar

ve yöneticilerin ihtiyaçlar karşlamaya yönelik hizmet içi eğitim, yüksek lisans, doktora
vb. programlara devam etmeleri teşvik edilmeli, bu doğrultuda uzaktan eğitim programlar
desteklenmelidir.
¾

Öğretmen yetiştirme süreçlerinde krsal kesimde öğretmenlik yapmann özendirilmesi

ve becerilerin geliştirilmesi amacyla krsal yerlerde eğitim fakültelerindeki lisans
sürecinden başlayarak öğretmen adaylarna staj yaptrlmas ve farkl bölgeleri tanmalar
sağlanmaldr.
Tespit 3: Krsal bölgelerin kalknmasnn temel parametrelerinden biri nitelikli insan
kaynağ yetiştirilmesidir. Dolaysyla, krsal bölgelerde yaşayan öğrenciler ve
ailelerinin durumlaryla ilgili sosyal içerme kapasitesinin artrlmasna yönelik
çalşmalar yaplmaldr. Ayrca, krsal bölgelerde eğitime tam erişimin sağlanmasna
engel teşkil edebilecek unsurlarn ve bu bölgelerde eğitim gören öğrencilerin
kendilerine özgü ihtiyaçlarnn tespit edilmesi, politika yapanlarn ve karar
vericilerin

işini

kolaylaştracak,

kalc

ve

doğru

politikalar

destekleyecektir.
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¾

Krsal bölgelerde okuyan öğrencilere Devletin yaptğ mevcut yardmlara (burslar,

okul için giysi, okul harçlarnn ödenmesi vb.) ek olarak alternatif eğitim yardmlarnn
geliştirilmesi, Topluluk Multimedya Merkezleri ve Bilgi İletişim Teknolojileri kullanm
yoluyla uzaktan öğrenmenin yaygnlaştrlmas, sağlkl beslenmeleri ve gündüz bakm
gibi projeler yoluyla kzlarn eğitim olanaklarn snrlayan kültürel değerlerin belirlenmesi
gibi alanlara odaklanlmas amacyla yerel yönetimler, uluslararas kurumlar ve eğitim
odakl sivil toplum kuruluşlar ile işbirliği ve alternatif modellerin tartşlacağ çalştaylar
yaplmas faydal olacaktr.
¾

Krsaldaki eğitim sorunlarn iyileştirmek amacyla üniversitelerin ve eğitim odakl

araştrma kuruluşlarnn rehberlik ve danşmanlk hizmetlerine erişim, farkl ve özel
topluluklarn ihtiyaçlarn karşlamaya yönelik kapasite tesis etme, krsaldaki okullarn
başar farkn kapatma, üniversite veya kariyer hazrbulunuşluğu veya lise sonras eğitim
deneyimlerine hazrlk, öğrencilerin eğitim başarsnn ilerletilmesinde veri güdümlü karar
alma, krsal eğitimde, köy okullarnda ve krsal kesimde aile ilişkilerinde yoksulluğun
etkisi, öğretmen ve müdürlerin krsaldaki okullara hazrlanmas, işe almlar ve okullaşma
oranlarnn yakalanmasnn önünde engel oluşturan öğretmen devamszlğ ve krsaldaki
okullarn teknoloji ihtiyaçlarnn karşlanmas, krsal ve ücra yerlerdeki eğitime erişim
seçenekleri, taşmal eğitimin etki değerlendirmesi, okul öncesi eğitime erişim,
kaynaştrma eğitimi gibi konulardaki varsa eksikliklerin araştrlarak gerekli tedbirlerin
alnmas sağlanmaldr. Bu sayede, eğitimin niteliğinin geliştirilmesi ve krsal bölgelerde
eğitime erişimin ve öğrencilerin kazanmlarnn arttrlmasn sağlanabilecektir.
¾

İlgili kurum ve kuruluşlarn krsalda yaşayan öğrencilerin ve ailelerinin sosyo-

ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi, yoksulluğun ve yoksunluğun azaltlmas amacyla
hayat boyu öğrenme uygulamalaryla sosyal içerme kapasitesinin arttrlmasna yönelik
projeler uygulanmaldr.
¾

Komisyonumuzun toplantlarna katlan uzmanlar küçük yaştaki çocuklarn evlerinden

uzak kalmalarnn gelişmelerine etkilerine dikkat çekmişlerdir. Eğitim bilimciler de
öğrencilerin eğitime erişimini sağlamann en etkili yolunun evlerine en yakn okullara
gidebilmelerinin sağlanmasndan geçtiğini vurgulamaktadr.

Ancak Aladağ örneğinde

olduğu gibi coğrafi zorluklar nedeniyle bunun mümkün olmadğ yerlerde taşmal eğitim
ve yatl bölge okullar gibi uygulamalarn öğrencilere sunulmasn zorunlu klmaktadr.
Okulun yalnz öğrenciyi değil okul çevresinin de eğitimine destek olduğu düşüncesinden
hareketle, merkezi yönetimin ve mülki idarelerin mümkünse öğrencilerin bulunduklar
yerlerde eğitim alabilmeleri için gerekli alt yap çalşmalarn geliştirmeleri, kaynaklarn
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bu amaçla kullanmalar sağlanmaldr. Mülki idarelerin eğitim kurumlarn ve eğitim
ortamlarn geliştirmeleri konusunda kapasite geliştirmeleri faydal olacaktr.
Tespit 4: 12 yllk zorunlu eğitime devam konusunda sknt yaşanan yerler ve
öğrenciler ile ilgili sorunlarn varsa coğrafi, sosyo-ekonomik, fiziksel (engellilik vb.)
ve psikolojik nedenlerinin araştrlmas ve bunlarla ilgili tedbirlerin alnmas
gerekmektedir.
¾

Zorunlu eğitime katlma engel olabilecek ekonomik skntlar, çocuk işçiliği, okulun

uzaklğ, ailenin ihmali, toplumun kz çocuklara getirdiği baz kstlamalar gibi konularn
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalştay, kongre vb. toplantlarda uzmanlarla ele
alnmas ve uluslararas iyi örneklerin incelenmesi, devlet-sivil toplum işbirliği ile projeler
yürütülmesi de faydal olacaktr. Bu problemlerin, ksa vadeli çözümlerle üstesinden
gelmek pek mümkün görülmediği gibi çok çeşitli nedenleri ve süreçlerinin olabileceği de
dikkate alnmaldr.
¾

Okul takviminin esnekleştirilmesi ve yerel koşullara uygun hale getirilebilmesi için

gerekli fizibilite çalşmalarnn yaplmas okula devamszlk oranlarnn düşürülmesine
katk sağlayacaktr. Krsal alanda yatl eğitim ve taşmal eğitime dayal erişim
modellerinin gözden geçirilerek birleştirilmiş snf uygulamasnn güçlendirilmesi gibi
alternatiflerin değerlendirilmesi, engellilik ve özel eğitim gereksinimiyle ilgili olarak
eğitim hakkndan eşit yararlanmay engelleyen olumsuz değerler ve önyarglarn
değiştirilmesine yönelik sorunlarn ortadan kaldrlmas gerekmektedir. Okul öncesi
eğitimi öncelikli olarak yoksul hanelerden gelen çocuklar için yaygnlaştrmaya yönelik
şartl eğitim yardm ve ücretsiz beslenme de dâhil önlemlerin geliştirilmesi; kayt
sürecinin iyileştirilmesi ve ücretsiz hizmetlerin devlet desteğiyle yaygnlaştrlmas gibi
alanlarda yeni ihtiyaçlarn belirlenmesi ve bölgeler, iller, ilçeler, okullar arasndaki
eğitimin kalitesine ilişkin farkllklar gidermek okullarn standardizasyonuna ilişkin
çalşmalarn etki analizleri yaplarak güncel politikalar belirlenmesi sağlanmaldr.
Tespit 5: Yatl öğrencilerin öğrenme başarlarn arttrmaya yönelik çalşmalarn
eğitim bilimlerindeki güncel gelişmeler şğnda geliştirilmesine yönelik çalşmalar
yaplmasna ihtiyaç vardr.
¾

Yatl okullarda öğrencilerin dersleri tekrar edip öğrendiklerini transfer ederek

yapacaklar ödevler (deneyler, projeler vb.) ve öğrendiğini ölçmeye yarayacak olan
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snavlarda başar göstermesi için onlara destek olacak öğretmenlerin veya öğrenme
güçlüğü olan durumlarda onlar destekleyecek rehberlik ve danşmanlk uzmanlarn yatl
okullarda istihdam edilmeleri ve krsaldaki öğrencilerin sorunlarn ve zorluklarn bilerek
yetiştirilmeleri, sürekli olarak hizmet içi eğitimden geçirilmeleri de öğrenme başarlarn
artracaktr.
¾

Krsal bölgelerdeki öğretmenlerin hemen hemen tüm sosyal hayat eğitim-öğretim

çalşmalaryla geçmektedir. Plânlama, snav sorusu hazrlama, ölçme-değerlendirme,
okulun bakm ve onarm gibi uğraşlar göz önüne alndğnda krsalda görev yapan
öğretmenlerin mesaisinin snrl olmadğ görülmektedir. Bu nedenle krsalda görev yapan
öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak sosyal imkânlarla desteklenmesi
sağlanmaldr.
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4.4

EĞİTİM, FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME SORUNLARINA
İLİŞKİN TESPİTLER VE ÖNERİLER

Doğal afet, yangn, kazalar, terör gibi travmatik ve insanlarn yaşamlarn olumsuz
etkileyen olaylarn mümkünse önlenmesi, etkilerinin azaltlmas ve başa çkma
becerilerinin arttrlmas toplumun eğitim ve farkndalk yoluyla bilinçlendirilmesinden
geçmektedir. Toplum genelinde tesis edilmesi gereken bu beceriler, geleceğimiz olan
çocuklarmz ve gençlerimizin yüksek yarar gözetilerek sağlkl ve güvenli bir ortamda
yetişmelerini de sağlayacaktr. Ayrca, toplumdaki sağlkl ve güvenli yaşam alanlar
konusundaki farkndalğn artmas toplum temelli denetim bilincini de geliştirecektir.
Tespit 1: Başta tüm kamu görevlileri ve öğrenciler olmak üzere toplumun tüm
kesimlerine verilecek, yangn önleme ve söndürme ile diğer sivil savunma tedbirlerine
ilişkin eğitimlerde standart ve güncel bir eğitim programnn uygulanmasna ihtiyaç
vardr. Standart ve güncel bir eğitim program, afet, yangn vb. kriz durumlar öncesi
ve sonrasna ilişkin tedbirlerin etkin uygulanmasna da katkda bulunacaktr. Ayrca,
Komisyonumuzun çalşmalar esnasnda tatbikatlarn usulüne göre yaplmadğ ve
belgelendirilmesi konusunda sorunlar yaşandğ da tespit edilmiştir.
¾

İlgili kurumlar tarafndan afet, kaza, yangn vb. kriz durumlarn mümkünse önleme ve

baş etmeye yönelik başta tüm kamu görevlileri ve öğrenciler olmak üzere toplumun tüm
kesimlerinin güncel ve öğrencilerin bilişsel seviyelerine uygun olarak hazrlanan eğitim
programlaryla düzenli aralklarla bu eğitimleri almalar sağlanmaldr.
¾

Yangn ve afet tatbikatlarnda ve olay annda müdahalede görev alacak kişilere, kriz

yönetimi ve farkndalk alanlarn da kapsayan hizmet içi eğitim programlar hizmet
süreleri boyunca devam etmeli ve eğitim içerikleri yeni teknolojik gelişmeler şğnda
güncellenmelidir.
¾

Özellikle yeni neslin yeni iletişim teknolojilerini kullanma becerileri ve eğilimleri göz

önünde bulundurularak eğitici materyaller hazrlanmas ve müfredata eklenen konularn
hayat boyu öğrenme perspektifiyle toplumun tüm kesimlerine de yaygnlaştrlmas
sağlanmaldr.
¾

Meydana gelebilecek doğal afet, yangn, terör, kaza vb. kriz durumlarnda eşgüdümlü

müdahalenin sağlanabilmesi açsndan mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarndan da
yararlanlarak karşlkl yardmlaşma ve işbirliğinin yaplabilmesi için mahallindeki ilgili
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kurum ve kuruluşlarn aralarnda yapacaklar protokoller işlevsel hale getirilerek, müşterek
tatbikatlar yapmalar sağlanmaldr.
¾

Emniyet, itfaiye ve diğer güvenlik güçleriyle kriz müdahale ekiplerine yönelik

eğitimlerde zihinsel ve bedensel engelliler, küçük yaştaki çocuklar ve yaşllar, yatl tedavi
gören hastalar, madde bağmls gibi kişilere nasl müdahale edileceği, profesyonel
oyuncular ve farkl senaryolarla çalşlmal ve tatbikat eğitimleri verilmelidir.
¾

Tüm resmi ve özel barnma hizmeti veren kurumlar ile okullarda acil durum planlar

hazrlanmas ve acil durum ekiplerinin oluşturulmas teşvik edilmeli, düzenli aralklarla
tatbikatlar gerçekleştirilerek olas bir felaket annda yaplmas gerekenler, acil çkştan
güvenli bir şekilde öğrencilerin okulu/kurumu boşaltmalar ve güvenli toplanma alannda
okul personeli ve diğer öğrencilerle buluşmas, ilk yardm bilgisi gibi bilgilerle donanmas
sağlanmaldr. Bununla birlikte tatbikatlar esnasnda görülen eksikliklerin hzl bir şekilde
giderilmesi, giderilmediği takdirde de hizmetin devam etmesine müsaade edilmemesi
yönünde tedbirler alnmaldr. Ayrca tatbikat kapsamnda yaplan faaliyetlere herkesin
katldğ belgelendirilmeli ve denetimler için arşivlenmelidir.
¾

Tüm resmi ve özel barnma hizmeti veren kurumlar ile okullarda, acil durumlarda

yaplacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardm iş ve işlemlerinin nasl ve
kimler tarafndan yaplacağ konusunda acil durum planlar ve acil durum ekiplerinin
oluşturulmas ve bu konulardaki tatbikatlarn usulüne uygun olarak yaplmas ve
belgelendirilmesi acil durumlar karşsnda personelin ve öğrencilerin yaralanmas ve can
kaybn önleyecektir. AFAD tarafndan yürütülen Afete Hazr Türkiye Projesinin çkts
olan Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Plan Hazrlama Klavuzuna uygun olarak bu
planlarn ve ekiplerin oluşturulmas sağlanmaldr. Planlarda resmi ve özel eğitim ve
barnma hizmeti veren kurumlara yönelik tedbirlerin açkça belirtilmesi de yararl
olacaktr.
Tespit 2: Ülkemizde on sekiz yaşn altnda yaklaşk 23 milyon çocuk yaşamaktadr.
Bu nedenle, çocuk haklarnn korunmas ve izlenmesi ile çocuk politikalarnn
belirlenmesi ve geliştirilmesi konusundaki ihtiyaçlar ve yasama süreçlerinde
çocuklarn üstün yararnn gözetilmesi hususunun daha fazla dikkate alnmas gereği
vardr.
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¾

Ülkemizde çocuk haklarnn korunmas ve geliştirilmesi, çocuk politikalarnn

belirlenmesi konusunda yasama süreçlerinde çocuklarn üstün yararnn daha iyi
gözetilmesi için, TBMM bünyesinde daimi Çocuk Haklar Komisyonu kurulmaldr.
Tespit 3: Öğrenci/okul güvenliğine ilişkin akademik araştrma projelerinde yatl
öğrencilerin

durumlarnn

yeterince

ele

alnarak

incelenmemesi,

barnma

hizmetinden faydalanan öğrenciler ile çalşanlarn ihtiyaçlarnn giderilmesi
açsndan yeterli verilere ulaşlamamasna neden olmaktadr.
¾

Öğrenci/okul güvenliğine yönelik akademik araştrmalar ve projelerde yatl

öğrencilerin, ailelerin, çalşanlarn ve idarecilerin durumlarna ilişkin sorunlar da
incelenmeli, uluslararas uygulamalar karşlaştrlmal olarak ele alnmaldr.
Tespit 4: Çocuklarn ve yetişkinlerin doğal afet, yangn, kaza, terör vb. kriz
durumlarnda can güvenliklerinin sağlanmas ve müdahale süreçleri konusunda daha
fazla

bilinçli

olmalarna

ihtiyaç

görülmektedir.

Toplumun

farkndalğnn

geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi, öğrenci güvenliği riskinin azaltlmasn ve toplum
temelli denetim anlayşnn gelişmesini sağlayacaktr.
¾

Tüm resmi ve özel eğitim ve barnma hizmeti veren kurumlardaki öğrencilerin; doğal

afet, yangn, kaza, terör gibi acil durumlar karşsnda can güvenliğinin sağlanmas ile
yaplmas gerekenler konusu, eğitim müfredatna kazandrlmaldr. Bu konularda eğitim
politikas oluşturulup tüm öğrencilere bu yönde eğitim verilmeli, bilinçlendirme ve
farkndalk çalşmalarnn başarya ulaşmas sağlanmaldr.
¾

Yangnn çkş nedenlerinden birinin küçük yaştaki çocuklarn kibrit, ateş ve çeşitli s

kaynaklar ile oynamas olduğundan hareketle, ailelerine ve bilişsel gelişmelerine uygun
olarak çocuklara yangndan korunmaya ilişkin veya gerektiğinde ateşi doğru kullanmaya
yönelik pedagojik formasyon sahibi uzmanlar tarafndan eğitimler verilmesi sağlanmaldr.
¾

Çocuk programlar, çizgi filmler, diziler, filmler, kitaplar ve dijital içeriklerde yangna

sebep olan unsurlar, yangndan korunma yollar, yangn annda yaplmas gerekenler gibi
konular işlenerek; bu konularda çocuklarda ve yetişkinlerde farkndalk oluşturulmal ve
bilinçlenmeleri sağlanmaldr. Bu hususlarda hazrlanacak kamu spotlar ve filmlerin de
yalnz televizyon programlar değil yeni medya araçlarnda da yaynlanmasna imkân
verilmelidir.
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¾

Her yln 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasnda gerçekleşen İtfaiyecilik Haftas’nda

öğrencilerin ve toplumun itfaiyecilik konularnda farkndalklarn arttrmaya yönelik
yarşmalar, yaratc atölyeler vb. faaliyetler yapmalar özendirilmelidir. Ayrca yangn
güvenliği okuryazarlğ ve doğal afet okuryazarlğ konusunda eğitici kampanyalar
yaplmaldr.
¾

Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik olarak, yangndan ve afetten korunma,

üniversite yerleşkesi, yurt veya öğrenci evlerinde yangn ihtimaline karş alnmas gereken
tedbirler ile bu alanlarda oluşabilecek zararlarn azaltlmasna yönelik bilgi verilerek, bu
konularda öğrencilerin gönüllü faaliyetlere katlmalar özendirilmelidir.
Tespit 5: Aladağ’daki yurt yangn olay ve diğer benzer yangn olaylarnda ihbar
hatlarnn aranmadğ veya geç arandğ bunun da müdahaleyi geciktirdiği
görülmektedir. Toplum genelinde ihbar hatlarna yönelik farkndalk çalşmalarna
ihtiyaç duyulmaktadr.
¾

Yangn olaylarnda ihbar hatlarnn aranmas ve zamannda müdahale edilmesi için,

110 yangn ihbar, 177 orman yangn ihbar, 112 acil yardm ve 155 polis imdat gibi
ücretsiz ihbar hatlarnn aranmas konularnda toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Haberleşme araçlarnn kullanlamadğ durumlarda nasl çözüm üretilebileceği konusunda
da önceden hazrlk yaplmaldr. Ayrca, tüm kriz durumlarna yönelik ihbar hatlarnn
birleştirilerek tek bir ihbar hatt kurulmas konusundaki mevcut çalşmalar mümkün olan
en ksa zamanda sonuçlandrlmaldr.
¾

Kriz an ve sonrasnda ebeveynlerin gelişmeler hakknda bilgilendirilmesi amacyla

haberleşme ağ kurulmas, medyann doğru ve hzl bir biçimde bilgilendirilmesinin
sağlanmas gerekmektedir. Doğal afet, yangn, kaza, terör gibi acil durumlarda ve kriz
anlarnda medya profesyonelleri ve krizi yönetmekle görevli/sorumlu kişilerin, krizin
toplum üzerinde olumsuz etkilerini arttrmadan, toplumun bilgiye ulaşma hakkn
koruyarak ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamaya yönelik klavuz ve
rehberler hazrlanmal, bu bağlamda tüm paydaşlarla birlikte bu konularda eğitimler
planlanmaldr.
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4.5

YANGIN İLE ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA
İLİŞKİN TESPİTLER VE ÖNERİLER

Geleceğimizin

teminat

olan

gençlerimizin

eğitimlerini

sağlkl

olarak

yürütebilmeleri için barnma konusunda sknt yaşamamalar gerekmektedir. Devletimizin
ve milletimizin korumas altnda bulunan öğrencilerimiz için en iyi ortam oluşturmak
amacyla

gerekli

düzenlemeleri

ve

kontrol

mekanizmalarn

oluşturmak

tüm

kurumlarmzn en temel görevlerinden biridir. Barnma hizmeti veren kurumlarn ve
işletmelerin, öğrencilerin en temel ihtiyaçlarn ve güvenliklerini temin ederken doğal afet,
yangn gibi felaketlere karş da gerekli tedbirleri almş olmas elzemdir. Bu tedbirlerin
yerinde olup olmadğnn tespiti ve denetiminin taşdğ öneme binaen konu ile ilgili
mevzuatn yeniden gözden geçirilmesinde büyük fayda görülmektedir.
Tespit 1: Resmi ve özel barnma hizmeti veren binalar fonksiyonlar gereği çok sayda
kullancnn eş zamanl olarak bina kullanmn sağlamaktadr. Barnma eylemi
çalşma, uyuma, beslenme ve diğer ihtiyaç duyulan fonksiyonlarla bir bütün olarak
alglanmaldr. Özellikle kullanc saysnn çokluğu, bulunduklar yaşa göre eğitim
durumlar ve cinsiyet özellikleri dikkate alndğnda yurt amaçl planlanacak ve
kullanlacak binalarda yangna karş diğer bina gruplarndan farkl yasal
düzenlemelerin bulunmas gereklidir.
Son revizyonlar 09.07.2015 tarihte yaplan ve 29411 sayl Resmi Gazete’de
yaynlanan “Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik (BYKHY)”de
yurt amaçl kullanlacak binalarn tanm ve bu tür binalarda yangna karş alnmas
gereken özel önlemler bulunmamaktadr. Sadece Madde 96’nn (ç) fkrasnda
yağmurlama tesisat kurulumunun zorunlu olduğu yerler tarif edilirken;
“ç) Birden fazla katl bir bina içerisindeki yatlan oda says 100’ü veya yatak says
200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yap yüksekliği
21.50 m’den fazla olan bütün yatakl tesislerde”
denilmektedir.
İlgili mevzuatta yurt binalarnda meydana gelebilecek yangnlara karş alnmas
gerekli önlemler konusunda özel düzenlemeler yer almadğ için etkin sonuç elde
edilememektedir.
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¾

Yurt binalar özelinde olmak üzere mevzuatla ilgili ilave olarak yaplabilecek

düzenlemeler şu alt başlklarda ele alnabilir:
a) Binann planlamas ile ilgili düzenlemeler:
Binann havalandrma koşullarnn uygun olmas ve yangnn gelişip büyümesine engel
olacak şekilde planlanmasna yönelik tedbirlere yer verilmelidir.
Eski bina ve dönüştürülerek yurda çevrilen binalarn durumu ayrca ele alnmaldr.
Elektrikle ilgili sistemlerin yurt binasna uygun planlanmas yaplmaldr. Yüksek
yoğunluklu kullanmlara hizmet eden etüd salonu gibi yerlerin ihtiyacn karşlayacak
kapasite ve özellikte kablo tesisatlarnn düzenlenmesi sağlanmaldr. Yangna dayankl
veya yandğnda halojen ve zehirli gaz çkarmayan kablolar ve tesisata izin verilmelidir.
Kullanlan şk kaynaklarnn s üretmeyen türde olanlarna yer verilmesi zorunlu hale
getirilmelidir.
Yurt binalarnda yangn alglama ve otomatik söndürme ile ilgili tedbirler zorunlu hale
getirilmelidir. Mutfak gibi pişirme alanlarnda davlumbazda söndürme sistemi olmas
sağlanmaldr.
Engelli öğrencilerin binay kullanma ve acil durumda tahliyeleri gözetilerek planlama
yaplmasn sağlayacak önlemlere yer verilmelidir.
b) Binann kullanm ile ilgili düzenlemeler:
Elektrik prizlerinden çoklu kullanm amacyla harici hat ve uzatma kablosu kullanm
yasaklanmaldr.
Istc ve benzeri ekipmann kullanm önlenmelidir. Şamdan türü altlklar olmakszn mum
kullanm yasaklanmaldr.
Yemek yapma eyleminin sadece izin verilen alanlarda gerçekleştirilmesi için gerekli
koşullar oluşturulmaldr. Bu alanlar dşnda pişirme eylemine izin verilmemelidir.
Bacalarn yllk periyodik temizliğinin itfaiye teşkilat tarafndan veya yetkilendirilen
kuruluşlarca yaplmas sağlanmaldr.
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Konteynerlerin bina içi ve bina dşnda konumlandrlacağ yerler belirlenmelidir. Bu
yerler; acil durum halinde tahliyeye engel olmayacak veya konteyner kaynakl yangn
çkmas halinde ise binaya sçramas ve yaylmasn engelleyici şekilde belirlenmelidir.
Yangn ihtimaline karş konteynerlerin sklkla boşaltlmas sağlanmaldr.
Yurtta kalan tüm öğrencilerin ve yurt personelinin belirli aralklarla önceden belirlenen
tahliye senaryosuna göre tatbikat yapmalar zorunlu hale getirilmelidir. Engelli
öğrencilerin tahliyesi ile ilgili koşullar oluşturulmal ve tatbikatta yerine getirilmesi
sağlanmaldr.
c) Eğitim ile ilgili düzenlemeler:
- Öğrencilerin eğitimi: Yurtta kalan öğrencilerin kaldklar binay yeterince tanmalar ve
yangn gibi acil bir durumda nasl davranmalar gerektiği öğretilmelidir.
- Personelin eğitimi: Yangn durumunda tahliye ve söndürme görevlerine itfaiye
gelinceye dek etkin katlmlarnn sağlanmas için personele eğitim verilmelidir.
- Planlamay yapan mimarlarn eğitimi: Binann tasarmn yapan mimarlarn, mimarlk
eğitimi süreci ve profesyonel yaşamlarnda tasarmda yangn emniyet önlemleri hakknda
eğitim almalar sağlanmaldr.
- Projeye onay veren ve denetimi yapan personelin eğitimi: Ruhsat ve onay süreci ile
binann kullanm esnasnda belirli aralklarla yaplacak periyodik kontrollerin etkin
yaplabilmesi için iyi eğitimli personel yetiştirilmelidir.
- Halkn eğitimi: Toplum yaşamnda içinde yaşanlan binalarla ilgili yangn durumunda
uyank olunmas ve davranş biçimini öğretebilmek için halkn afiş, poster, tv ve diğer
medya yoluyla eğitimi sağlanmaldr.
Tespit 2: Kamu ve özel barnma hizmeti veren kurumlar kullanm sürecinde
incelendiğinde olas bir yangn durumunda uygun söndürme yöntemleri ve
ekipmanlar açsndan yeterli olmadklar gözlemlenmiştir.
¾

Yurt özelinde ve genel olarak işletme ruhsat verilen tüm binalarda kullanm

sürecinden itibaren yaplacak periyodik kontrollerle binalarda pasif önlemlerin ve yangn
esnasnda aktif duruma geçecek tüm sistemlerin çalşabilir durumda olduğu etkili bir
şekilde denetlenmelidir. Denetimler, itfaiye teşkilat bünyesinde oluşturulacak eğitimli
denetim ekipleri vastasyla yürütülmelidir.
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Tespit 3: Kamu ve özel barnma hizmeti veren kurumlarda barnan engelli (bedensel,
görme ve işitme) öğrenciler için yurtlarda olas bir yangn durumunda alnmas
gereken önlemlere ilişkin mevzuatn yeterli olmadğ gözlemlenmiştir.
¾

Engelli öğrencilerin kaldğ yurt binalarnda, öğrencilerin engellilik durumuna göre

yangn emniyet plan yaplmaldr. Kamu ve özel barnma hizmeti veren kurumlar
tarafndan yangn annda yurtlarda barnan engelli öğrencilerin -bedensel engel durumlar
dikkate alnarak- yangn alglamas için gerekli tedbirler alnmal ve binay derhal kolayca
terk edebilmeleri veya ilgili kişiler yardm ile tahliye edilebilmeleri için gerekli
düzenlemeler yaplmaldr.
Tespit 4: Yurt ve benzeri bina yangnlarna ilişkin yaplan tespitlerin ayrntl
analizlerinin yaplabilmesi ve gerekli istatistiklerin oluşturulmas için itfaiye teşkilat
bünyesinde ayrntl bir veri bankas bulunmamaktadr.
¾

Yangn yerinde yaplan incelemelerin standart bir formata uygun olarak istatistiki veri

oluşturulmas amacyla toplanmas ve bunlarn ulusal ölçekli bir “yangn veri sistemi”ne
aktarlmas sağlanmaldr. Bu verilerin, ayrntl analizi yaplabilmeli ve yaplacak
araştrmalara da kaynak oluşturmas sağlanmaldr.
Tespit 5: Yangn yeri inceleme konusunda yangnn çkş sebeplerinin araştrlmas ve
meydana gelen kayplarn neden kaynaklandğnn incelenmesi konusu bir uzmanlk
alandr

ve

bu

konuyla

ilgili

akademik

ortamlarda

uzmanlk

program

bulunmamaktadr.
¾

Yangnn çktğ ortamlarda hemen yangn sonras elde edilen bulgular, yangnn çkş

nedeni hakknda önemli veri oluşturur. Can ve/veya mal kaybyla sonuçlanan adli ve
sigorta kurumlarn ilgilendiren durumlar, konunun ayrntl olarak bir uzman tarafndan
incelenmesi ve raporlanmasn gerektirir. Uzman raporlar, verilecek kararlarn
belirlenmesinde etkin rol oynar. Bu alanda yetiştirilecek uzmanlarn, üniversitelerin ilgili
fakülte ve bölümlerinde açlacak programlarda uluslararas yetkinliğe sahip olacak şekilde
eğitilmeleri gereklidir.
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4.6

YURTLAR

VE

PANSİYONLARDA

ÇALIŞAN

KİŞİLERİN

NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER VE ÖNERİLER
Ülkemizde öğrencilere eğitim ve barnma imkân sağlayan özel veya resmi yurt ve
pansiyonlarda çalşan kişilerin yeterliliklerinin tam olmas, öğrencilere sunulacak
hizmetlerin kalitesini de arttracaktr. Bu amaçla, belirlenecek standartlarn geliştirilmesi
ve çalşanlarn kapasitesinin arttrlmas konusunda alnan tedbirlerin geliştirilmesinin ve
yeni ihtiyaçlara uygun olarak iyileştirilmesinin faydal olacağ değerlendirilmektedir.
Tespit 1: Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamnda açlan ve
işletilen özel öğrenci barnma hizmetleri veren kurum yöneticilerinin sahip olmas
gereken nitelikler düzenlenmiştir. Bunun için, mevzuat bilgisi, kurum yönetimi,
işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarnn iyileştirilmesi ve iletişim
becerilerinin geliştirilmesi konularnda düzenlenen eğitim sonucunda alnan öğrenci
barnma hizmetleri yönetici sertifikasna sahip olmalar istenmektedir. Ancak, diğer
resmi

barnma

hizmeti

veren

kurum

yöneticilerinde,

eğitim/sertifika

alma

zorunluluğu bulunmamaktadr. Bu konularla ilgili resmi kurumlar bağlayc
mevzuat geliştirilmesine ihtiyaç vardr. Ayrca, çalşanlarn sahip olmas gereken
nitelikler ve eğitimler de belirlenmemiştir.
¾

Tüm resmi ve özel öğrenci barnma hizmeti veren kurum yöneticilerine işletme, kurum

yönetimi, kurumun fiziki, hizmet ve güvenlik standartlar ile iletişim becerileri gibi genel
konularda eğitim/sertifika alma zorunluluğu getirilmelidir. Ayrca çalşanlarda aranacak
şartlar belirlenmeli, görevlerine uyumlu olarak bu konularda eğitim alma zorunluluğu
getirilmelidir. Bu eğitimler belirli periyotlarla tekrarlanmaldr.
Tespit 2: Ülkemizde öğrencilere eğitim ve barnma imkan sağlayan özel veya resmi
yurt veya pansiyonlarda çalşan kişilerin nitelikleri öğrencilerin sağlkl ve güvenli bir
ortamda eğitim ve barnma hizmeti almalar açsndan önemlidir. Bu sebeple,
barnma hizmeti sunulan kurumlarda rehberlik ve psikolojik danşmanlk hizmeti
verecek olan kişilerin ve bu konuda uzmanlaşmş psikologlarn eğitim ve barnma
hizmetleri konusunda niteliklerinin geliştirilmesine ve kapasitelerinin arttrlmasna
ihtiyaç vardr.
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¾

Üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danşmanlk bölümlerinde okuyan öğrencilerin

gereken yeterliliğe sahip olabilmesi için yeteri kadar ve nitelikli akademik personelin
istihdam edilmesi sağlanmaldr.
¾

Eğitim ve barnma hizmeti sunulan kurumlardaki tüm çalşanlarn resmi olarak kayt

altnda olmasna yönelik tedbirler alnmaldr. Bununla birlikte; çocuklarn her türlü
istismardan korunmalar açsndan, öğrencilerin eğitim ortamlar ve barnma mekânlarnda
çocuklarla ilgili ve ayn zamanda çocuklarla ilişkili işlerde görevlendirilen (servis şoförü,
temizlik görevlisi, yemekhane sorumlusu, güvenlik vb. dâhil olmak üzere) tüm çalşanlarn
istihdam edilmeden önce güvenlik araştrmasnn yaplmas da önem taşmaktadr. Ancak
tek başna güvenlik araştrmas yaplmasnn yeterli olmadğ, bu hizmetlerde çalşan
kişilerin psikolojik açdan sağlklarnn da tam olduğunun belirlenmesine yönelik
tedbirlerin alnmas da faydal olacaktr. Böylece, psikolojik sağlğ çocuklarla ilişkili
yerlerde çalşmas uygun bulunmayan kişilerin çocuklara ve gençlere eğitim ve barnma
hizmeti veren yerlerde istihdam edilmelerinin önüne geçilmelidir.
¾

Çocuklar ve gençlerle sağlkl ve doğru iletişim kurabilmeleri açsndan çalşanlarn,

ilgili eğitim programlarnda başarl olmalar ve yeterliliği kamu otoritesince onaylanmş
profesyonel eğitmenlerin işe başlamalar sağlanmaldr. Örneğin; Almanya’da eğitmenlerin
üç yllk bir özel eğitimi tamamlamalar gerekmektedir. Ancak iki yllk sosyal asistanlk
eğitimi alanlarn liseyi tamamlamadan bu eğitime başlama imkânlar vardr. Sosyal
pedagoglarn ise mutlaka üniversite eğitimi almalar gerekmektedir. Avustralya’da ise
yatl okullarda çalşacaklarn, iş başvurusu yaparken Yatl Bakm Sertifikasna sahip
olmalar şart aranmaktadr. Bu sertifikay alabilmek için 12 modülden oluşan ve içeriğinde
Nitelikli İlk Yardm Sertifas da bulunan bir eğitim almş olmalar gerekmektedir. Sürücü
belgesi sahibi olmalar, suda ilkyardm ve kurtarma becerilerine sahip olduklarn
belgelemeleri de beklenmektedir. Alt aylk bir deneme süresinden sonra işe kesin kabulleri
onaylanmaktadr.
¾

Ailelerin ve toplumun öğrencinin barndğ mekânda çalşanlarla ilgili bilgilere kolay

ulaşabilmesi açsndan, yöneticilerden diğer hizmet alanlarnda çalşanlara kadar tüm
görevlilerin aldklar eğitimleri de içeren fotoğrafl bir özgeçmişinin kuruma ait internet
sitesinden yaynlanmas sağlanmaldr. Kişilerin sorumlu olduklar görev alanlar ile
bilgiler de bu bölümde açkça belirtilmelidir.
¾

Yurtlar ve pansiyonlarda çalşan kişilerin performanslarnn ve sorumlu olduklar

etkinliklerin niteliklerinin, öğrenciler ve aileler tarafndan da standart bir ölçek
geliştirilerek değerlendirilmesi sağlanmaldr.
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5
5.1
EK

BEŞİNCİ BÖLÜM

RAPORA EK DOKÜMANLAR
AÇIKLAMA

1

ÇOCUK EVLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2

ÇOCUK EVLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN DENETİM FORMU
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EK:1 ÇOCUK EVLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Çocuk Evleri ; apartman dairesi veya müstakil binalarda, çeşitli yaş guruplarna yönelik
hizmet vermekte olup özellikle 0-12 yaş aralğnda bulunan küçük yaştaki çocuklarn
güvenliği açsndan çeşitli önlemlerin alnmas gerekmektedir. Buna göre aşağda belirtilen
hususlarn ilgili yaş gruplarna göre titizlikle uygulanmas önem arz etmektedir.
1- Olas bir afet durumunda (yangn-deprem ..vs ) yaplacak işlemlere ilişkin acil durum eylem
plan hazrlanp çocuklar bilinçlendirilmelidir.
2-Yangndan korunma için yangn söndürme cihaz ve malzemesi sesli ve şkl alarm sistemi,
duman, gaz detektörü olmaldr.
3. Kalorifer ve diğer snma araçlar çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunakl olmal
yada güvenlik bariyeri olmaldr.
4- Elektik Düğme ve prizleri, elektrik kablolar korunakl hale getirilmelidir.
5-Tüm dolaplar çekilince devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenmeli veya duvara bağlama güvenlik
aparatlar bulunmaldr.
6- Dolaplarn üzerine çocuklarn üzerine düşecek ağr eşyalar konulmamaldr.
7-Tüm duvara monte edilen aparatlar, mobilyalar ve raflar, panolar çocuklarn üzerine düşmeyecek
şekilde duvara sabitlenmelidir.
8-Tüm pencerelerde güvenlik kilitleri ve balkonlarda güvenlik kaplar bulunmal veya çocuklarn
düşmesini engelleyecek şekilde korunakl hale getirilmelidir.
9- Evin içinde varsa merdivenlerde çocuklarn güvenliğini sağlayacak nitelikte emniyet
korkuluklar ve düşmeyi engelleyecek şekilde merdivenlerde kaydrmaz bant olmaldr.
10- Evin içinde varsa tüm merdivenlerin çkşnda ve inişinde güvenlik kaps bulunmaldr.
11-Evin içinde varsa merdiven ve balkon aralarndan çocuklarn düşmelerini engellemek için
korkuluk aralklarnda koruyucu paneller vb. bulunmaldr.
12-Çocuklarn yaralanmasn önlemek için mobilyalarn özel köşe veya kenar koruyucular
bulunmaldr.
13- Oyun odalarnda ve diğer odalarda çocuklarn düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak
şekilde zeminin yumuşak özellikte olmas sağlanmaldr.(0-12 yaş çocuk evlerinde)
14–Pencere, perde, perdenin sarkan iplerinin, prizlerin ve elektrik kordonlarnn çocuğun
yatağndan uzak ve ulaşamayacağ yükseklikte olmas sağlanmaldr.
15-Kaplarda parmak koruyucusu ve güvenlik açsndan kap tutucular bulunmaldr.
16-Sabit karyolalarda özellikle küçük çocuklarn düşmesini engelleyici yatak koruyucular
bulunmaldr.
17-Temizlik malzemeleri, böcek ve tarm ilaçlar gibi zehirli maddeler, ilaçlar çocuklarn
ulaşamayacağ şekilde ağz kapal olarak kilitli dolapta, üzerindeki etiketleri sökülmemiş olarak
korunmal çocuklar bu konuda uyarlmaldr.
18-Çocuklara verilen ilaçlarn periyodik aralklarla kullanma tarihi kontrol edilmeli ve tarihi
geçenler imha edilmelidir.
19-Ecza dolab çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde kilitli olarak bulunmaldr.
20-Suda boğulmalar engellemek için içinde su biriktirilen kovalar, kaplar, çocuklarn
ulaşamayacaklar yerde muhafaza edilmelidir.
21-Tehlikeli materyaller kesici ve delici aletler, kimyasal maddeler, çocuklarn ulaşamayacaklar
yerlerde tutulmaldr. ( Küçük çocuklarn yutabilecekleri oyuncak parçalar, kesici aletler, piller,
kimyasal maddeler, oda spreyleri….vb)
22- Acil durumlarda gerekebilecek yangn, polis, ambulans … gibi numaralarn telefon yaknnda
görülebilecek bir yere aslmal çocuklar bu konuda bilinçlendirilmelidir.
23- Kuruluşta ilaç ve acil durumlar için ilk yardm malzemelerini içeren bir ecza dolab
bulunmaldr.
24-Oyuncaklarn çocuğun yaşna uygun olmal oyuncak ambalajn üzerinde yazan tavsiye edilen
yaşa göre seçilmelidir. CE işareti kullanlmasna dikkat edilmelidir.
25-Küçük boyuttaki, yerinden kolayca kopabilecek; küçük çocuklarn ulaşabileceği yerlerde
boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük objeler, nesneler veya benzeri parçalar olan oyuncaklar
bulundurulmamaldr.
26-Sağlk Bakanlğnn yaymladğ “Oyuncak Rehberi” ne uygun olarak ve dikkat edilerek
oyuncaklarn kullanlmas sağlanmaldr.
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27-Özellikle müstakil çocuk evlerine ait bahçe olmas durumunda Bahçenin zemini taşlk ve beton
olmamal, zemin, çim, yumuşak toprak, ince kumla kapl olabilir.
28-Bahçe oyuncaklarnn krk sivri uçlu, keskin, pasl kenarlar bulunmamaldr.
29-Çocuklarn dşardan gelebilecek yabanclara karş korunmas yönünden gerekli güvenlik
önlemleri alnmaldr.
30- Çocuklarn sağlkl bir ortamda bakm ve eğitimlerinin sağlanmas için tüm güvenlik önlemleri
alnmaldr.
31-Evde aile görüşmeleri yaptrlmamal, çocuklarn ziyaretçileri koordinasyon merkezine
yönlendirilmelidir.
32-Çocuk Evine tabela aslmamaldr.
33-Eve gelecek misafirler hakknda koordinasyon merkezi önceden bilgilendirilmeli ve uygun
bulunduktan sonra kabul edilmelidir.
34-Çocuk Evlerinde günübirlik temizlik, banyo ,yemek ,ziyaretçiler ,yaplan etkinlikler,geziler
faaliyetler , okul görüşmeleri ,varsa önemli hastalk,kaza yaralanma ve izinli izinsiz ayrlan
çocuklara ilişkin bilgiler kutlamalar, izin dönüşü gelen çocuğun durumu , yaşanan skntlar ,
evdeki eksiklikler vs deftere yazlmaldr.
35-Evde gda rasyonuna uygun çocuklarn seçiminde ve pişirilmesinde katk vereceği yemekler
pişirilmeli, numuneleri mevzuata uygun olarak buzdolabnda muhafaza edilmelidir.
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EK:2 ÇOCUK EVLERİNDE “GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN DENETİM
FORMU”
Çocuk Evinin Ad:
Çocuklarn Yaş Grubu:
Cinsiyeti:
Çocuk Evi Sorumlusunun Ad Soyad Ünvan:
Denetim Tarihi:
Denetimi Yapanlar:
YANGIN GÜVENLİĞİ
1-Kilitsiz olarak Yangn merdiveni var m veya yangnda çkş sağlayan herhangi bir düzenleme
olup olmadğ ?
Evet ( ) Hayr………………………………………………………………..............................
2-Yangndan korunma için yangn söndürme cihaz ve malzemesi sesli ve şkl alarm sistemi var
m?
Evet ( )
Hayr ( ) …………………………………………………………………………………
3-Duman,Gaz Detektörü bulunuyor mu?
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………………………………………
4. Kalorifer ve diğer snma araçlar çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde güvenlik bariyeri
konulmuş mu ?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………................
5- Elektik Düğme ve Prizleri, elektrik kablolar korunakl hale getirilmiş mi?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………..
6-Olas bir afet durumunda (yangn-deprem ..vs ) yaplacak işlemlere ilişkin acil durum eylem
plan hazrlanp çocuklara öğretilmiş mi?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………..
DOLAP, PENCERE, BALKON, MERDİVEN, ODALARIN GÜVENLİĞİ
1-Tüm dolaplarn çekilince devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenip sabitlenmediği veya duvara
bağlama
güvenlik
aparatlarnn
bulunup
bulunmadğ?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
2. Dolaplarn üzerine çocuklarn üzerine düşecek ağr eşyalarn konulup konulmadğ?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………..........................................
3. Tüm duvara monte edilen aparatlarn, mobilyalarn ve raflarn, panolarn çocuğun üstüne
düşmeyecek şekilde duvara sabitlenip sabitlenmediği ?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
4-Tüm pencerelerde güvenlik kilitleri ve balkonlarda güvenlik kaplarnn olup olmadğ veya
çocuklarn düşmesini engelleyecek şekilde korunakl hale getirilip getirilmediği ?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
5- Tüm Merdivenlerde çocuklarn güvenliğini sağlayacak nitelikte emniyet korkuluklar var m,
merdivenlerde kaydrmaz bant uygulamas ( müstakil dubleks ve tripleks evlerde) olup olmadğ?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………...
6-Tüm Merdivenlerin çkşnda ve inişinde çocuklarn düşmemeleri için güvenlik kaps bulunuyor
mu? ( müstakil dubleks ve tripleks evlerde)
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
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7-Tüm Merdiven ve balkon aralarndan düşmelerini engellemek için korkuluk aralklar için
koruyucu paneller var m?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
8- Çocuklarn yaralanmasn önlemek için mobilyalarn özel köşe veya kenar koruyucular
bulunuyor mu?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
9- Odalarda çocuklarn düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde zemin yumuşak özellikte
midir?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
10–Pencere, perde, perdenin sarkan iplerinin, prizlerin ve elektrik kordonlarnn çocuğun
karyolasndan uzak ve ulaşamayacağ yükseklikte olup olmadğ?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
11- Kaplarda parmak koruyucusu ve güvenlik açsndan kap tutucular bulunuyor mu ?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
12- Sabit çocuk karyolalarnda yatak koruyucular bulunuyor mu ?
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………..............................................
13-Temizlik malzemeleri, böcek ve tarm ilaçlar gibi zehirli maddeler, ilaçlar çocuklarn
ulaşamayacağ şekilde ağz kapal olarak kilitli dolapta, üzerindeki etiketleri sökülmemiş olarak
korunuyor mu?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………….......................................
14-Çocuklara verilen ilaçlarn periyodik aralklarla kullanma tarihi kontrol ediliyor mu ve tarihi
geçenler imha ediliyor mu ?
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………..............................................
15-Ecza dolab çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde kilitli olarak bulunuyor mu ?
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………...............................................
16-Suda boğulmalar engellemek için içinde su biriktirilen kovalar, kaplar, ulaşamayacaklar yerde
muhafaza ediliyor mu ?
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………...............................................
17-Tehlikeli materyaller kesici delici, aletler, kimyasal maddeler, çocuklarn ulaşamayacaklar
yerlerde tutuluyor mu? ( Çocuklarn yutabilecekleri oyuncak parçalar, boğulmaya neden ne olacak
poşetler kesici aletler, piller, kimyasal maddeler, oda spreyleri….vb )
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………..............................................
18- Acil durumlarda gerekebilecek itfaiye, polis, ambulans…. gibi telefon numaralarnn telefon
yaknna görülebilecek bir yere konulup konulmadğ
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………...............................................
OYUNCAK GÜVENLİĞİ
1-Oyuncaklarn çocuğun yaşna uygun olmadğ, oyuncak ambalajn üzerinde yazan tavsiye edilen
yaşa göre seçilmelidir ? CE işareti kullanlmş m ?
Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………….............................................
2-Küçük boyuttaki, yerinden kolayca kopabilecek; küçük çocuklarn ulaşabileceği yerlerde
boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük objeler, nesneler veya benzeri parçalar olan oyuncaklar
bulunuyor mu?
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Evet ( )
Hayr ( )……………………………………………………………………………………..
BAHÇE GÜVENLİĞİ
1 – Müstakil çocuk evlerinde bahçenin zemini taşlk ve beton olmamal, zemin, çim, yumuşak
toprak, ince kumla kapl olabilir.)
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………...............................................
2. Bahçe oyuncaklar yerine iyice sabitlenerek çocuklarn düşmesini engelleyecek şekilde korunakl
hale getirilmiş mi ? Oyun ekipmanlarnn sağlamlklarnn standartlara uygun olup olmadğ?
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………..............................................
3- Bahçe oyuncaklarnn krk sivri uçlu, keskin, pasl kenarlar bulunmakta mdr?
Evet ( )
Hayr ( )………………………………………………………...............................................
DİĞER GÜVENLİK
1- Çocuk Evi İçin gerekli diğer güvenlik önlemleri alnmş m?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
2-Çocuklarn dşardan gelebilecek yabanclara karş korunmas yönünden gerekli güvenlik
önlemleri alnmş m ?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
3-Evde aile görüşmeleri yaptrlyor mu;
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
4-Çocuk Evine tabela aslmş m?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
5-Eve gelen misafirler hakknda koordinasyon merkezinin görüşü alnyor mu?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
6-Çocuk Evi günlüğü düzenli tutuluyor mu?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
7-Evde gda rasyonuna uygun yemekler pişirilip numuneleri alnyor mu?
Evet ( )
Hayr ( )…………………………………………………………………………………….
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5.3

RAPORA İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADANA’NIN ALADAĞ İLÇESİNDE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA MEYDANA
GELEN ELİM YANGIN VAKASININ ARAŞTIRILMASI VE BENZER ACILARIN BİR
KEZ DAHA YAŞANMAMASI VE KAMUSAL EĞİTİM VE BARINMA HAKLARININ
TÜM

ÖĞRENCİLERİMİZ

YAYGINLAŞTIRILMASI

İÇİN

İÇİN

GÜVENCE

ALINMASI

ALTINA

GEREKEN

ALINIP

TEDBİRLERİN

BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI MUHALEFET
ŞERHİ

Gaye USLUER

Mustafa Ali BALBAY

CHP Eskişehir Milletvekili

CHP İzmir Milletvekili

Gülay YEDEKCİ

Muhammed Rza YALÇINKAYA

CHP İstanbul Milletvekili

CHP Bartn Milletvekili
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Adana'nn Aladağ ilçesinde 29 Kasm 2016 günü 11'i öğrenci, toplamda ise 12
kişinin yaşamn yitirdiği yurt yangn son dönemde toplum vicdannda derin yaralar açmş
elim bir olay olarak hafzalardaki yerini korumaktadr. Bu yangnn toplum nezdinde bir
nebze de olsa söndürülebilmesi için, TBMM’de bulunan dört partinin ortak kararyla
kurulmuş olan komisyonun amac siyaset üstü bir çalşma sergilenmesi, sorumlu olanlarn
tespiti ve bir daha benzer olaylarn yaşanmamas için neler yaplmas gerektiğinin
belirlenmesiydi.
AKP’nin üye bildirmemesi nedeniyle uzun süre çalşmalarna başlayamayan
komisyonumuz, kurulmasnn üzerinden bir ay geçen bir süreden sonra 09.02.2017
tarihinde ilk toplantsn gerçekleştirebilmiş ve bu toplantda Komisyon Başkan,
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir. Maalesef daha ilk toplantda bu
komisyonun ortak akl adna maksadna ulaşacağ konusunda kayglar oluşmuştur.
Komisyon başkan, başkan yardmcs ve sözcüsünü belirlemek üzere seçim yaplma
aşamasnda, Ana Muhalefet Partisi sfatyla başkanlk seçiminin çoğunluk usulü üzerinden
yaplmamas, paydaşlğn ortaklaşa kullanlmas konusunda isteğimiz, bu isteğin iyi niyeti
ve birleştirici amac göz ard edilerek annda reddedilmiş, çoğunluk kararyla başkan,
başkan yardmcs ve sözcü iktidar partisi milletvekillerinden seçilmiştir.
Ortak görüş ve mutabakat ile kurulan böyle bir komisyonda hedefimiz muhalefet
milletvekillerinin de eşit olarak katk sunmas iken, tamam iktidar partisi tarafndan
hazrlanan program dâhilinde çalşmalar planlanmş ve yürütülmüştür.
Ad üzerinde; bir komisyon çalşmasnn, belirleyiciler ve dinleyicilerden
oluşmayacağ açktr. Bu nedenle ilgili komisyonda görev alan herkesin, sadece önüne
konulanlar değil, önüne konulacaklar da planlayan aşamasnda aktif olarak yer almalar
gerektiğine dair yaptğmz vurgu göz ard edilmiştir. Bu nedenle komisyonun çalşma
biçimi tek tarafl gerçekleşmiş, muhalefet partilerinin soru sormak ve gelen konuklar
dinlemek dşnda aktif başka bir katklarna ya da yaptrm güçlerine imkân verilmemiştir.
Bu çalşma biçimi, komisyonun ilk oturumundan itibaren bu yangnn ortaya çkş
nedenlerinin yan sra, bu yurdun varlğ ve çalşmasna dair baz verilerin saklanmak
istendiği, ya da kayrlacak kişilerin olabileceği konusunda soru işaretleri oluşturmuştur.
Bu çalşma biçimine karşn komisyonun CHP’li üyeleri olarak komisyona katlm ve
çalşmalar sürdürülmüştür.
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Aladağ yurt yangnnda yanarak hayatn kaybeden evlatlarmzn acsyla, bu elim
olayn sebeplerinin ve sorumlularnn ortaya çkarlmas için dinlenmesini talep ettiğimiz
kişi ve kurumlar komisyona yazl olarak bildirmemiz ve talep etmemiş söylenmiştir.
Yazl ve sözlü bildirim ve talebin yaplmasna karşn, talep ettiğimiz kişi ve kurumlar
komisyona davet edilmemiştir.
Komisyona bilgi aktarm için davet edilen kişi ve kurumlarn tamam iktidar partisi
tarafndan belirlenmiştir. Bu bağlamda Bilgi, katk ve sorumluluk açsndan konuyla hiç
ilgisi olmayan kişiler (örneğin YÖK temsilcileri) komisyona çağrlmştr. Bu kişiler, konu
ile ilgisi olmayan -örn. “üniversitelerimizin ne kadar iyi ve başarl olduğuna dair” sunumlar yapmş, hem katlmclar hem de davet edilen kişiler açsndan gereksiz zaman
öldürücü, katmadeğeri olmayan bir süreç oluşturulmuştur. Hatta bu kurumlar temsilen
katlan kişiler, komisyona neden çağrldklarn kendilerinin de anlamadğ yönünde
beyanda bulunmuşlardr.
Konunun asl muhatab olan birçok kişi ve kurum komisyonda dinlenmemiştir.
Yazl görüş alnmas yeterli olabilecek kurumlarn komisyon oturumlarna katlmlar ve
süreci doldurmalar için uğraş verilmiştir.
CHP grubu olarak önerdiğimiz kişi ve kurumlarn çağrlmamas, dinlenmemesi
komisyon ortağ olarak yok saylmamz anlamna gelmektedir. Bu tutum yani muhalefetin
yok saylmas, komisyonu olumsuz biçimde etkilemiş, verimli ve etkili sonuçlar alnmasn
engellemiştir. Komisyonun kurulduğu ilk gün birlikte bir yol haritas belirleyeceğiz
denilmesine rağmen, yol haritas tamamen komisyonu yönetenlerce çizilmiş ve muhalefet
maksatl olarak dşarda braklmştr. Tüm Türkiye kamuoyunu ayağa kaldran bu
travmatik olayn incelendiği komisyonun bu tarz çalşma biçimi nedeniyle, hiçbir yere
varamamş, ne yangnla ilgili örtülü gerçekler aydnlatlabilmiş, ne de yeni yangnlarn
önlenmesine dair kayda değer bir garanti verilebilmiştir.
Adana ili Aladağ ilçesinde Süleymanclar cemaatine ait olduğu bildirilen ve bilinen
Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci Yurdunda meydana gelen yangnda 11 öğrenci ve 1
yurt görevlisinin feci şekilde can vermesi, ülkemizdeki tarikat ve yurtlar gerçeğini yeniden
görünür klmştr. Süleymanclarn Adana genelinde 80 kadar yurdu olduğu ve bu yurtlarn
6’snn Aladağ’da olduğu belirtilen bilgiler arasndadr.

Özellikle 15 Temmuz darbe

girişiminden sonra AKP ile ilişkileri yeniledikleri, tasfiye edilen FETÖ’den doğan
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boşluğun bir ksmnn bunlarla doldurulduğu da yaplan yorumlar arasndadr. Dava
dosyas sadece yurt sorumlular ile snrl tutulmuş olup,7 yurt idarecisinden 6’s halen
tutukludur. Olaydan bir süre sonra sorumlular serbest braklmş, tepki üzerine yeniden
tutuklanmşlardr. Kamu yöneticisi ve siyasi sorumlularla ilgili dosya ayrlmş olup, bu
yolla olay zamana yayp unutturma anlayş olduğu ortadadr.
Komisyon çalşmalar devam ederken yangnn olduğu yurt yktrlmş ve deliller
tamamen ortadan kaldrlmştr. Bu bile başl başna kabul edilemez bir gelişmedir ki,
komisyonda yönetici sfatyla görev yapanlar, konuyla ilgili yaptğmz uyarlara kulak
asmamştr. Bunun nedeni olarak suçlu kişi ve kurumlarn devlete szan ve kamuoyunda
AKP Hükümetinin yeni gözdesi olduğu düşünülen cemaatlerle intisapl olduğu, bu kişilerin
hükümetçe maksatl olarak korunduğu tarafmzca düşünülmektedir. Nitekim yurt
yangnnda evladn yitirmiş ailelerin beyanlarna bakldğnda da açkça görülmüştür ki bu
aileler sözü geçen cemaat tarafndan hem tehdit edilmiş, hem de kendilerine çocuk başna
para teklifi yaplmştr. Komisyon üyelerimize konuşan mağdur velilerden, hayatn
kaybeden Z.A.’nn babas M.A: “Millî Eğitim Müdürü’nün dokunulmazlğn kaldrn. Bu
kişi, çocuklarmz o yurda yerleştirdi. Sorumlular, Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü,
Fon Müdürü, çocuk yurdu kapal diye bizim çocuklarmz oraya yerleştirdiler.
Süleymanclarn yurdu kapanmasn diye bizim çocuklarmz oraya yerleştirmemiz için
bask yaptlar.”
Türkiye'de 2 bin 242 ortaöğrenim, bin 645 de yükseköğrenim yurdu olmak üzere
toplam 3 bin 887 özel öğrenci yurdu bulunmaktadr. FETÖ’ye ait 820 yurt devlete
devredilmiş olup,özel yurtlarn büyük bir bölümünün Süleymanclar, Menzil, İsmail Ağa,
Nurcular, Nakşibendiler gibi tarikatlarn elinde olduğu tarafmza iletilen bilgiler
dâhilindedir. Rakamlar, yurtlarda devletin değil tarikat ve cemaatlerin etkili olduğunu
ortaya koymuştur. Kontenjan 374 bin olan yurtlarda, 204 bin öğrenci kalmaktadr.
Hatrlanacağ üzere 1 Ağustos 2008’de Konya’nn Balclar beldesinde de Kur’an
kursuna giden kz öğrencilerin kaldğ yurtta da Adana’dakine benzer bir facia yaşanmşt.
Ad geçen cemaate ait olduğu belirlenen Boğaziçi Özel Öğrenci Yurdunda yaşanan
patlamada 17 kz öğrenci yaşamn yitirmişti. Facia sonrasnda yaplan araştrmalarda bu
cemaate ait 1700 dernek ve 1300 yurt/pansiyon olduğu belirlenmişti. Ad geçen
kurumlarn, bulunduklar belde, ilçe ya da ilin etiketiyle “Kurs ve Okul Talebelerine
Yardm Derneği” ad altnda çalştğ anlaşlmaktadr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 494)

457‒
‒ 457
Ayrca, MEB bünyesinde 2 bin 542'si orta öğrenim öğrencilerine hizmet veren
pansiyon ve 325'i de temel eğitim öğrencilerine hizmet veren toplam 2 bin 867 yurt
mevcuttur. 2 bin 542 ortaöğrenim yurdunun kapasitesi 431 bin 958 olup ve bu kurumlarda
296 bin 678 öğrenci barnmaktadr. Ortaokul bünyesinde ise 325 Yatl Bölge
Ortaokulu'nda 56 bin 515 öğrenci barnmaktadr.
AKP iktidar 2002 ylndan bu yana Yatl İlköğretim Bölge Okullarn (YİBO)
kapatma eğilimi içinde olmuştur. YİBO’larn saysnn azalmas ile birlikte köylerde
bulunan öğrenciler cemaat, dernek ve vakflarn merdiven alt kaçak açtklar ev, yurt ve
pansiyonlarda kalmaya başlamşlardr. Karaman’da yaşanan olayda da yoksul köy
çocuklar Ensar Vakf’nn kaçak yurdunda cinsel istismara uğradklar belirlenmişti.
YİBO’larn kapatlmalar bundan sonraki süreçte de yoksul öğrencilerin farkl cemaat ve
tarikatlarn himayesi altna gireceğini göstermektedir. Aladağ’da da ayn sorun yaşanmş,
devlet yurdunun bulunmamas nedeniyle yoksul köy çocuklar, eğitimci kimliği olmayan
dernek yöneticilerinin insafna braklmştr.
Milli Eğitim Bakanlğ (MEB) yakn zamanda, “Özel Öğrenci Yurtlar
Yönetmeliğinde” değişiklik yapmş, 6/5/2017 tarihli resmi gazete ile de yaymlamştr.
“Özel Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliğine göre; Gerçek ve Tüzel kişilere Ortaokul
Düzeyinde Yurt Açma İzni Verilmiştir. Bu durumda ön görülüyor ki cemaatler şimdi
apartlarn, pansiyonlarn öğrenci apart, öğrenci pansiyonu ad altnda özel yurt haline
getireceklerdir. Bu durum 10-11 yaşndaki öğrencilerin, dernek ve vakflar ile şahslarn
açtğ özel yurtlarda kalmasn yasal hale getirecektir. Gerçek ve tüzel kişilere Ortaokul,
İmam Hatip Ortaokulu, Ortaöğretim ve Yükseköğretim düzeyinde yurt, pansiyon, apart,
stüdyo daire açma hakk getirilmiştir. Özel yurtlarn açlmas için en az 40, pansiyon için
30, apart ve stüdyo daire için 10 öğrenci şart getirilmiştir. Kurumlarda geçici barnma ad
altnda ortaöğretim kurumlarnda yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim yurtlarnda
ortaöğretim öğrencilerinin barnmalarna da izin verilmiştir.
Kurumlarn denetimi İl Milli Eğitim Müdür Yardmcs ya da Şube Müdürünün
başkanlğnda Şube Müdürü ve resmi Ortaöğretim Kurumu müdürü tarafndan yaplacaktr.
Teftiş Kurulunun (Müfettişlerin) denetim yetkisi sakl tutulmuştur. Bu sorumlular örtbas
etme anlayş ile Aladağ yangn halen devam ediyor. Bu yönetmelik ile yeni Aladağlar
yaratlacağ açktr.
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Milli Eğitim Bakanlğnn sorumluluk alannda olan anlan asli hizmetlerin özel
teşebbüsler eliyle tamamlanmaya çalşlmas kabul edilemez bir durum olup, bununla
birlikte bugüne kadar yaşanan elim olaylarda bunun aslnda ne denli sakncal bir mesele
olduğu da gün yüzüne çkmştr. Bu halde devletin asli görevi olan eğitim alanndan
çekilerek bu alann ihtiyaç gerekçesi gösterilip özel teşebbüse devredilmesi sorunun temel
kaynağ olarak düşünülmelidir. Bilindiği üzere öğrencilerin barndrlmas iddias altnda
açlan bu yurtlarn çok büyük bölümü vakf, dernek bünyesi ad altnda görünüyor olsa da
bunlarn iktidar tarafndan da korunup kollanan denetimden uzak tutulan laik, çağdaş
eğitim sistemini özümseyememiş kurumlara ait olduklar herkesin malumudur. Özellikle
köy okullarnn ve bölge yatl okullarnn kapatlmas ile birlikte ilk ve ortaöğretimde
okuyan çocuklarn barnma ihtiyaçlarnn sözü edilen bu tip dernek, vakflarn eline teslim
edilmesi kabul edilemez. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde köy çocuklarnn en ileri düzeyde
yetişmesi için kurulan Köy Enstitülerinin kapatlmasndan bu yana krsal kesimde yaşayan
çocuklarmzn eğitimi zaten uzun yllardr ihmal edilmişken bugün devletin tamamen
sorumluluğunu terk etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.
Üstelik özel girişimcilik ad altnda eğitim hizmetlerinin, amaçlar belirsiz dini
cemaatlere verilmesinin inanç grubu görünümlü suç örgütlerini cesaretlendireceği
unutulmamaldr. Ülkemizin yakn zamanda yaşamş olduğu darbe tehdidi ve FETÖ
gerçeği ortada dururken, bu tür yaplanmalara izin verilmesi “Yeni paralel yaplar”
oluşmasna alan açlmas anlamna gelmektedir. FETÖ bütün insan kaynağn önce özel
dershaneler, ardndan paral kolejler eliyle sağlamştr. Faaliyetlerinin en önemli merkezi
de eğitim olmuştur. Yllar önce devletin eğitimine alternatif olarak kendi eğitim
kurumlaryla adm adm büyümeye başlayan ve AKP iktidarndan aldğ güçle devlete
karş darbe girişiminde bulunmaya cüret eden hain FETÖ yaplanmas, bütünüyle bu
yöntemi esas almş ve hem insan kaynağ bakmndan hem ekonomik olarak devleti tehdit
edebilecek güce de bu sayede ulaşabilmiştir. Özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin
çocuklarnn bu yurtlar araclğ ile ayn amaç doğrultusunda yetiştirilmesi söz konusu
yaplar tarafndan bir yöntem olarak kullanlmaktadr. Ülkemizin birçok şehrinde devlete
ait ortaöğretim yurtlarnn yeterli sayda bulunmamas nedeniyle, yoksul ailelere
çocuklarnn okumas için tek olanak olarak bu yurtlar sunulmaktadr. İnsanlar da
mecburen bu yurtlara çocuklarn teslim etmektedirler. Aladağ’da gerçekleştirilen çalşma
ziyaretinde de aileler bu gerçeği dile getirmişlerdir.
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Eğer ilköğretim değil ama ortaöğretim için vakflar, dernekler veya özel kuruluşlar
tarafndan yurtlar açlp işletilecek ise mutlak surette buralarn ruhsatlandrlmas, çalşacak
insanlarn seçilmesi ve daha sk/etkin olarak denetlenmesi ve kuralszlk halinde
uygulanacak yaptrmlar daha somut ve ağr hale getirilmelidir. Çünkü barnma hakknn
kötüye kullanlp, kimi yöntemlerle çocuklarmzn ve gençlerimizin çağdş, bölücü ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine aykr biçimde eğitilmelerinin engellemek
gerektiği devletin asli görevlerinden birisidir.
Ayrca, Komisyonumuzun çalşma yaptğ ve raporun yazldğ zaman diliminde
ülkemizdeki öğrencilerin kamusal eğitim ve barnma haklarna ilişkin sorunlar ve öğrenci
yurtlarnda çocuklarmzn karş karşya brakldğ sorunlar ne yazk ki devam etmektedir.
Çocuklarmzn barndğ kurumlarn denetimine ilişkin hala güçlü bir mevzuat
oluşturulamamştr. Oysaki komisyonumuzun çalşmasna ilişkin usul ve esaslar arasnda
“Komisyonun gerekli görmesi halinde, komisyon olarak ya da oluşturulacak alt
komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştrmalar yapmas” karar da
bulunmaktadr. Bu anlamda, alannda yaplan tek çalşma komisyonumuzun kurulmasna
da neden olan Aladağ’daki elim yurt yangn vakas ile snrl olmuştur. Oysa
komisyonumuzun en azndan ailelerinden uzakta eğitim almak zorunda kalan
çocuklarmzn eğitim gördükleri diğer illerdeki benzer konumdaki yurt, pansiyon vb.
yerleri inceleme frsat bulmuş olsa idi çocuklarmzn barnmalarna ilişkin farkl sorunlar
tesbit edilebilir ve bu sorunlarn üzerine gidilebilir, çözüm önerileri geliştirilebilirdi.
Aladağ Yangnnda kaybettiğimiz öğrencilerin kalmakta olduklar pansiyonun
“Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği” adndaki bir dernek tarafndan açldğ
bilinmektedir. Derneğin ilkokul mezunu olduğu belirtilen kurucular, baz kaytlarda çiftçi
ise baz kaytlarda esnaf şeklinde geçmektedir. Beş kişiden oluşan yönetim kurulunun birisi
erkek, diğeri kz çocuklar için iki pansiyon açtğ, daha sonra nedeni anlaşlmayan
sebeplerle kz öğrencilerin erkek, erkek öğrencilerin kz yurduna transfer edildiği
aktarlmaktadr.
Yurtlar açan derneğin kuruluş aşamas ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlğ temsilcilerine sorduğumuz sorulara yant olarak “kendilerinin yurdun kurulmas
ve eksiklikleri hakknda tarafmzca öne sürülen ifadelerin içinde onaylamadklar hiçbir
eylemin gerçekleşmediği, bakanlğn yetki alan dşnda gördükleri işlerde de söz sahibi
olmadklar” şeklinde bizi destekler açklamalar yaplmştr.
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Aladağ’da Ortaöğretim öğrencilerine hizmet vermek için açlmş olan yurtta, hiç
ortaöğretim öğrencisinin kalmyor olmas düşündürücüdür. Müfettiş raporlarnda da
belirtilen bu durum, yurdun ilk ve ortaokul öğrencilerini barndrdğ gerçeğini ortaya
çkarmaktadr. Aladağ yangn olduğu tarihlerde özel teşebbüsün ortaokul düzeyinde yurt
açma yetkisi yoktu. Bu nedenle yurtta ilk ve ortaokul öğrencilerinin sürekli barndrlmas
İlçe Milli Eğitim Müdürü, yurt yöneticileri ve teftiş yapan müfettişler ve şube müdürlerinin
görevlerini tam olarak yapmadklarn göstermiştir. Müfettiş raporlarnda yurtta
ortaöğretim öğrencisi olmadğ tespit edilmesine rağmen, bu durumun nedenleri
araştrlmamş, üstün körü rapor tutularak geçiştirilmiştir.
Aladağ Yangn konusunda toplanan komisyonunun kurulma amac suçlularn
yarglanmas ve gerekli önlemlerin alnarak bir daha Aladağ benzeri korkunç bir olayn
yaşanmamas iken, komisyonun fiili işleyişi sonucu bu amaçlara dair somut katk
yaplamamştr. Ana Muhalefet Partisi olarak bizler, “öğrenim çağndaki çocuklarmzn
gittiği okullar, yurtlar, dershaneler Milli Eğitim Bakanlğ’nn kontrolünde olsun”
görüşünü savunmakta, Diyanet İşleri Başkanlğnn ise bu konuyla ilgili doğrudan bir
tasarrufu olmamas gerektiğini savunmaktayz. Fakat yaplan açklamalardan bu görevin
AKP Hükümetinin kendi elleriyle Diyanet İşleri Başkanlğna diğer kurumlardan bağmsz
olacak şekilde teslim edildiği anlaşlmaktadr. Kuran kurslarna katlan çok sayda
çocuğumuz olduğu bilinmekte iken Milli Eğitim Bakanlğnn devreye girmesi ve bu
kurslar denetlemesi sağlanmaldr. Ancak bu sayede Aladağ gibi Konya gibi felaketlerin
önü alnabilecektir. Diyanet İşleri Başkanlğna olağandş yüksek bütçeler tahsis eden
AKP Hükümetinin, çocuklarmzn can güvenliğini sağlayacak bir yol temin etmediği,
evlatlarmzn kontrolsüz, gelişi güzel mecralarda, kim olduklar belli olamayan kişilerin
ellerinde eğitim görmelerine göz yumduğu açkça görülmektedir. Konuyla ilgili tepkimizi
gösterdiğimizde de “Diyanetin bu anlamda titiz davrandğ” öne sürülerek bizlerin
ifadelerini yok saymşlardr.
Üniversite öğrencileri dşnda özel yurtlarn açlmasnn sakncal olduğu yolundaki
görüşümüz, son iki yldr yaşanan korkunç olaylar sonunda açk ve ac bir şeklide bir kez
daha görülmüştür. Çocuklarmz yalnzca yangnda ve tüp patlamalarnda hayatlarn
kaybetmekle kalmamş, çeşitli yerlerde cinsel taciz ve tecavüz vakalarna da maruz
kalmşlardr. Bütün bu korkunç olaylarn yaşandğ alanlara bakldğnda, tüm bu olaylarn
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cemaat destekli özel yurtlarda gerçekleştiği,

bu yurtlarn ve onlar işleten vakflarn

sorunsuzca faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir.
Bu noktada Millî Eğitim Bakanlğnn teşkilat yasasnda değişiklik yapmak
suretiyle, devlet kurumu olan ve onlarn doğrudan denetimindeki belediyelere yurt açma
yetkisini verilmesi yerine, yurt açma izni kendi eğitim durumu bile belli olmayan, neye
hizmet ettiği bilinmeyen ve denetlenemeyen kişilere ve kurumlara tannmaktadr. Bu tür
kişilerin ya da cemaatlerin yurt açmasn sakncal görmeyen iktidar, yurtlarn
denetlendiğini ve bu denetlemelerde bir sorun olmadğn ifade etmektedir. Fakat şunu göz
ard ettikleri de çok açktr; Denetimleri yapan kişi ve kurumlar bir önceki denetimde eksik
olduğunu saptadklar şeylerin bir sonraki denetimde tamamlanp tamamlanmadğna dahi
bakmamşlardr. Aladağ’daki yangnda da dikkatle denetlendiği iddia edilen yurdun
zemininin yanc bir madde ile kapl olmas kabul edilebilir gibi değildir ki komisyon
başkan AKP Milletvekili Fatma Güldemet Sar, Aladağ’da yaplan incelemede yerdeki
hallar görüp, “Şunlar tutup frlatasm var” diyerek durumun korkunçluğunu hissetmiştir.
Bu hissiyata rağmen birilerinin korunmasna göz yumulmas bizi derin bir vahamete
sürüklemiştir. 11 Mays günü, olaydan 6 ay sonra yerinde inceleme yapan komisyon
üyeleri derneğin erkek öğrenci yurdunda da ayn ihmaller ve denetimsizliğin söz konusu
olduğunu görmüştür..
Komisyonumuzun çalşmalar Milli Eğitim Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, İçişleri
Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ gibi bakanlklarmz yakndan
ilgilendirmesine rağmen, komisyonumuzun yaptğ toplantlarn hiç birisine Bakan
düzeyinde bir katlm olmamş, hiçbir bakan komisyona bilgi vermemiştir. Komisyona
katk sunmak için farkl kurumlardan gelen uzmanlar, tabir yerinde ise yalnzca kendi
kurumlarnn reklamn yaparak komisyondan ayrlmşlardr. Konunun asl müdahilleri ise
komisyona dâhil bile edilmemiş bu sayede meselenin üstü apar topar örtülmüştür.
Komisyonumuzun çalşmalar srasnda bakanlklara bağl kurumlarn yapmş olduklar
sunumlarda “Her kurum her işi mükemmel yapyor” gibi bir yaklaşm sergilenmiş, ancak
Aladağ yangnnda 11 öğrencimizin ve bir belletmenin hayatn kaybetmesine neden olay
ile ilgili hiçbir kurum sorumluluk almamştr. Oysa yaşanan faciada denetimsizlik
başroldedir. Dolaysyla devletin teslim ettiği kişi ve kurumlarn ehliyet ve liyakat
noksanlğ ortada olmasna karşn, ihmal ve denetimsizliklerin siyasi olarak sorumlusunun
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kim olduğu da sorulmaldr. Bu sorunun cevab ne yazk ki komisyonumuzda yant
bulmamş, bu raporda da yer almamştr.
Denetim aşamasndaki kurumlar, özellikle de İç İşleri Bakanlğ (Kaymakam, Vali )
ve Milli Eğitim Bakanlğnn (İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü) rolü
birbirinden bağmsz düşünülemez. Denetim görevlerini MEB Maarif Müfettişleri yaptğ
için, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerini bu işin dşnda tutmamz mümkün değildir.
Görevini eksik yapan paydaşlar, sorumluluk açsndan birbirinden ayr değerlendirilmekte,
fakat hükümetçe ayn titizlikle korunmakta, Kaymakamdan Milli Eğitim Müdürüne kadar
ilçede yetkili olan bütün önemli devlet görevlilerinin olaydaki sorumluluklar göz ard
edilmektedir.
Dernek kurmann kolay, fakat denetlemenin zor olduğu bir ortamda öğrenci yurt
hizmeti gibi birçok insan ilgilendiren ciddi bir faaliyeti ehil olmayan derneklere vermek,
Aladağ benzeri birçok yeni faciaya kap aralayacaktr. Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine
Yardm Derneği 2009 ylnda kurulmuş bir dernektir. O günden bu güne istediği alanda
faaliyet göstermiştir. Yurt açma iradesindeki derneğin mensuplarnn bu konuda ne kadar
eğitimli ya da donanml olduğu sorgulanmadan gerekli izinler kendilerine verilmiş,
aralarnda tek bir eğitimci yer almayan derneğin eğitim faaliyetleri sorunsuzca devam
ettirilmiştir. Dernekleri denetlemekten sorumlu İçişleri Bakanlğ’nn da bu noktada önemli
bir rol oynamas ve en azndan eğitim gibi ciddi bir konuda çalşacak dernekleri daha
dikkatli biçimde denetlemesi gerekmektedir. Bir derneğin kurs açmas, yurt işletmesi,
öğrencilerin barnma, yemek ve sağlk masraflarn karşlamas ve onlara kitap yardm
yapmas desteklenmelidir, fakat bu hizmetleri verecek kişilerin yetersizliği, yangn
örneğinde olduğu gibi beklenmeyen sonuçlara yol açacaktr. Komisyonda özellikle bu
konuda yaptğmz vurguya dair somut bir çalşma yer almamştr.
Konu bütünüyle ele alndğnda bu işin asl sorumlusu örtülü sahibi cemaatler olan
bu tür derneklerin açlmasna ve faaliyet göstermesine izin veren İçişleri Bakanlğ ve
gerekli denetim görevini yerine getirmeyen, öğrencileri cemaatlere teslim eden Millî
Eğitim Bakanlğdr. Komisyona Millî Eğitim Bakanlğndan gelen temsilciler, başta Teftiş
Kurulu Başkan olmak üzere kendi sorumluluklarn inkâr noktasnda görüş bildirerek tüm
sorumluluğu Kaymakamlk ve Milli Eğitim Müdürünün üzerine yüklemek istemişlerdir.
Komisyonun bütün oturumlar sonras Millî Eğitim Bakanlğyla yeniden görüşülmesi
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gerektiğine dair çağrmz dikkate alnmamş ve Bakanlk komisyon görüşmelerinin bu
önemli aşamasnda dşarda braklmştr.
Aile, çocuk ve eğitim düzenlemeleri Anayasamz ile güvence altna alnmştr.
Anayasa devlete her türlü istismara ve şiddete karş çocuklarmz koruma görevi
verilirken, eğitim-öğretim hakkn da devlete bir ödev olarak verilmesi hüküm altna
alnmştr. Anayasann 41.maddesi ailenin korunmas ve çocuk haklarn düzenler.
“MADDE 41- (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir
ve eşler arasnda eşitliğe dayanr. Devlet, ailenin huzur ve refah ile özellikle anann ve
çocuklarn korunmas ve aile planlamasnn öğretimi ile uygulanmasn sağlamak için
gerekli tedbirleri alr, teşkilât kurar. (Ek fkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk,
korunma ve bakmdan yararlanma, yüksek yararna açkça aykr olmadkça, ana ve
babasyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkna sahiptir. (Ek fkra:
12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar koruyucu
tedbirleri alr.”.
Eğitim ve öğrenim hakk ve ödevi ise Anayasamzn 42. Maddesinde teminat altna
alnmştr.
“MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkndan yoksun braklamaz. Öğrenim
hakknn kapsam kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve
inklâplar doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarna göre, Devletin gözetim ve
denetimi altnda yaplr. Bu esaslara aykr eğitim ve öğretim yerleri açlamaz. Eğitim ve
öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldrmaz. İlköğretim, kz ve erkek
bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarnda paraszdr. Özel ilk ve orta
dereceli okullarn bağl olduğu esaslar, Devlet okullar ile erişilmek istenen seviyeye uygun
olarak, kanunla düzenlenir. (Ek fkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayl Karar ile) Devlet, maddî imkânlardan
yoksun başarl öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amac ile burslar ve başka
yollarla gerekli yardmlar yapar. Devlet, durumlar sebebiyle özel eğitime ihtiyac olanlar
topluma yararl klacak tedbirleri alr. Eğitim ve öğretim kurumlarnda sadece eğitim,
öğretim, araştrma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle
olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarnda
Türk vatandaşlarna ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim
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kurumlarnda okutulacak yabanc diller ile yabanc dille eğitim ve öğretim yapan okullarn
tabi olacağ esaslar kanunla düzenlenir. Milletleraras antlaşma hükümleri sakldr.”
denmektedir.
Anayasamzn 42. maddesinde eğitim öğretimin Devlet gözetiminde yaplacağ,
Atatürk ilke ve inklâplarna, çağdaş bilim esaslarna aykr eğitim öğretim yerlerinin
açlamayacağ hüküm altndadr. Bunun yan sra ilköğretimin zorunlu ve parasz olduğu
kesin bir hükümdür.
Anayasa dşnda, ülkemiz Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarna Dair Sözleşme,
Avrupa Konseyi Çocuklarn Cinsel Sömürü ve İstismara Karş Korunmas Sözleşmesi gibi
uluslararas düzenlemelere taraftr.
Bunun yan sra Anayasamzn 174. Maddesi ile teminat altna alnan devrim
kanunlarnn korunmas hükmü ile alternatif eğitim kurumlar açlamayacağ, eğitimöğretimin Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğini uygun olacağ güvence altna alnmştr.
Buna karşn MEB, özellikle son yllarda eğitim öğretim faaliyetlerinde sivil toplum
kuruluşu ad altndaki pek çok vakf ve dernekler ile protokoller yaparak bu vakf ve
dernekleri eğitim öğretimin adeta “asli unsur” haline getirmeye çalşmaktadr.
Milli Eğitim Bakanlğ’nn Anayasal görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle
öğrencilerimizin yurt ve barnma sorunu her geçen gün büyümektedir. Aladağ’da yaşanan
elim yurt yangn, yangnda yitirdiğimiz çocuklarmz bu sorunun gözle görülmesi
açsndan da çok önemli olandr. Aladağ nüfus olarak Adana’nn en küçük ilçesidir. İlçe
Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, kaymakam ve ilgili kişilerin bahsi geçen yurtta
kaçak olarak ortaokul ve ilkokul çocuklarnn sürekli barndrldğn bilmeme imkânlar
yoktur. Tüm yöneticiler bu duruma göz yummuştur. Yurdun denetimini yapan Maarif
Müfettişleri de bu durumu tespit etmelerine rağmen, tedbir almadklar için suça ortak
olmuşlardr.
Yurt çalşanlarnn ve yöneticilerinin kâğt üzerinde varlklar bir anlam
taşmamaktadr. Alannda uzman olmayan kişilerin işlettiği bu yurt yangn ihmallerle
doludur.
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Yurt binasnn baz bölümlerinin ahşap, yerlerinin hal kapl olmas uzman olmayan
denetçilerin bile dikkatini çekmesi gereken bir vaka olmasna rağmen, bu duruma İlçe
Milli Eğitim Müdürü, denetim yapan şube müdürü ve Maarif Müfettişlerinin sessiz
kalmalar manidardr.
Yangn önleme adna yaplan tatbikat ve doldurulan formlar şüphelidir. İlgili
formlarn sonradan doldurulmuş olma ihtimali savclar tarafndan araştrlmaldr.
Özel Öğrenci Yurtlarnda öğrenciler belli bir oranda ücret ödeyerek barnma
hizmeti almaktadrlar. Tespit edildiği kadar ile yurtta kalan öğrencilerin çoğunun para
ödemediği,

giderlerin

yurt

yönetimi

tarafndan

karşlandğ

bilinmektedir.

Yurt

yöneticilerinin hesap hareketleri incelenmeli ve yurdun finansnn kim ya da kimler
tarafndan yapldğ tespit edilmelidir.
Yoksul köy çocuklarnn bu yurtta sağlksz ortamda barnmasna müsaade eden
tüm yöneticiler soruşturmaya dâhil edilmelidir.
Aladağ’da bir yl önce yklan devlete ait yurdun yklma sebepleri araştrlmaldr.
Öğrencilerin ailelerinin yurdun mevzuata uygun olup olmadğn, yaş gruplarnn
yasa dş bir şekilde barndrldğn bilmelerine olanak yoktur. Kağt üzerinde mevzuata
uygun olduğu izlenimi olsa da, yurdun açlmasna, faaliyetini devam ettirmesine, mali
kaynaklarnn araştrlmamasna neden olan tüm ilgililer soruşturmaya dahil edilmelidir.
Aladağ yurt yangn ülke genelinde barnma ihtiyacnn içinde bulunduğu durumu
açğa çkarmştr.
Önceki yönetmelik (Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği) gereğince Ortaokul
öğrencilerinin ortaöğretim düzeyindeki bir yurtta sürekli olarak bulunmamalar
gerekmekteydi. Bu durum yönetmeliğin 21 inci maddesinde; Ortaöğretim veya
yükseköğretim kurumlarnda snavlara girmek veya bu kurumlara kaytlarn yaptrmak,
açköğretîm lisesi veya açköğtetim fakültesinde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere
katlmak ya da yükseköğrenime hazrlayc dershanelere devam etmek için yurtta barnma
ihtiyac duyan öğrenciler, kamu personeli seçme snav ve açköğretim snavlarna hazrlk
dershanelerine devam edenler ile okullarn tatil olduğu dönemlerde sosyal, kültürel ve
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sportif amaçl faaliyetlere katlan misafirler yurt yönetimince belirlenen şartlar kabul
etmek ve durumlarn belgelendirmek kaydyla yurtta barndrlabilir.
(Değişik ikinci fkra : 24.02.2011/27856 RG) İhtiyaç olmas ve açk kapasite
bulunmas hâllerinde, ders yl ile snrl olmak üzere, yükseköğretim yurtlarnda
ortaöğrenim öğrencileri, ortaöğretim yurtlarnda ise yükseköğrenim öğrencileri veya
ilköğretim 6 nc, 7 nci ve 8 inci snf öğrencileri bandrlabilir. Ancak, yükseköğrenim
öğrencileriyle ilköğretim öğrencileri ayn yurtta barndrlamaz. Farkl seviyede öğrenci
gruplarnn yurtta barndrlmas hâlinde yurdun faaliyet göstereceği binann fizikî
durumunun hizmete uygun olmas, her öğrenci grubunun ayn binann ayr kat veya
bloklarnda yerleştirilmeleri, giriş ve çkş kaplar ile banyo ve tuvaletlerin her öğrenci
grubu için ayr olmas gerekir.
Geçici olarak barndrlanlarn kimlik, okul veya kurum ve dershane bilgileri, yurt
müdürlüğünce en geç beş gün içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.”
hükmü ile ifade edilmektedir.
Aladağ’da ilk ve ortaokul öğrencilerinin yukarda sözü edilen yönetmelik
maddesine dayal olarak barndrldklar belirtilse dahi, ilkokul öğrencilerinin kalmalarnn
tamamen yasak olduğu, 6, 7 ve 8 inci snf öğrencilerinin ise geçici süreli kalabilecekleri
ilgili maddede kesin olarak hüküm altndadr.
Aslnda Aladağ’da ortaya çkan bu sorunun ülke genelinde binlerce “yurtta” var
olduğu bilinen bir gerçektir. Karaman’da yaşanan istismar vakasnda da yasak olmasna
rağmen ilk ve ortaokul öğrencileri kaçak açlmş olan “yurtta” barndrldğ yine
çocuklarmza yönelik başka üzücü bir olay vesilesi ile ortaya çkmştr. Yurt ad altnda
ülke genelinde kaçak olarak faaliyet gösteren evlerin olduğu bilinmektedir.
Kaçak evlerin/yurtlarn çoğalmasnn nedeni AKP’nin 2013 ylnda Türk Ceza
Kanununun 263 üncü maddesini yürürlükten kaldrmasdr. Bu düzenleme ile kanuna
aykr eğitim kurumu açan, çalştran ve bu merkezlerde çalşanlara verilen 6 aydan 3 yla
kadar hapis cezasn ortadan kaldrmştr. Cumhuriyet Halk Partisi olarak TCK’nn 263
üncü maddesinin yürürlükten kaldrlmasn Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştük. Ancak 4
karş oya rağmen Anayasa Mahkemesi iptal karar vermemiştir. TCK 263 üncü maddenin
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yürürlükten kaldrlmas ile kaçak yurt/ev ve eğitim kurumlarnn saylar ülkemizde hzla
artmştr.
Adana Aladağ Tahsil Çağndaki Talebelere Yardm Derneği Orta Öğretim Kz
Öğrenci Yurdu’nda yaşanan elim hadise, Devletin asli görevleri arasnda bulunan eğitim
hakk yükümlülüğünün, halkn yoksul ve yoksun kesimlerinin denetimsiz, kuralsz, çağdaş,
evrensel eğitim sisteminden uzak, çocuğun üstün yarar kavramna aykr bir biçimde
cemaat vakf, kişi ve kurumlarca yerine getirilmesinin ac bir sonucudur. Komisyonumuz,
kamusal eğitim ve barnma haklarnn tüm öğrencilerimiz için güvence altna alnp
yaygnlaştrlmas için alnmas gereken tedbirlerin belirlenmesi amacyla kurulduğu için,
eğitim hizmetinin en önemli parças olan barnma imkann da öncelikle devlet eliyle
sağlanmas gerektiği mutlak surette kayt altna alnmaldr. Denetimsiz “özel yurt” mantğ
ve bu alann gelişigüzel, sadece evdeki “yatma kalkma” mantğna göre tasarlanmas asla
kabul edilemez. Ülkemizdeki baz özel yurtlarn sadece para kazanmaya yönelik bir gayret
olduğu, bazlarnn çeşitli vakf, dernek, STK ad altnda sözde hizmet yapanlar olduğunu
sadece biz değil, komisyonumuzda bilgi veren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürü Sinan Aksu da dile getirmiştir.
Sonuç olarak Aladağ’da yaşanan faciaya ilişkin önlemler alnmas amacyla
oluşturulan araştrma komisyonu, beklentilerin hiçbirine ulaşamamş olup, Hükümet
yetkililerinin olaydaki sorumluluğunun ve yurt yangnna neden olan cemaat destekli
derneğin korunmas

dşnda hiçbir sonuç elde edilememiştir. Yukarda

geniş olarak

belirttiğimiz nedenlerle iktidar partisi üyelerince hazrlanan rapora muhalefet şerhi
koyduğumuzu bildiririz.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangn
Vakasnn Araştrlmas Ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Yaşanmamas Ve Kamusal
Eğitim Ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna Alnp
Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan
Meclis Araştrmas Komisyonu Başkanlğ’na

Komisyon taslak raporuna ilişkin ek görüşlerimiz ve muhalefet şerhimiz ilişiktedir.
Gereğini bilgilerinize sayglarmzla arz ederiz.

Hüda KAYA
HDP İstanbul Milletvekili
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ALADAĞ YURT YANGINININ TÜM YÖNLERİYLE
ARAŞTIRILMASI AMACIYLA KURULAN ALADAĞ YURT
YANGINI MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORUNA
HDP’NİN MUHALEFET ŞERHİ
1- ALADAĞ YURT YANGINI
AMACI VE ÇALIŞMA USULÜ

ARAŞTIRMA

KOMİSYONUN KURULUŞ

Adana’nn Aladağ ilçesinde, ortaöğretim çağndaki kz öğrencilerinin kaldğ ve
Süleymanc cemaati olarak bilinen özel kz öğrenci yurdunda, 29 Kasm 2016 tarihinde
çkan yangnda Yurt Müdürü Cumali Genç’in 6 yaşndaki kz Sare Betül Genç, 5'inci snf
öğrencileri Tuğba Ağdoğdu (10), Bahtnur Baş (10), Cennet Karataş (10), 6'nc snf
öğrencisi Nurgül Pertlek (11), 7'nci snf öğrencileri Gamze Bagir (12), İlknur Maden (12),
Sümeyye Yetim (12), 8'inci snf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu (13), Zeliha Avc (13),
Sevim Köylü (13) ile eğitmen Fatma Canatan (20) hayatn kaybetmiştir. Yaralanan 22
öğrenci arasnda da 5'inci snf ve altnda okuyan öğrenciler de bulunmaktadr.
Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda meydana gelen bu yangnn araştrlmas, ihmali
olanlarn tespit edilmesi, benzer aclarn bir daha yaşanmamas, çocuklara yönelik şiddet
ve istismar olaylarn yaşanmamas, yurtlarn denetlenmesi ve kamusal eğitim ve barnma
hakknn tüm öğrenciler için güvence altna alnp yaygnlaştrlmas ve alnmas gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacyla 09.02. 2017 tarihinde dört partinin de
mutabakatyla TBMM’de Aladağ Yurt Yangn Araştrma Komisyonu kuruldu.
Komisyon, 3 aylk görev süresini 1 ay daha uzatarak toplam 4 aylk bir çalşma yürüttü.
Aladağ Yurt Yangn Meclis Araştrma Komisyonu, hem uzman görüşüne başvurmuş hem
de yangnn meydana geldiği yurtta incelemelerde bulunmak üzere Aladağ’a gitmiştir.
Komisyon başkan ve üyelerinden oluşan heyet, "Yurtta çkan yangnn çkş nedeni, oluş
biçimi, zamannda yeterli müdahalenin yaplp yaplmadğ, yurdun denetimi ve olayn
çkmasna neden olan eksiklerin neler olduğu, öğrencilerin yurda yerleştirilme süreci ve
öğrencilerin yurtta barnma koşullar” hakknda bilgi toplamştr.
2- KOMİSYONUN ALADAĞ’DA YAPTIĞI İNCELEME VE TANIKLIKLAR
Komisyon üyeleri, Aladağ yurt yangnyla ilgili, Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin Sözlü, İl Emniyet Müdür Osman Ak, İl Milli Eğitim
Müdürü Turan Akpnar ile görüşmeler gerçekleştirmiş, yangna müdahale eden itfaiye
yetkililerinden bilgi alnmştr. Ayrca yurt yangn faciasnda yaşamn yetiren ve
yaralanan öğrencilerin aileleri de ziyaret edilmiş ve görüşleri alnmştr.
Araştrma Komisyonun, Aladağ’daki incelemelerinin ikinci gününde mülki amirlerle
yaplan toplantda, yangnn meydana geldiği Aladağ ilçesi, Özel Aladağ Kurs ve Okul
Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğrenim Kz Öğrenci Yurdu izin belgesinin valilikçe
verildiği öğrenilmiştir. Yangnn olduğu Özel Kz Yurdunda 1 ylda sadece iki defa
denetim yapldğ belirtilmiştir. Mülki amirlerle yaplan toplantda Milli Eğitim
Müdürünün Komisyona yaptğ toplantda İl Eğitim Müdürlüğünün raporunda çok önemli
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tespitlere yer vermiştir. Buna göre; Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif
Müfettişlerince 26/10/2015 tarihinde yurtta yaplan denetim raporunda;
¾ Yangn söndürme tatbikat yaplmadğ,
¾ Binann depreme dayankllk raporunun bulunmadğ,
¾ Bölümlerin yerleşim planna uygun kullanlmadğ,
¾ Yeterli sayda hizmetli bulundurulmadğ,
¾ Belletici öğretmen görevlendirmesinin yaplmadğ,
¾ Yetki belgeli aşç bulunmadğ,
¾ Personel aras iş bölümünün yaplmadğ,
¾ İnternet odas oluşturulmadğ,
¾ Öğrenci hizmetine sunulmuş ankesörlü telefon bulunmadğ,
¾ Depolardaki sularn periyodik tahlillerinin yaptrlmadğ yönünde tespitler yaplmştr.
Söz konusu raporun Aladağ Kaymakamlğna sunulduğu belirtilmiş ve Kaymakamlktan
yetkili kişiler yurtta denetime gidip olumlu görüş bildirdikten takibinin yaplmadğ
öğrenilmiştir. Bu raporda da anlaşldğ üzere, Aladağ Özel Kz Yurdunda göz göre göre
yangn facias yaşanmştr. Bu yönüyle rapor çok önemli tespitlere yer vermiş ancak
gerekli önlemlerin alnmadğ yaşanan bu ac olaydan anlaşlmaktadr.
İl Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişlerince hazrlanan rapor ile ilgili izleme yaplmamş
ve sorumlular hakknda herhangi bir yaptrma gidilmediği anlaşlmştr. Komisyon üyesi
milletvekillerinin İl Milli Eğitim Müdürüne sorduklar “ bu tespitlerden sonra hangi
işlemler yapld” sorular cevapsz kalmştr. Bu bakmdan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu
yangn
faciasnn
yaşanmasnda
birinci
derece
sorumlu
ve
şüpheli
konumundadr. Yangndan sonra çeşitli kurumlar ön raporlar ve çalşmalar yapmştr.
Bunlardan; Adana Büyükşehir Belediyesinin Aladağ yurt yangnla ilgili hazrladğ
raporda, yangnn çkş sebebi;“elektrik panosu içerisindeki elektrik kablolarnn ksa
devre yapmas sonucu çktğ ve daha sonra merdiven boşluğundaki kolay yanc hal,
vernikli ahşap zemin ve duvarlarn da vernikli ahşap kaplama lambrilerin ateş alarak
tutuştuğu ve etrafa hzl bir şekilde sirayet ettiği kanaatine varlmştr.”tespitinde
bulunulmuştur.
Yine basnda ve kamuoyunda çokça tartşlan yangn merdivenleriyle ilgili, Aladağ
Cumhuriyet Başsavclğnca bilirkişi inceleme raporunda şu değerlendirmeye yer vermiştir.
“Yurttaki yangna ilişkin inşaat, elektrik, iş güvenliği, makine ve A snf iş güvenliği
uzmanlarndan bilirkişi oluşturulmuş, bilirkişi heyeti 30/11/2016 tarihli detay içermeyen
görüşlerinde özetle, yangnn bina girişindeki elektrik dağtm panosunda bulunan
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şalterlerin eskiyip özelliğini kaybetmesinden kaynakl ark oluşmas ve alev almasyla
başlayp pano altnda bulunan kanepe, hal ve duvarlardaki ahşap kaplamalarn tutuşarak
binann tamamna yayldğ şeklinde görüş birliğine varlmş, acil çkş yönlendirmelerinin
olmadğ, yangn merdiveni kaplarnn yangna en az doksan dakika dayanmas
gerekirken kaplarn PVC şeklinde olduğu, binann Yangndan Korunma Yönetmeliği’ne
uygun yaplmadğ” şeklinde tespitlerde bulunmuştur.
3- KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyon üyeleri, Aladağ’da yurt yangn faciasnda hayatn kaybeden ve yaral
öğrencilerin ailelerini ziyaret etmiş ve görüşmeler gerçekleştirmiştir. Komisyon
üyeleri, 10.05.2017 tarihinde yangn faciasnda hayatn kaybeden öğrencilerin kaldklar
Köprücük, Karahan ve Kşlak mahallelerine giderek aileleri ziyaret etmiş ve bilgi almak
amacyla dinlemiştir. Komisyon, öğrencilerin yurda yerleştirilme süreci ve öğrencilerin
yurtta barnma koşullar hakknda ailelerden bilgi ald. Ailelerle yaplan görüşmede
“Aladağ ilçesi, Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Derneği Ortaöğrenim Kz
Öğrenci Yurdu” ad altnda faaliyet yürüten bu yurtla ilgili önemli bilgilere ulaşlmştr.
Ailelerin
anlatmna
göre;
yurdun
Süleymanclar
denilen
cemaate
ait
olduğu, muhtarlklarn ve Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli kişilerin bu çocuklarn
yurtlara bizzat gönderilmesi konusunda çalşmalar yürüttüğü ve yönlendirdikleri ve
ailelerin yurdun devlet yurdu olduğu konusunda ikna edildiği , (yurt çalşanlarnn ailelere
“Buras devlet destekli. Millî Eğitim destekli buras, biz ücret almyoruz.” dedikleri tespit
edilmiştir.
Yurtta kalan çocuklarn ailelerine anlattklarna göre ise; yurtta etüd odalarnda geceleri
dini dersler verildiği bu yüzden snavlara hazrlanamadklarn, ders çalşamadklarn, gece
bulaşk ykadklarn ve bu yüzden de uykusuz kaldklarn gündüzleri de sralarda
uyuduklar yönünde şikâyetlerinin olduğu anlatlmştr.
4- TÜRKİYE’DE RESMİ RAKAMLARA GÖRE ÖĞRENCİ YURDU SAYISI VE
MEVCUT DURUM:
¾ Türkiye’de ortaöğretimde devlete bağl olarak hizmet veren yurt-pansiyon says
2.936’dr; bu yurtlarn toplam kapasitesi, 532.667’dir. Bu yurtlarda barnan öğrenci says,
paral ve parasz yatl olmak üzere toplamda 359.521’dir. Boş kontenjan says ise
173.146’dr. Dolaysyla ortaöğretimde devlete bağl yurtlarda doluluk oran yaklaşk
yüzde 67 olarak görülmektedir.
¾ Türkiye genelinde barnan öğrenci saylarna bakldğnda Millî Eğitim Bakanlğ
bünyesindeki özel yurtlarda –bunlara yükseköğretim de dâhil- 163.273, resmî yurtlarda da
359.521 olmak üzere toplamda 522.794 öğrencinin barnma hizmetlerinden faydalandğ
görülmektedir.
¾ Dernek, şahs, vakf, şirket olmak üzere ortaöğrenimde toplam 2.249 yurtta 76.319
öğrenci barnmaktadr. Devletin özel yurtlarda barnan öğrenci saysnn üzerinde boş
kontenjan vardr.
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¾ 30 Kasm 2016 tarihi itibaryla Adana’da devletin ortaöğretim öğrenci yurdu 45,
kontenjan 7.200, barnan 5 bin, doluluk oran da yüzde 70’tir.
¾ Yine, Adana’da ortaöğretim özel öğrenci yurdu says 69, kontenjan 5.364, toplam
barnan öğrenci says 1.790’dr, doluluk oran yüzde 33 gözükmektedir.
¾ Millî Eğitim Bakanlğnn yan sra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile Gençlik ve
Spor Bakanlğ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrencilere resmi
barnma/eğitim hizmeti de verilmektedir. Bu bakanlklarn dşnda ayrca; Milli Savunma
Bakanlğ, İçişleri Bakanlğ Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumlar,
Diyanet İşleri Başkanlğ ve Belediyeler gibi Kurumlarn bünyesinde bulunan
okul/kurumlarda da öğrencileri kendi amaçlar doğrultusunda yetiştirmek için öğrencilere
verilen barnma/eğitim hizmeti ad altnda yurtlar/pansiyonlar açlmştr.
¾ Bu veriler de göstermektedir ki devletin boş kontenjan says özel öğrencilerin
barndğndan çok daha fazladr. Dolaysyla devlet eliyle öğrencilerin barnmasn
sağlayacak imkânlar vardr.
5- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER BAĞLAMINDA KAMUSAL EĞİTİM VE
BARINMA HAKKI:
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi:
20.11.1989 tarihinde onaylanan Çocuk Haklarna Dair Sözleşme sayesinde artk çocuklarn
haklar
kanunlarca
da
tannmaktadr.
Türkiye,
Çocuk
Haklarna
Dair
Sözleşmeyi 14.10.1990'da imzalamştr ve Sözleşme 27.01.1995'te Resmi Gazetede
yaymlanarak yürürlüğe girmiştir.[1] Tarihte en geniş kabul gören, Türkiye de dâhil olmak
üzere 197 ülkenin taraf olduğu bu sözleşme en fazla ülkenin onayladğ insan haklar
belgesidir. Çocuk Haklarna Dair Sözleşme, nerede doğduklarna, kim olduklarna;
cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine baklmakszn bütün çocuklarn haklarn
tanmlamaktadr. Sözleşme; yaşama hakk; eksiksiz biçimde gelişme hakk; zararl
etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakk; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz
katlma haklarn içermektedir. Çocuk Haklarna Dair Sözleşme, medeni, siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarn en geniş biçimde tanmlamaktadr.
Bu sözleşmeye yön veren temel değerler; ayrm gözetmeme, çocuğun yararnn
gözetilmesi, yaşama ve gelişme ile katlmdr. Çocuk Haklarna Dair Sözleşme, on sekiz
yaşn altnda olanlar çocuk olarak tanmlayarak başlamaktadr. Sözleşmede ana-babann
rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu;
bir isme ve vatandaşlğa sahip olma ve bunu koruma hakk; yaşama ve gelişme hakk;
sağlk hizmetlerine erişim hakk; eğitime erişim hakk; insana yakşr bir yaşam
standardna erişim hakk; eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma
hakk; istismar ve ihmalden korunma hakk; uyuşturucu bağmllğndan korunma hakk;
ekonomik sömürüden korunma hakk; ifade özgürlüğü hakk; düşünce özgürlüğü hakk;
dernek kurma özgürlükleri hakk; çocuklarn kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile
getirme hakk; özel gereksinimleri olan çocuklarn haklar; engelli çocuklarn
haklar[2] gibi konular düzenlenmiştir. Madde 28 ve Madde 29’da çocuğun eğitim
haklarna ilişkin eşitlik gibi diğer huşularda düzenlemeleri içermektedir.[3]
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Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme
BM Genel Kurulu'nun 16.12.1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayl kararyla kabul edilerek
imzaya, onaya ve katlmaya açlmştr. 03.01.1976’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye
Sözleşmeyi 15.08.2000 tarihinde imzalamştr. Sözleşme Türkiye bakmndan 23.12.2003
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak baz konularda çekinceler konulmuştur.[4]
Madde 13’te de taraf devletlerin herkesin eğitim öğretim görme hakkna sahip olduğunu ve
hakkn tesis edilmesi için gerekli şartlar yani, eşit standartlara sahip kurumlar
oluşturulmas, burs imkânlar sağlanmas gibi eğitim hakkna ilişkin konular
içermektedir.[5]
Dünya’da Eğitimde Barnma İmkânlar
Eğitimde frsat ve imkân eşitliğinin sağlanmasnn bir gereği olarak Türk Milli Eğitiminin
temel ilkelerinden “frsat ve imkân eşitliği”, “Eğitimde kadn, erkek herkese frsat ve imkân
eşitliği sağlanr. Maddi imkânlardan yoksun başarl öğrencilerin en yüksek eğitim
kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacyla parasz yatllk, burs, kredi
ve başka yollarla gerekli yardmlar yaplr. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuklar
yetiştirmek için özel tedbirler alnr.” olarak tanmlanr.[6]
Hem uluslararas belgelerde hem de ülkelerin anayasa ve kanunlarnda eğitimde frsat ve
imkân eşitliği sağlanmas güvence altna alnmştr. Öğrencilere barnma imkân
sağlanmas da Eğitimde Frsat Eşitliğinin bir arac ve gereğidir. Bu amaçla, devlet, sivil
toplum örgütleri veya özel sektör öğrencilere eğitim imkân sağlamak için barnma yerleri
sağlamaktadr. Ülkemizde de yurtlar (veya pansiyonlar) dünyadaki muadilleri gibi kamu ve
özel yurtlar olarak ayrlmaktadr.
Barnma mekânnn fiziksel olarak insan doğa şartlarndan koruyabilecek nitelikte, belli
bir konfor düzeyi sağlayan, bunun yan sra kişinin potansiyelini harekete geçirebileceği bir
gelişme ortam niteliğinde ve çevreyle uyumunu sağlayan bir unsur olmas gerekmektedir.
Öğrenciler için barnma mekânlarnn gereksinimleri öğrenci olmayan kişiler ile tanmsal
olarak ayndr. Ancak, diğer insanlarn barnmasndan farkl olarak öğrenci olmann
getirdiği mekânsal baz gereksinimler olabilmektedir. Bunlar; yatakhane sistemi, çalşma
salonlar, spor mekânlar, yemekhane gibi tesislerin bulunmasdr.[7] BM Çocuk Haklarna
Dair Sözleşme’nin 27’nci maddesine göre, çocuklarn zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarnn
karşlanmasna yetecek bir yaşam standardndan yararlanma haklar vardr. Sözleşme,
hükümetlere, çocuklarnn özellikle yiyecek, beslenme ve barnma ihtiyaçlarn
karşlayamayacak durumda olan ailelere ve vasilere yardm etme yükümlülüğünü
getirmektedir.[8]
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Eğitimde 4+4+4 sonrasnda ilköğretimde (ilkokul + ortaokul) devlete ait okullarn belirgin
bir azalma meydana gelirken, özel okullarn saysnda ve orannda belirgin bir artş
meydana gelmiştir. Eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin 2012-2013 eğitim öğretim ylandan
itibaren hayata geçirilmesi sürecinde yaşanan okul dönüşümlerine paralel olarak, çok
sayda köy okulu kapatlmş birleştirilmiş snf uygulamalar artmş ve taşmal eğitim
uygulamalar yaygnlaşmştr.

İlk Ve Ortaokul Resmi Saylar
Eğitim Yl

İlkokul

Ortaokul

2012-2013

28.177

16.083

2013-2014

27.641

16.047

2014-2015

26.339

15.857

2015-2016

25.133

15.787

2016-2017

24.060

15.804

FARK

4.117
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Aladağ’daki “Tahsil Çağndaki Talebelere Yardm Derneği Ortaöğretim Kz Öğrenci
Yurdu” ad altnda faaliyet yürüten özel yurdun bir dini cemaate ait olduğu bilinmektedir.
Öğrenci velileri, eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrasnda kapanan köy okullarnda okuyan
öğrencilerin okumak için Aladağ’a geldiğini belirtmektedir. Aladağ’da bulunan Sinanpaşa
Yatl Bölge Ortaokulu Yurdu’nun yklarak daha büyüğünün yaplacağ iddia edilmiş,
yurdun yklmasnn ardndan öğrencilerin ilçedeki mülki amirlerin ve belediyenin
yönlendirmesiyle bu yurda yerleştirildiği iddia edilmiştir.
MEB Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği’ne göre ortaöğrenim ve yükseköğretim
kurumlarnda öğrenim görmekte olan öğrenciler için yani sadece lise ve üniversite
öğrencileri için özel yurt açlabilir. MEB yönetmeliği açk, ilköğretim öğrencisi devlet
yurdu ya da özel yurtta kalamaz. Yönetmelikte sadece iki istisna söz konusudur; Birincisi
yatl bölge okulu yurdu, ikincisi ise; "İhtiyaç olmas ve kapasite bulunmas hâllerinde,
ders yl ile snrl olmak üzere, ortaöğretim yurtlarnda ilköğretim 6'nc, 7'nci ve 8'inci
snf öğrencileri barndrlabilir" deniliyor.
Buradaki yatl bölge okulu yurdu da daha büyüğü yaplacağ iddia edilerek yktrldğ ve
yenisi yaptrlmadğ için öğrenciler bu gibi yurtlara yönlendirilmiştir. Bundan daha vahimi
aslnda bu yurt, bir kuran kursudur. Köylerden getirilerek buraya yerleştirilen çocuklar
gündüz okullarna gidiyor sonra da kuran kursuna getiriliyor. Gece de burada kalyorlar,
MEB yönetmeliğine göre bu suçtur.
Aladağ “Tahsil Çağndaki Talebelere Yardm Derneği Orta Öğretim Kz Öğrenci
Yurdu”nda çkan yangnda ölen çocuklarn 10-14 yaşlar arasnda ortaokul yani ilköğretim
öğrencileri olduğu açktr. 5 ve daha küçük snf öğrencilerini barndrdklar açk şekilde
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görülen bu yurtlarn 6,7 ve 8'inci snflar için istisna olan uygulamay da kaideye
dönüştürdükleri belirtiliyor.
Eğitim Sen yaynlandğ Aladağ Raporunda ölen öğrencilerin yaşlarna bakldğnda
hepsinin ilköğretimde okuduklarnn anlaşldğn, bu nedenle mevzuatn ihlal edildiğini
belirtmiştir.
MEB özel öğrenci Yurtlar Yönetmeliğine göre sadece lise ve üniversite öğrencileri için
özel yurt açlmas mümkünken, siyasi iktidarn çeşitli dini vakf ve cemaatlerle ilişkileri
üzerinden öğrenciler çeşitli cemaat yurtlarna yönlendirilmiştir. Devlet bu politikasn
gerek güvenilir yurt yaptrmamakla gerekse de öğrencileri cemaat yurtlarna doğrudan
yönlendirmekle uygulamakta ve aslnda suç işlemektedir.
Uzun yllardr ülkede belirli gizli güç odaklarnn devlet yönetimini şeffaf olmayan
yöntemlerle yönetmeye kalkştğ bilinen bir gerçektir. Son olarak Türkiye, uzun bir
süredir adna paralel yap denilen bir cemaatin devlet mekanizmasn ele geçirmesi ve bu
vesileyle son olarak askeri bir darbe kalkşmasna girişmesi meselesini gündeminde
tutmaktadr. Önceki dönemlerde ordu içinde belirli ideolojik angajmanlara sahip askeri
bürokrasinin periyodik bir şekilde sivil yönetime ve devlet idaresine çöreklenmesi,
darbeler, muhtralar ve hatta bildiriler ile siyasi hayata yön vermesi, siyasi tarihimizin
maalesef esef verici gerçeklerindendir. Ayn şekilde devletin üst kademelerine yerleşen
kadrolarn ya kendince tehlike gördüğü toplumsal kesimlere karş bask ve tasfiye
hareketlerine girişmesi ya da kendine yakn kesimleri desteklemesi sonucu birçok cemaat,
vakf ve toplumsal kesim kendi görünmez ağlarn örmüş ve devlet içinde örgütlenmiştir.
Ülkede şeffaf bir demokratik mekanizma ve yönetim anlayşnn oluşmamasndan dolay
bu tarz durumlar günümüzde de maalesef hzla devam etmektedir.
12 Eylül darbesi öncesi devreye konulan ve sonrasnda oluşan cunta rejiminin temel
perspektifine ve uluslararas ittifaklar ile yeşil kuşak gibi dâhil olunan projelerle uyumlu
olarak, sosyalizm tehlikesine karş milliyetçi, devletçi, muhafazakâr kesim, tarikat ve
cemaatler desteklenmiş, sonrasnda fazlaca büyüdüğü düşünülen bu kesimlerin bazlar
tasfiye edilmeye çalşlmştr. Ayn şekilde 1990’larda süren OHAL ve kanl savaş
döneminde devlet içinde oluşan gruplar, Susurluk gibi çeteler ile güvenlik bürokrasisi
üzerinden kendine alan bulan JİTEM gibi kontrgerilla yaplanmalar uzun süre devleti
yönlendirme kabiliyeti bulmuşlardr.
2000’lerden sonra devlet yönetimine geçen Adalet ve Kalknma Partisi de söz konusu
kayrma ve tasfiye etme yöntemlerini kullanmş ve 15 Temmuz 2016 günü darbe
kalkşmasnda bulunan Gülen Cemaati başta olmak üzere neredeyse diğer bütün cemaat ve
tarikatlar kendine yakn kesimler olarak görüp desteklemiş, buna karşn kamu
bürokrasisinde bulunan kendine yakn görmediği diğer kesimleri de tasfiye etmiştir.
Mevcut iktidar geçmiş devlet elitlerine karş doğal bir ittifak olarak cemaatleri seçmiş,
onlarn hazr kadrolarndan yararlanmş ve yetişmekte olan üyelerini de devlet içinde
önemli bürokratik konumlara yerleştirmiştir. Bu durum devlet bürokrasisindeki cemaat
üyelerinin kendi cemaat faaliyetlerini koruyup kollamasna ve cemaatlerinin herhangi bir
denetimden geçmeden rahatça faaliyetlerini yapabilmelerine olanak sağlamştr.
Anadolu’daki yoksul halk kitlelerini kendilerine insan kaynağ olarak gören söz konusu
cemaatlerin en büyük faaliyeti yurt ve dershaneler üzerinden örgütlenip buralarda
yetiştirilen kişilerin devlet içinde bir ağ olarak dağtlmasn esas almaktadr. Ortaya çkan
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anlayş ve yönetim biçimi cemaat faaliyetlerini zaten zayf olan denetim
mekanizmalarndan kaçrdğndan dolay, birçok cemaat ve tarikat yurdunda ortaya çkan
çocuk istismar, sağlksz ve güvenliksiz yaşam koşullarnn üstü örtülmüştür. Devletin asli
görevlerinden biri çocuklarn eğitim ve yaşam koşullarn iyileştirmek iken devlet bizzat
çocuklarn denetimsiz ve örtülü faaliyetlerin içine çekilmelerine neden olmuştur.
29 Kasm 2016 günü Adana’nn Aladağ ilçesinde Süleymanclar isimli cemaate bağl
yurtta çkan yangn srasnda 11’i kz çocuğu biri eğitmen, toplam 12 kişinin feci şekilde
can verdiği bu önlenebilir felaket tamda bahsettiğimiz bu yönetim ve kayrma anlayşnn
bir sonucudur. Bu cinayetlerin işlenmesi yukarda bahsettiğimiz kayrma, görmezden
gelme ve denetimden kaçrma silsilesinin geldiği noktann ac bir neticesinden ibarettir.
Siyasal iktidarn doğal müttefikleri, ideolojik yandaşlar ve iktidar ağlarnn bir parças
olarak görülen ve hâlihazrda yerel sahadaki bürokratik aygt yönetme gücüne sahip
Süleymanclarn, Aladağ’daki yurt faaliyetleri bilinçli olarak denetimden kaçrlmş ve
faaliyetler yerel cemaat yetkililerinin keyfiyetine braklmştr. Şu anda ülkenin tamamnda
olduğu gibi Anayasa dâhil yasal bütün mevzuat bürokratik aygtn keyfi yorumuna
braklarak, benzer facialara davetiye çkarlmaktadr.
7- GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FACİA:
Teknik İhmaller Zinciri:
¾ Komisyon üyelerine yaplan ayn sunumda Fen İşleri Daire Başkanlğn çalşmasna da
yer verilmiştir. Sunumun başnda köylerde okul yaplamamasnn gerekçesinin coğrafi
koşullar ve ulaşm ve yol durumundan kaynaklandğ belirtilirken 12 kişinin yaşamn
yetirdiği yurt yangn faciasndan sonra Fen İşleri Daire Başkanlğ, hayatn kaybeden ve
yaralanan ailelerin yaşadğ mahallelerde alt yap yol çalşmalar başlattklar ifade
edilmiştir. “İlgili kz öğrenci yurdunda meydana gelen yangn olaynda hayatn kaybeden
ve yaralanan öğrencilerimizin ailelerinin yaşadğ mahallelerimiz ile güzergâhta yer alan
diğer mahallerimizin alt yap ve yol çalşmalarna başlanmş ve çalşmalara devam
edilmektedir.”
¾ Yangndan sağ kurtulan Sema Karataş’n “Yangn tatbikat yaplmad ve ben de yangn
tüpü kullanmay bilmiyorum. Yangn merdiveni kaplar kilitliydi ve kap kollar yoktu.
Bulaşk ykarken elektrik beni sürekli çarpyordu. Bunu belletmenlere söylediğimde bana
‘olabilir, düzelir’ dedi. Yangn merdiveni 2’nci kata kadar yükseliyordu. 3’üncü kata kadar
çkmyordu” şeklinde beyanlar ihmalin boyutlarn göstermektedir. Ailelerin beyanlar
arasnda yer alan ‘Tedaş o gün yurda sanayi saatini takt. O gün sular açnca elektrik
çarpyordu, kaçak vard. O akşam yangn çkt.” ifadesi de bu ihmali güçlendirmiştir.
¾ Facia başladğnda yangn merdivenlerinin kilitli olduğu ve anahtarn belletmende
bulunduğu için çocuklarn yaşamn yitirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkan
tarafndan teyit edilmiştir. Sözlü, faciada hayatn kaybeden öğrencilerin birçoğunun cansz
bedenlerinin kilitli haldeki yangn merdiveninin kapsnda bulunduğunu açklamştr.
Yangn merdiveninin kullanlabilmesi halinde yaşanan can kayb saysnn bu kadar
olmayacağ ayr bir gerçektir.
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¾ İhbarn yangnn başlamasndan 15-20 dakika sonra Aladağ İtfaiyesi'ne yaya gelen
Kazm Kocagöz tarafndan yapldğ ve bu süreçte alevlerin binay sardğ bilinmektedir.
¾ Elektrik panosundan çkan yangn merdiven boşluğuna döşenen yangna dayanksz hal,
döşemeler ve binann ahşap ksmlar yangnn hzla ilerlemesini sağlamştr.
¾ Alt kattaki pencerelerde parmaklk bulunmas içeridekilerin dşar çkmasna engel
olmuştur. Yangna karş günümüz teknolojisinin modern imkânlarnn bulunmadğ binann
yurt olarak kullanm da tartşmal hususlardan biridir.
Savclk tarafndan görevlendirilen uzman ekibin tespit ettiği teknik aksaklklar
aşağdaki şekildedir:
¾ Yangn elektrik tesisatnda oluşan ksa devre ile her iki katta ayn anda başlamştr.
¾ Yangn merdiveni kaplar yangna dayanksz PVC malzemeden yaplmş. 1’inci kat
kaps açlmas imkânsz, 2 ve 3’üncü kat kaplar yönetmeliğe aykrdr.
¾ Yurt Müdürü Cumali Genç’in yangn eğitimi aldğn belirtmesine rağmen, uygulamaya
koymadğndan asil kusurludur.
¾ Yurdun bağl olduğu derneğin yönetim kurulu başkan İsmail Uğur’un yasal
düzenlemelere uygun davranmadğ, denetim ve personel seçme sorumluluğunu
üstlenmediği, elektrik tesisatn yeniletmedikleri nedenleri ile asli kusurludur.
¾ Kaymakamlğn 26.05.2016’da yaptrdğ denetimde görev yapan Şube Müdürü Davut
Gökçeli ve Cihan Ünal’n yurttaki eksikliklere rağmen gerçeğe aykr rapor düzenlemeleri
nedeniyle tali kusurludur.
Yangn Sonras Süreçteki Engel Ve Usulsüzlükler
¾ Aladağ'n Köprücük ve Kşlak köylerinde çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve
rehabilitasyon çalşmas yapmak isteyen Sosyal Haklar Derneği'ne Kaymakamlkça izin
verilmemiştir.
¾ Komisyonun raporunda, Aladağ Kz Öğrenci Yurdu’yla ilgili yurtta kalan öğrencilerin
aileleri tarafndan dile getirilen ‘Süleymanc tarikat‘ iddialarna yer verilmemiştir.
¾ Davaya müdahil olan barolarn müdahilliği kaldrlmştr. Faciadan sonra sorumluluğu
olan tek bir kişi bile istifa etmemiştir.
¾ Belediye yurdun ykm kararn vererek delillerin ortadan kaldrlmasna sebep olarak
hukuk skandalna imza atmştr.
¾ Hayatta kalan öğrencilere ve hayatn kaybeden öğrencilere yalan ifade vermeleri ve
şikâyetçi olmamalar yönünde bask yapldğ basna yansmştr.
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¾ İlk duruşma sonras Süleymanclar cemaatinden olduklar düşünülen bir grup basn
açklamas için hazrlk yapan ailelere tehditler savurarak saldrmştr. Ksa süreli
arbedenin ardndan saldrganlar uzaklaştran polisin mağdur ailelerden de alan terk
etmelerini istemiştir.
¾ Sanklara istenen en üst snrdaki ceza 15 yl olarak belirlenmiştir. Olaydan hemen sonra
incelemeye giden Eğitimsen üyeleri gözaltna alnmş, bilgi almalar engellenmiştir.
¾ Bölgedeki diğer yurtlardan birinin yöneticisi, yurtlar inceleyen Hürriyet muhabirine
"biz Süleymancyz. Yurttaki kzlarmzn yanmas Allah’n takdiri. Onlar şehit oldu”
demiştir.
¾ Sank avukatlar ailelerin haberi olmakszn ailelerin hesabna para yatrdlar.
Süleymanclar, köyleri gezerek aileleri davadan vazgeçirmek için tehdit ettiler.
Aladağ Yurt Yangnna İlişkin Yayn Yasağ
¾ Adana Aladağ İlçesi Sulh Ceza Hâkimliğinin 2016/150 D.İş sayl karar ile 29.11.2016
tarihinde Aladağ İlçe Merkezinde bulunan Aladağ Özel Ortaöğretim Kz Öğrenci
Yurdunda meydana gelen yangn ve taksirli ölüm olayna ilişkin yürütülen soruşturmann
daha sağlkl ve gizlilik içinde yürütülmesi, toplum sağlğ, kamu düzeni ve kamu
güvenliği amacyla soruşturma tamamlanncaya kadar 5187 sayl Basn Kanunu’nun 3.
maddesi gereğince yazl ve görsel basn, sosyal medya ile internet ortamnda faaliyet
gösteren medyada her türlü haber ve röportaja yayn yasağ getirilmiştir.
¾ Her ne kadar yaplan itiraz sonucu yasak kaldrlmş olsa da yasak, gizlenmek istenen
gerçekler olduğunun göstergesi ayn zamanda halkn haber alma ve gerçekleri öğrenme
hakk önünde engeldir. Anayasaya göre yayn yasağ koymak yasak olduğu gibi toplumu
böylesine derinden etkileyen bir olayda yasağ getirmek suçun üstünü örtmek niyetinden
başka bir şey değildir.
Mahkeme Heyetinin Değişmesi
¾ Davann 30 Maysta ki 1. Duruşmasnda mahkeme heyeti davaya müşteki olarak
müdahil olmak isteyen kurumlarn talebini kabul etmişti. Müdahil olmalar kabul edilen
kurumlar arasnda başta Adana barosu olmak üzere pek çok şehrin baro yönetimleri, çeşitli
kadn kurumlar ve sendikalar bulunuyordu.
¾ Son 17 Temmuzda görülen 2. duruşmada ise endişe verici bir şekilde önceki mahkeme
heyetinin tamam değiştirilmiş ve tayinleri çkmşt.
¾ 2. duruşma tamamyla yeni bir mahkeme heyeti tarafndan görüldü ve aldğ ilk karar
önceki heyetin kabul ettiği çeşitli kurumlarn müşteki olduğuna dair karar iptal etmek
oldu. Mahkeme heyeti itirazlar “doğrudan bir zarar söz konusu olmadğ” iddiasyla kabul
etmedi.
¾ Mahkeme heyetinin tamamnn değiştirilmesi aileler ve kamuoyu tarafndan endişeyle
karşlanmaktadr.
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¾ Bu yolla 12 cann kaybedilmesinden sorumlu olan kamu görevlilerinin soruşturma ve
sorumluluktan uzak tutulmas, ailelerin ve kamu vicdannda büyük bir yara olan bu olayn
üstünün kapatlma endişesini büyütmektedir.
Görevi İhmal
¾ 2016 yl sonu itibariyle Türkiye’de çocuk nüfusu 23 milyona yaklaşmştr. Çocuk
yuvas, yetiştirme yurdu, çocuk evleri sitesi, çocuk evlerinde baklan çocuklarn
korunmas, bakm, eğitimi, bir iş ve meslek sahibi yaplarak topluma yararl bireyler
hâline getirilmeleri ile ilgili her türlü çalşmalarn yürütülmesi amacyla Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlğnn kurulmuş, bu görevlerin yürütülmesi için de merkez ve taşra
teşkilatlar olarak yaplandrlmştr.
¾ MEB Özel Öğrenci Yurtlar Yönetmeliği’ne göre de ortaöğrenim ve yükseköğretim
kurumlarnda öğrenim görmekte olan öğrenciler için, başka bir ifade ile lise ve üniversite
öğrencileri için özel yurt açlabilir.
¾ Öğrencilerin eğitim ve barnma hakk ile ilgili görev ve sorumluluklar bulunanlarn bu
görev ve sorumluluklar yerine getirmedikleri Aladağ yurt yangn faciasnda görünür
olmuştur. Yurt açğn gidermek, kamusal, parasz ve nitelikli barnma alanlar üretmek,
sonuç alc denetimler yapmak; görev ve sorumluluk taşyanlarn gündeminde olmamştr.
8- ÖNERİLER
1. Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişlerince 26/10/2015 tarihinde yurtta
yaplan denetim raporundan sonra hangi işlemler yaplmş ise belgelerinin soruşturma
dosyasna konulmas,
2. Sadece Aladağ’da değil, Türkiye genelinde cemaat ve vakf ad altnda eğitim veren
tüm kurumlarn kapatlmas; ulaşlabilir, eşit, ücretsiz ve anadilde eğitim hakknn yasal
güvenceye alnmas,
3. Aladağ yurt yangn facias ile ilgili soruşturma dosyasnn genişletilmesi, davac
olmayan aileler üzerinde bask vb bir durumun olup olmadğnn araştrlmas,
4. Aladağ Yurt yangn faciasnda yaşamn yetirenlerin ansna ve benzer aclarn bir
daha yaşanmamas adna ant yaplmasna,
5. Aladağ Araştrma Komisyonun görev süresi bitmiş olsa da benzer facialarn
yaşanmamas için takipçi olmas ve çok geciktirmeden tekrar Aladağ’a gidip incelemelerde
bulunmas
6. Komisyon üyeleri yangnda yaral olarak kurtulan çocuklarla herhangi bir görüşme
gerçekleştirmemiştir. Yurtta kalan çocuklarn ailelerine anlattklar ve anlatamadklar
iddialarn araştrlmas için uzmanlardan oluşmuş bir heyetin görevlendirilmesi önem arz
etmektedir.
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7. Aladağ’da yaşlar 11 ile 14 arasnda değişen kz çocuklar zaruretten ötürü
Süleymanclar olarak ifade edilen bir tarikatn yurdunda barnmştr. Barnma, yaşama,
eğitim haklarnn tümüyle ihlal edildiği bu olayda, şerhimizde de belirttiğimiz gibi yasalar,
yönetmelikler, Anayasa çiğnenmiştir. Cemaatlerin denetimsiz yurtlarna mecbur braklan
bu çocuklar bir dizi ihmal ve hukuksuzluk zincirinin kurban olmuşlardr. Bunun en büyük
sorumlusu, yasal boşluklardan yararlanarak faaliyet yürüten vakf ve cemaatlere daha fazla
alan açan hükümettir. Kamusal, parasz ve nitelikli eğitim ve barnma hakk için politikalar
üretilmemesi, yurt açğn gidermekle görevli olanlarn siyasi tercihlerine bağl olarak
cemaat ve özel yurtlar teşvik etmesi faciann birincil sebebidir.
8. Milli Eğitimde taşmal eğitimin kaldrlmş olmas da faciaya giden yollarn taşlarn
döşemiştir. Oysa parasz eğitim haktr ve devlet bunun koşullarn yerine getirmekle
mükelleftir.
9. Ahşap malzemeden yapl, içi halflex gibi yanc madde ile döşenmiş, yangn
merdiveni kapal, en son ne zaman, kim tarafndan denetlendiği belli olmayan bir cemaat
yurdunda yaşanan bu faciann sorumlularnn sadece o yurttaki görevliler olmas mantkla
açklanamaz.
10. Yurt yangnndan sonra henüz soruşturma devam ederken Belediye kararyla mahkeme
karar olmakszn yurt binasnn yklmas da açkça delil karartmaktr.
11. Sank avukatlar ve ailelerin haberi olmakszn ailelerin hesabna para yatrlmas,
ailelere şikâyetlerinden vazgeçmeleri yönünde bask yaplmas hukuki sürecin nasl kapal
kaplar ardnda yok edilmeye çalşldğnn açk göstergesidir.
12. Yasalar gereği hiç olmamas gereken bu kaçak yurdun açlmasna izin veren
bürokratlar; baştan savma denetimlerde eksikliklere göz yuman, görmezden gelen
denetmenler; yoksul aileleri tarikat yurduna yönlendirenler, “okuldaki eğitimi boş verin
bizim verdiğimiz dini eğitim size yeter” diyen belletmenler; yurt kisvesi altnda tarikat
faaliyeti yürüten yurdun bağl bulunduğu derneğin yöneticileri ve elbette hatta en başta
siyasi iktidar yarg sürecinin dşnda tutulamaz.
13. Öğrencilere barnma hizmeti veren tüm özel ve resmi kurumlarn ilgililerce ayn
denetim ölçütlerinde/kriterlerinde standart denetimi yaplarak, denetim sonu uygulanan
yaptrmlarn da ayn olmas için ‘Barnma Hizmetleri Çerçeve Denetim Standard’
hazrlanarak bu doğrultuda kurumlarn denetiminin yaplmas sağlanmaldr.
14. Barnma hizmeti veren kurum binalarnda bulunan elektrik tesisat, snma sistemi, su
ve doğalgaz tesisat vb. sistemlerin her yl öğretim yl başlamadan önce öğrenci sağlğ ve
güvenliğinin sağlanmas için, periyodik kontrollerinin hangi kurumlar/kişiler tarafndan
yaplacağnn açkça kamu ve özel kurumlarn hepsini kapsayc bir mevzuatla
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kontrollerin, kontrolleri yapacak kurumlar/kişiler
tarafndan heyet halinde yaplmas yönünde tedbirler alnmaldr.
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15. Milli Eğitim Bakanlğ bünyesindeki resmi yatl okullarda okul yönetimi ile pansiyon
yönetiminin ayr olmas veya resmi onayla belirlenen sorumlu yöneticinin bu konuda
aranan eğitimleri almş olmas sağlanmaldr.
16. Öğrencilere verilen özel ve resmi barnma hizmetlerinin istenilen kalite ve güvende
olmas için, barnma hizmeti veren kurumlarn işletilmesi, bina güvenliği, çalşan
personelin nitelikleri, bina standartlar gibi konularda, özel barnma hizmeti veren
kurumlara getirilen yaptrmlarn resmi barnma hizmeti veren kurumlara da getirilerek,
mevzuattaki farkl uygulamalarn ortadan kaldrlmas sağlanmaldr.
17. Yurtlarda denetim esnasnda tespit edilen hususlar snflandrlarak hangi hususlarn
öğrenciler için daha belirgin riskler olduğu mevzuatta açkça belirlenmelidir. Denetim
kapsamnda hayati risk içeren noksan hususlarn tespiti halinde bu hususlar giderilene
kadar kesinlikle yurdun faaliyetlerine izin verilmemelidir.
18. Kurumun kapatlmasn gerektiren durumlarda kapatlan yurdun yöneticisi, kurucu ve
kurucu temsilcisinin belirli bir süre ayn görevi yapmas ve yurt işletmeciliği faaliyetinde
bulunmasn engellemeye yönelik mevzuat düzenlemesi de yaplmaldr.
19. Yeni açlacak resmi/özel yurt ve pansiyonlarn uygun yerlerde açlmalar için rehberlik
edilerek atl kapasite oluşmas engellenmelidir. Yurt/pansiyon açlrken bölgedeki yurt
says, nüfus bilgisi, bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu gibi hususlar dikkate
alnmaldr.
20. İlgili kurumlarca öğrenimlerini evlerinden uzakta görmekte olan ihtiyaç sahibi
öğrencilerden devlet yurtlarna başvuru yaparak barnma hakk kazanamamş olanlar ile
devlet yurdu bulunmayan bölgelerde öğrenim görenler için barnma yardm veya desteği
ad altnda belirlenecek miktarlarda karşlksz maddi destek verilerek gerekli yasal şartlar
taşyan yurtlarda barnmalar sağlanmaldr.
21. Yerel yöneticiler tarafndan, kurumlarn rutin ve periyodik denetimlerinin haricinde
kurum yöneticilerine önceden bilgi verilmeden ve mesai saatleri gözetilmeden, öğretim
yl içinde kurumlar en az 4 kez rutin dş denetlenmeli ve bu denetimler rapora/belgeye
bağlanarak etkin bir denetim sistemi oluşturulmaldr.
22. Öğrencilerin, iyi oluş hali, yaşam doyumu, farkndalk, maneviyat, sorumluluk,
mutluluk, kapasite geliştirme gibi yaşam kalitesini artrmaya yönelik alanlardaki
durumlarnn akademik araştrmalarla belirlenmesi desteklenmelidir.
23. Yatl okuyan öğrencilerin aileden, çevreden ve akranlarndan almalar gereken sosyal
desteğin artrlmasna yönelik eksikler belirlenerek, rehberlik ve danşmanlk hizmetleri bu
alanlarda geliştirilmelidir.
24 Yatl okuyan öğrencilerin aileden alglanan sosyal destek düzeyini artrmak için,
ailelerin çocuklarn yurtta daha çok ziyaret etmeleri ve onlarla daha sk görüşmeler
yaparak onlara desteklerini daha çok hissettirmeleri gerekmektedir.
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25 İlgili kurumlar tarafndan afet, kaza, yangn vb. kriz durumlarn mümkünse önleme ve
baş etmeye yönelik başta tüm kamu görevlileri ve öğrenciler olmak üzere toplumun tüm
kesimlerinin güncel ve öğrencilerin bilişsel seviyelerine uygun olarak hazrlanan eğitim
programlaryla düzenli aralklarla bu eğitimleri almalar sağlanmaldr.
26 Yangn ve afet tatbikatlarnda ve olay annda müdahalede görev alacak kişilere, kriz
yönetimi ve farkndalk alanlarn da kapsayan hizmet içi eğitim programlar hizmet
süreleri boyunca devam etmeli ve eğitim içerikleri yeni teknolojik gelişmeler şğnda
güncellenmelidir.
27 Meydana gelebilecek doğal afet, yangn, terör, kaza vb. kriz durumlarnda eşgüdümlü
müdahalenin sağlanabilmesi açsndan mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarndan da
yararlanlarak karşlkl yardmlaşma ve işbirliğinin yaplabilmesi için mahallindeki ilgili
kurum ve kuruluşlarn aralarnda yapacaklar protokoller işlevsel hale getirilerek, müşterek
tatbikatlar yapmalar sağlanmaldr.
28 Emniyet, itfaiye ve diğer güvenlik güçleriyle kriz müdahale ekiplerine yönelik
eğitimlerde zihinsel ve bedensel engelliler, küçük yaştaki çocuklar ve yaşllar, yatl tedavi
gören hastalar, madde bağmls gibi kişilere nasl müdahale edileceği, profesyonel
oyuncular ve farkl senaryolarla çalşlmal ve tatbikat eğitimleri verilmelidir.
29 Tüm resmi ve özel barnma hizmeti veren kurumlar ile okullarda acil durum planlar
hazrlanmas ve acil durum ekiplerinin oluşturulmas teşvik edilmeli, düzenli aralklarla
tatbikatlar gerçekleştirilerek olas bir felaket annda yaplmas gerekenler, acil çkştan
güvenli bir şekilde öğrencilerin okulu/kurumu boşaltmalar ve güvenli toplanma alannda
okul personeli ve diğer öğrencilerle buluşmas, ilk yardm bilgisi gibi bilgilerle donanmas
sağlanmaldr. Bununla birlikte tatbikatlar esnasnda görülen eksikliklerin hzl bir şekilde
giderilmesi, giderilmediği takdirde de hizmetin devam etmesine müsaade edilmemesi
yönünde tedbirler alnmaldr. Ayrca tatbikat kapsamnda yaplan faaliyetlere herkesin
katldğ belgelendirilmeli ve denetimler için arşivlenmelidir.
30 Tüm resmi ve özel barnma hizmeti veren kurumlar ile okullarda, acil durumlarda
yaplacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardm iş ve işlemlerinin nasl ve
kimler tarafndan yaplacağ konusunda acil durum planlar ve acil durum ekiplerinin
oluşturulmas ve bu konulardaki tatbikatlarn usulüne uygun olarak yaplmas ve
belgelendirilmesi acil durumlar karşsnda personelin ve öğrencilerin yaralanmas ve can
kaybn önleyecektir. AFAD tarafndan yürütülen Afete Hazr Türkiye Projesinin çkts
olan Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Plan Hazrlama Klavuzuna uygun olarak bu
planlarn ve ekiplerin oluşturulmas sağlanmaldr. Planlarda resmi ve özel eğitim ve
barnma hizmeti veren kurumlara yönelik tedbirlerin açkça belirtilmesi de yararl
olacaktr.
31 Ülkemizde çocuk haklarnn korunmas ve geliştirilmesi, çocuk politikalarnn
belirlenmesi konusunda yasama süreçlerinde çocuklarn üstün yararnn daha iyi
gözetilmesi için, TBMM bünyesinde daimi Çocuk Haklar Komisyonu kurulmaldr.
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32 Öğrenci/okul güvenliğine yönelik akademik araştrmalar ve projelerde yatl
öğrencilerin, ailelerin, çalşanlarn ve idarecilerin durumlarna ilişkin sorunlar da
incelenmeli, uluslararas uygulamalar karşlaştrlmal olarak ele alnmaldr.
33 Tüm resmi ve özel eğitim ve barnma hizmeti veren kurumlardaki öğrencilerin; doğal
afet, yangn, kaza, terör gibi acil durumlar karşsnda can güvenliğinin sağlanmas ile
yaplmas gerekenler konusu, eğitim müfredatna kazandrlmaldr. Bu konularda eğitim
politikas oluşturulup tüm öğrencilere bu yönde eğitim verilmeli, bilinçlendirme ve
farkndalk çalşmalarnn başarya ulaşmas sağlanmaldr.
34 Yangnn çktğ ortamlarda hemen yangn sonras elde edilen bulgular, yangnn çkş
nedeni hakknda önemli veri oluşturur. Can ve/veya mal kaybyla sonuçlanan adli ve
sigorta kurumlarn ilgilendiren durumlar, konunun ayrntl olarak bir uzman tarafndan
incelenmesi ve raporlanmasn gerektirir. Uzman raporlar, verilecek kararlarn
belirlenmesinde etkin rol oynar. Bu alanda yetiştirilecek uzmanlarn, üniversitelerin ilgili
fakülte ve bölümlerinde açlacak programlarda uluslararas yetkinliğe sahip olacak şekilde
eğitilmeleri gereklidir.
35 Tüm resmi ve özel öğrenci barnma hizmeti veren kurum yöneticilerine işletme, kurum
yönetimi, kurumun fiziki, hizmet ve güvenlik standartlar ile iletişim becerileri gibi genel
konularda eğitim/sertifika alma zorunluluğu getirilmelidir. Ayrca çalşanlarda aranacak
şartlar belirlenmeli, görevlerine uyumlu olarak bu konularda eğitim alma zorunluluğu
getirilmelidir. Bu eğitimler belirli periyotlarla tekrarlanmaldr.
36 Eğitim ve barnma hizmeti sunulan kurumlardaki tüm çalşanlarn resmi olarak kayt
altnda olmasna yönelik tedbirler alnmaldr. Bununla birlikte; çocuklarn her türlü
istismardan korunmalar açsndan, öğrencilerin eğitim ortamlar ve barnma mekânlarnda
çocuklarla ilgili ve ayn zamanda çocuklarla ilişkili işlerde görevlendirilen (servis şoförü,
temizlik görevlisi, yemekhane sorumlusu, güvenlik vb. dâhil olmak üzere) tüm çalşanlarn
istihdam edilmeden önce güvenlik araştrmasnn yaplmas da önem taşmaktadr. Ancak
tek başna güvenlik araştrmas yaplmasnn yeterli olmadğ, bu hizmetlerde çalşan
kişilerin psikolojik açdan sağlklarnn da tam olduğunun belirlenmesine yönelik
tedbirlerin alnmas da faydal olacaktr. Böylece, psikolojik sağlğ çocuklarla ilişkili
yerlerde çalşmas uygun bulunmayan kişilerin çocuklara ve gençlere eğitim ve barnma
hizmeti veren yerlerde istihdam edilmelerinin önüne geçilmelidir.
37 Ailelerin ve toplumun öğrencinin barndğ mekânda çalşanlarla ilgili bilgilere kolay
ulaşabilmesi açsndan, yöneticilerden diğer hizmet alanlarnda çalşanlara kadar tüm
görevlilerin aldklar eğitimleri de içeren fotoğrafl bir özgeçmişinin kuruma ait internet
sitesinden yaynlanmas sağlanmaldr. Kişilerin sorumlu olduklar görev alanlar ile
bilgiler de bu bölümde açkça belirtilmelidir.
38 Yurtlar ve pansiyonlarda çalşan kişilerin performanslarnn ve sorumlu olduklar
etkinliklerin niteliklerinin, öğrenciler ve aileler tarafndan da standart bir ölçek
geliştirilerek değerlendirilmesi sağlanmaldr.”
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Dünya Örnekleri İle Kyaslama ve Uluslar Aras Sözleşmelerin İhlali:
9 Dünya örnekleri incelendiğinde eğitim ve eğitime bağl barnma probleminin ülkenin
sosyo-ekonomik gelişmişliği ve siyasal yönetimin yaps ile yakndan alakal olduğu
sonucu çkmaktadr. Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlerin siyasal iktidardaki ağrlğna
bağl olarak eğitim ve barnma sistematiği büyük oranda kontrollü bir şekilde yerel güçlere
devredilmiştir. Yerel yönetimin denetimine açk olan öğrenci yurtlarnn genel kalitesi ve
güvenliği ile ilgili esaslar yerel yönetim ile merkezi otoritenin ortaklaşmas sonucu ortaya
çkmaktadr.
9 Federatif yönetimlerde okul ve yurt yönetmelikleri eyaletlere göre farkllk
göstermektedir. Üniter ve merkezi otoritenin güçlü olduğu yerlerde ise merkezi bir
müfredatn dayatlmas kendi içinde son derece problemli sonuçlar doğurmaktadr.
9 Gelişmiş ülkelerde öğrenci yurtlarnn açlma koşullar belli yeterlilik ve formasyon
zorunluluğuna bağlanmştr. Aladağ Faciasnda yurdun kurucularnn bu tür bir
yeterliliğinin olmadğ ve tamamyla bürokratik bir keyfiyet ile yurdu açtklar açkça
ortaya çkmştr.
9 Gelişmiş ülkelerde öğrenci yurtlarnda kalan öğrencilerin yurt yönetimi üzerinde ciddi
bir bağlayclğ ve özerkliği mevcuttur. Öğrenci konseyleri ve öğrenci sendikalar bu
konuda hak ve hukukun korunmasnda büyük bir işlev görmektedirler. Aladağ ve benzer
yurtlarda ise böyle bir yönetim ve işleyişin olmadğ ve bütün karar ve yetkinin yurt
idaresinde toplandğ bir gerçektir.
9 Türkiye’de özellikle krsal kesimde ailelerin gelir düzeylerinin düşüklüğünden dolay
devlet yurtlarn değil, birçoğu ücretsiz ya da düşük ücretli olan cemaat ve tarikat yurtlarna
gitmek zorunda braklmşlardr. Bu yurtlar çoğunlukla belli bir ideolojik, inançsal ve
politik görüşün empoze edildiği merkezlere dönüşmüştür. Gelişmiş ülkelerde gelir düzeyi
düşük öğrencilerin devam ettiği yurtlara devlet ciddi anlamda kaynak aktarmakta iken özel
yurtlarn birçoğunda ücretsiz kalan öğrenciler hem eğitim hem de emek alannda ağr
angaryalara maruz braklmaktadr.
Bu bağlamda, yasa ve uluslararas sözleşmelerin ihlali:
9 Aladağ yurt yangn pek çok açdan görev ihmallerini bir arada
barndrmaktadr. Öğrencilerin önemli bir bölümü taşmal eğitim ile kilometrelerce yol kat
etmek zorunda braklmştr.MEB özel öğrenci Yurtlar Yönetmeliğine uygun olmamasna
rağmen 11-14 olan ortaokul öğrencileri yurda yerleştirilmiştir. Çocuklarn birçoğu
köylerindeki okullar kapal olmas sebebiyle bu yurda mecbur braklmş eğitim haklar
gasp edilmiştir. Gerekli denetim yaplmamş, bina güvenliği konusunda sahte raporlar
hazrlanmş, yetkisiz, bilinçsiz kişiler görevlendirilmiştir. Tüm bunlar 03.07.2005 tarihli ve
5395 sayl Çocuk Koruma Kanunu’na ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarna Dair
Sözleşmeye aykrlk teşkil etmektedir.
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9 Çocuk Koruma Kanunu’nun amac, korunma ihtiyac olan veya suça sürüklenen
çocuklarn korunmasna, haklarnn ve esenliklerinin güvence altna alnmasna ilişkin usûl
ve esaslar düzenlemektir. Bu Kanunun kapsam, korunma ihtiyac olan çocuklar hakknda
alnacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakknda uygulanacak güvenlik
tedbirlerinin usûl ve esaslarna, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin
hükümlerdir. Bu Kanunda belirtilen ‘koruyucu ve destekleyici tedbirler’, çocuğun
öncelikle kendi aile ortamnda korunmasn sağlamaya yönelik danşmanlk, eğitim, bakm,
sağlk ve barnma konularnda alnacak tedbirlerdir.
9 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarna Dair Sözleşme, 20.11.1989 ylnda BM tarafndan
kabul edilmiş olup her yl 20 Kasm Çocuk Haklar Günü olarak kutlanmaktadr. Söz
konusu Sözleşme, Türkiye tarafndan 1990 ylnda imzalanmş olup ülkemiz açsndan
Uluslararas düzlemde 1995 ylnda yürürlüğe girerek bağlayclk kazanmştr. Bu
Sözleşme uyarnca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma
durumu hariç, onsekiz yaşna kadar her insan çocuk saylr. Sözleşmeyle, çocuk
haklarnn korunmas amaçlanmş ve taraf devletlerin bu haklarn yaşama geçirilmesi için
yükümlülüklere uymalar gerektiği hükme bağlanmştr.
9- DEĞERLENDİRME:
9 Türkiye’de vakf ve cemaatlere ait çok sayda yurt bulunmaktadr. Bunlarn büyük
bölümünün yasal olmadğ ya da yasal boşluklardan yararlanarak faaliyet yürüttüğü
bilinmektedir. Dolaysyla, daha önce benzer örneklerde de görüldüğü gibi mülki amirlerin
ve ilgili kamu görevlilerinin bilgisi dâhilinde faaliyet yürütülmesi ve gerekli denetimlerin
yaplmamas bu tür katliam niteliğindeki felaketlerin yaşanmasna neden olmakta, yaşanan
sorumsuzluklarn bedelini çocuk yaşta yaşamn yitiren, Karaman-Ensar Vakf’nda cinsel
istismara uğrayan öğrenciler ödemektedir.
9 Çocuklarn kaybeden aileler köylerindeki okullarn kapal olmas ve Milli Eğitim
Yöneticileri ve idarecilerin tavsiyeleriyle devlet yurdu zannederek çocuklarn çaresizlikten
bu yurtlara gönderdiklerini ifade etmişlerdir.
9 Bu yurtlara mülki amirlerin de izni ve onayyla yaşlar 10-14 olan ilkokul ve ortaokul
yani ilköğretim öğrencileri yerleştirilerek suç işlenmiştir. Temel Eğitim çağndaki çocuklar
için sadece devlet tarafndan devlet yurdu ya da pansiyon kurulabilmesine rağmen,
güvenilir ve denetime tabii tutulan devlet yurdu yaptrmak yerine, ortaokul öğrencilerinin
bu yurda yerleştirilmesinin önünü açan tüm yetkililer Aladağ’daki yangndan ve yaşanan
ölümlerden- kitlesel cinayetten öncelikli olarak sorumludur.
9 Hükümetin yurt açğn gidermek, kamusal, parasz ve nitelikli barnma hakk için
somut ve kalc politikalar üretmek yerine, iktidara yakn cemaat ve özel yurtlar teşvik
etmesi yaşananlarn ardndaki siyasi tercihi ve dolaysyla siyasilerin sorumluluğunu net bir
şekilde ortaya koymaktadr.
9 Konuya ilişkin çalşma yapan birçok sivil toplum kuruluşunun ortak görüşü, hiçbir
çocuğun hiçbir şekilde yatl kalmamas gerektiği yönündedir. Şayet zorunluluk söz konusu
ise çocuklarn en azndan ortaokul çağna kadar yatl kalmamalarnn sağlanmas
gerekmektedir. Gerekli düzenlemeler hassasiyetle yaplmaldr. İlkokul, ortaokul ve lisede
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yatl kalan çocuklarn kampüslerinin ve okullarnn tamamen birbirinden ayr olmas
gerekmektedir. Ayrca yatl okullar ve yurtlar için özel yetiştirilmiş psikologlarn, rehber
öğretmenlerin, hemşirelerin istihdam edilmesi, tüm çalşanlarn daha sk adli
kontrollerden, psikiyatrik muayenelerden ve Çocuk Haklar eğitiminden zorunlu olarak
geçirilmesi riskleri azaltacaktr.
9 Aladağ’da yaşanan çocuk cinayetleri ortaya koymuştur ki devlet hzla şeffaf
demokratik yönetim mekanizmalarna yönelip, liyakat dş, ideolojik, konjonktürel
ve iktidarn güçlendirilmesi gibi sebeplerle baz cemaat, grup ve kesimlerin örtülü
faaliyetlerine göz yummay brakmaldr. Anadolu’nun yoksul çocuklarnn
istismarna ve sömürülmesine dayanan yurt ve eğitim sistemleri lağvedilmeli,
devlet sosyal devlet olmann gereği bütün çocuklarn bilimsel, ücretsiz ve eşit bir
şekilde eğitim olanaklarna ulaşmasn sağlamaldr. Aksi taktirde çocuklar
üzerinde kurulan bu sömürü, istismar ve kullanma ilişkisi daha çok faciann ortaya
çkmasna sebep olacaktr.

[1] Çocuk Haklar
Sözleşmesi, https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_Haklar%C4%B1_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi Erişim Tarihi:
27.03.2017.
[2] Çocuk Haklar ve Çocuk Haklarna Dair Sözleşme, http://cocuk.basbakanlik.gov.tr/cocuk.html Erişim Tarihi:
31.03.2017.
[3] Çocuk Haklarna Dair Sözleşme: Birinci Ksm, Madde 21-30, https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23d.html Erişim
Tarihi:27.03.2017.
[4] Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararas
Sözleşme, http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/120-ekonomik-sosyal-ve-kulturel-haklara-iliskin-uluslararassozlesme/ Erişim tarihi: 10.04.2017.
[5] Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararas Sözleşmenin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasars ve Sağlk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler ve Dşişleri Komisyonlar Raporlar (1/434),
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c016/tbmm22016089ss0148.pdf Erişim Tarihi: 27.03.2017.
[6] Ayhan Aydn, Elif Aydoğdu, Nuray Taş, Ayşe Dönmez, Eğitimde Frsat ve Olanak Eşitliği, Sempozyum: 19. Eğitim
Bilimleri Kurultay, 2010, http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=122907 Erişim Tarihi: 27.03.2017
.
[7] Yükseköğretimde Barnma Politikalarnn Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Öneriler, T.C. Kalknma Bakanlğ
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yaynlanmamş Planlama Uzmanlğ Tezi, 2016, Ankara, s.6.
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Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangn
Vakasnn Araştrlmas Ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Yaşanmamas Ve Kamusal
Eğitim Ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna Alnp
Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla
Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu Taslak Raporuna İlişkin
Milliyetçi Hareket Partisi Şerh Raporu
GİRİŞ
29.11.2016 tarihinde, Adana ilimizin Aladağ ilçesinde, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine
Yardm Derneği kuruculuğunda faaliyet gösteren Özel Aladağ Ortaöğretim Kz Öğrenci
Yurdunda çkan yangnda yurtta kalan 10 öğrenci ile alt yaşnda 1 çocuk ve 1 yetişkin
hayatn kaybetmiş, 16 öğrenci de yaralanmştr. Ayrca 8 vatandaşmz da yangn
söndürme çalşmalar srasnda yaralanmştr.
Meydana gelen bu elim olay sonucunda; yurtta barnan öğrencilerden Cennet KARATAŞ,
Tuğba AYDOĞDU, Bahtnur BAŞ, Nurgül PERTLEK, İlknur MADEN, Gamze BAGİR,
Sümeyye YETİM, Sema Nur AYDOĞDU, Zeliha AVCI ve Sevim KÖYLÜ isimli on (10)
öğrenci ile yangn annda yurtta bulunan yurt müdürü Cuma Ali GENÇ’in çocuğu birinci
snf öğrencisi Sare Betül GENÇ ve Fatma CANATAN isimli bir yetişkinin vefat etmiştir,
Yangn srasnda yurtta barnan diğer öğrenciler arasndan; Büşra GÜNEŞ, Fadime
YETİM, Nurcan YILMAZ, Sema KARATAŞ, Neslihan AYDOĞDU, Yasemin KARA,
Seda TOPBAŞ, Hafize SULTAN, Emine PERTLEK, Zeynep Sena ÖZKAN, Gülcan
BAGİR, Fatma Zehra ALTUN, Rabia İNCE, Zeynep Sevde DENİZ, Nefise SARIKAYA
ve Şule ALTUN isimli on alt (16) öğrenci yaralanmştr.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak hissettiğimiz ac ve kederin yan sra; kaybettiğimiz
evlatlarmzn vefatna sebep olan ihmallerin ortaya çkarlarak sorumlularn adalet önünde
hesap vermesini sağlamak ve de bu sürecin takipçisi olmak; tüm çocuklarmzn eğitim ve
barnma haklarn güvence altna alnmas için gereken önlemlerin alnmasn sağlamak
amacyla TBMM Başkanlğna Araştrma Komisyonu kurulmas talebiyle Grup
Önergemizi sunduk.
Milletimizi yaşadğ üzüntüyle derinden etkileyen bu olayn sonucunda; 01.12.2016
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafndan kabul edilmesiyle kurulan
“Adana’nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangn
Vakasnn Araştrlmas Ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Yaşanmamas Ve Kamusal
Eğitim Ve Barnma Haklarnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna Alnp
Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla” Meclis
araştrmas komisyonu; 09.05.2017 tarihli 89 uncu Birleşiminde aldğ 1141 sayl Karar
ile 1 ay uzatlan Komisyonun çalşma süresi, 24.06.2017 tarihinde son bulmuştur.
Sağlkl toplumun temelleri, toplumu oluşturan bireylerin ideal bir hukuk düzeninde, hak
ve hürriyetlerinin korunduğu, sağlkl ve güven ortam içinde kendilerine sunulan
imkânlarla en iyi şekilde yetiştirilmesiyle mümkündür.
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Çocukluk dönemi, insann kişilik gelişiminin tamamlandğ, gelecekteki yaşamnn
temellerinin atldğ çok özel ve hassas bir dönemdir. Başta devlet olmak üzere aile ve
yakn çevresi çocuğun güven içinde büyüyerek, sağlkl ve eğitimli bireyler olarak
gelişmesi için her türlü tedbiri almakla sorumludur. Kurulmuş olan komisyonun eğitimine
devam etmesi gereken ancak içinde bulunduğu şartlar sebebiyle sknt çeken; bu skntlar
içinde barnma sorunuyla karşlaşan çocuklarmzn sorunlarnn çözümü ve güvenli
barnma ortamlar sağlanmasndaki rolü çok önemlidir.
Komisyonun çalşma süresini tamamlamasnn ardndan Komisyon Başkanlğ Divan
tarafndan hazrlanan ve görüşümüze sunulan taslak rapor ile ilgili incelemelerimizi
tamamlamş bulunmaktayz.
Başta yangn olmak üzere olas bir tehdit karşsnda alnmas gereken önlemlerin
belirlenmesi hususunda taslak raporda sunulan bilgi ve önerileri uygun bulmaktayz.
Öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken kalacaklar barnma merkezleri için sunulan fiziksel
şartlar olmas gerektiği niteliklerle tanmlanmştr.
Bununla birlikte kurulacak olan yurtlarda istihdam edilen personelin niteliklerinin yan
sra, yurtlarn güvenlik snrlarnn net bir şekilde çizilmesi ve denetimleri ile ilgili olarak
yaşadğmz tüm sorunlarn ele alnmamş olmas dikkatimizi çekmiştir.
Çocuklarmzn yaşadklar ortamda her türlü ihmal ve istismardan korunmalarn sağlamak
üzere, gördüğümüz eksiklikler ve önerilerimizi bu şerh raporunda bilginize sunuyoruz.
USULE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Araştrma Komisyonu ilki 09.02.2017’da olmak üzere TBMM’de alt toplant
gerçekleştirmiş, Aladağ ilçesinde ve Adana’da birer kez inceleme ve değerlendirme
program düzenlemiştir. Adana programnda Kşlak, Kşlak, Köprücük ve Karahan
köylerinde, vefat eden ve yaral çocuklarmzn aileleri ziyaret edilmiştir. Nihayetinde
çalşma faaliyetlerini, aldğ bir ay ek süreyle birlikte 24.06.2017 tarihinde sonlandrmştr.
İlk toplantda; komisyonun çalşma takvimi, komisyonda görevlendirilecek uzmanlarn
belirlenmesi ve komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmelerde, Milliyetçi
Hareket Partisi olarak haftada iki gün çalşarak daha verimli olabileceğimiz hususunda
görüş belirtmiş; başta olayn yaşandğ il olmak üzere farkl illerde araştrma ve
değerlendirmelerde bulunmamzn faydal olacağn ifade etmiştik.
Toplantlarmza hiç olmazsa birer kez Milli Eğitim Bakan, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakan ile Vakf ve Derneklerden Sorumlu Başbakan Yardmcs’nn katlmas talebinde
bulunmuştuk.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubumuz adna; komisyon çalşmalarnda dinlenmesi gereken
uzmanlar içinde önemli bir yeri olduğuna inandğmz ve çağrlmalarn talep ettiğimiz;
öğrencileri yakndan takip eden ve sorunlarna vakf olan Okul Psikolojik
Danşmanlar/Rehber Öğretmenlerin; öğrencilerimizin eğitim ve barnma sorunlar
hakkndaki tespit ve görüşlerini değerlendirmek amacyla meslek dernekleri olan Türk
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PDR Derneği yöneticilerinin ve Türk Psikologlar Derneği yöneticilerinin komisyon
çalşmalarna davet edilmemesi önemli bir eksikliktir.
Ailelerin çocuklarn Devlet Yurtlar yerine cemaat, vakf veya dernek yurtlarna veren
ailelerin bu tercihlerinin sebeplerini öğrenilmesi, ülkemizin sosyolojik ve demografik
yapsnn değerlendirilmesi, eğitim ve barnma sorunlarnn altnda yatan sosyal sorunlarn
belirlenerek değerlendirilmesi amacyla komisyon çalşmalarna sosyoloji alannda
konulara vakf akademisyenlerin davet edilmemesi hatadr.
Komisyon çalşmalarna davet edilmesi gereken, sorunlarn çözümü için bilgi ve
tecrübelerini sunabilecek bu uzmanlar dururken, çalşmalara İş Güvenliği Uzmanlarnn
davet edilmesi zaman ve emek kayb olmuştur.
Vakflar Genel Müdür Yardmcs Burhan Ersoy'un, Genel Müdürlüğün görev alan, ilgili
mevzuat ve vakf yurtlar konusundaki görev ve sorumluluk alanlar hakknda sunum
yapmak üzere komisyona davet edilmesi yerinde bir karardr. Ancak maalesef bu sunum
yaplan toplantnn en son ksmnda, yetersiz bir zaman snrlandrmasyla aceleyle
geçiştirilmiş bir katlmdan ibaret olmuştur.
Maalesef saydğmz öneriler bütünüyle dikkate alnmamş, süreç verimli olarak
değerlendirilmemiştir. Komisyon çalşmalar dar bir çerçevede yürütülmüş, araştrma,
inceleme ve değerlendirme çalşmalar olayn gerçekleştiği bölge ile snrl tutulmuştur.
Toplantlar davetimizi krmayarak gelen ve değerli bilgilerini, tecrübelerini bizlerle
paylaşan kymetli katlmclarn sunumlaryla snrl kalmştr. Saha çalşmalar
önemsenmemiş, yeterli düzeyde saha çalşmas yaplmamştr.
10.05.2017 ALADAĞ KAYMAKAMLIĞI MÜZAKERE TOPLANTISI VE YURT
ZİYARETLERİ
Aladağ ilçemizde gerçekleştirdiğimiz toplantda, yangnn gerçekleştiği yurt ile ilgili olarak
ulaştğmz bilgilerden edindiğimiz izlenimler ihmal ve kusurlarn oldukça fazla olduğudur.
Aladağ Belediye Başkan Mustafa Gedik yurdun açlşna dair belediye kaytlarnda ruhsat
bilgisinin olmadğn belirtmiştir. Yurdun açlş tarihindeki mevzuat sebebiyle ruhsat
alnmamş olabileceği, zira önceki mevzuatlarda böyle bir zorunluluk olmadğ dile
getirilmiş olsa da öğrencilerin barnmaya devam ettiği bir yurtta bu detayn göz ard
edilmiş olmas önemli bir hatadr. Ruhsatlandrma ile ilgili eksiklik binann denetimi ile
ilgili olarak önemli boşluk yaratmştr. Aladağ’da tespit ettiğimiz bu ihmalin, ülkemizin
birçok yerinde faaliyet gösteren özel yurtlarn ruhsatlandrlmasnda yaplmş olmas
kuvvetli bir ihtimaldir. Taslak raporda mevcut yurtlarda ruhsatsz olarak faaliyetine devam
eden yurtlar olabileceği ve buna yönelik yaplmas gereken bir çalşma dile getirilmemiştir.
Toplantnn ardnda gerçekleştirdiğimiz yangnn gerçekleştiği yurdun ziyaretinde, binann
tamamen ykldğn ve hafriyatn önemli bir ksmnn alandan alndğ görülmüştür.
Ortaöğretim öğrencilerinin barndğ Devlet yurdunda genel olarak yangn yönetmeliğine
uyulduğunu ancak düzeltilmesi gereken birkaç unsur olduğunu komisyonca tespit edilmiş
ve zaman kaybedilmeden düzeltilmesi talep edilmiştir.
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Yanan yurdun kurucusu olan dernek tarafndan açlmş ve faaliyette olan erkek yurdunda
ise önemli derecede ihmal ve kusura rastlanlmştr. Binann girişte bir bölümünde yer alan
bir odann duvarlar hala lambri kaplamayd. Yerler tamamen hal döşemeli, yangn
çkşlarnn biri odadan, bir diğeri kap mesafesinde duvara karş, sokağa çkş belirsiz ve
basamaklar düzensiz, bir diğer yangn çkş ise yere 2-3 metre yüksekte son bulan bir
konumdayd. Yangn sonras yaplan denetlemede bu yurdun eksikliklerini tamamlamas
ve kusurlarn gidermesi için zaman tanndğn ancak faaliyetine devam etmesine izin
verildiği komisyon tarafndan tespit edilmiştir. Dolaysyla bu yurtta kalan öğrenciler hala
bu süre içinde risk altnda kalmşlardr. Bir gün sonra gerçekleştirilen Adana müzakere
toplantsnda komisyon tarafndan acil tedbir alnmas talep edilmiş ve yurt şartlarn uygun
hale getirene kadar Valilik tarafndan kapatlarak öğrenciler devlet yurduna nakil edilmesi
sağlanmştr.
Yaşanan bu elim hadiseye ve tüm ülkenin dikkatinin Aladağ ilçemizde toplanmasna
rağmen, denetimlerdeki usulsüzlük, ihmal ve tedbirsizliğin devam etmiş olmas kayg
vericidir. Bu durumda ülkenin her köşesinde faaliyet gösteren diğer barnma merkezlerinin
durumu bizde güvensizlik yaratmaktadr.
11.05.2017 KÖPRÜCÜK, KIŞLAK, KARAHAN ZİYARETLERİ
Aladağ’da gerçekleştirilen toplant sonras ziyaret ettiğimiz Köprücük, Kşlak ve Karahan
köylerimizde edindiğimiz bilgiler üzücü ve düşündürücüdür.
Yangnda yaşamn kaybeden çocuklarn aileleri; ulaşm şartlar sebebiyle çocuklarnn
taşmal eğitim hakkndan yararlanamadklar için çocuklarn okutabilmek için çare
aradklarn, bu süreç içinde Aladağ İlçe Milli eğitim Müdürü tarafndan bir ay kadar
oyalanarak çaresiz brakldklarn, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, fon müdürü
olarak tanmladklar Kaymakamlğa bağl olan Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Vakf
Müdürü Yunus Demircioğlu ve Sinanpaşa İlkokulu Müdürü Mücahit Aydn tarafndan
kendilerinin yangnn gerçekleştiği yurda yönlendirildiğini ifade etmişlerdir. Yurt
görevlilerinin köylere giderek muhtarlar araclğyla ailelere ulaştğ, kendilerini devletin
ve özellikle Milli Eğitimin desteklediğini belirterek aileleri ikna ettiklerini ve de ilçedeki
devlet görevlilerinin tavrlaryla bu velilerde bu izlenimin desteklenmiş olmas dikkat
çekici ve endişe vericidir. Aileler devlet yurtlar ile ilgili olarak bilgilendirilmediklerini ve
bu yurtlara yönlendirilmediklerini ifade etmişlerdir. Bahsi geçen şahslar hakknda
Adana’da gerçekleştirilen müzakere toplants sonras soruşturma açlmştr.
Çocuklarnn yurtta kaldğ sürede ders çalşmaya zaman kalmayacak şekilde yurt kurucusu
olan derneğin belirlediği eğitime tabi tutulduklarn, çocuklarnn bu sorunla ilgili olarak
snavlara hazrlanamadklar için şikâyet ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrca gece geç saatlere
kadar bulaşk ykanmak gibi işlere mecbur tutulduklarndan bahsedilmiştir. Çocuklardaki
uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat bozukluğunu fark eden baz okul öğretmenlerinin velileri
bilgilendirmesiyle baz veliler okul müdürüne gittiklerini; ancak okul müdürünün
öğrencilerin menfaati ve sağlğn hiçe sayarak, “Orann ekmeğini yiyor” diyerek velileri
terslediğini anlatmşlardr.
Taslak raporda bu ziyaretlere ilişkin bilgiler ve ayrntlarn sunulmadğ görülmektedir.
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Aileler bask altnda olduklarn, korktuklarn, ancak isteklerinin ne pahasna olursa olsun
sorumlularn en ağr şekilde cezalandrlmasn istediklerini belirtmişlerdir.
11.05.2017 ADANA MÜZAKERE TOPLANTISI
Adana’da gerçekleştirilen müzakere toplantsnda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; yangnn
yaşandğ yurt ve diğer yurtlarda yapldğ iddia edilen denetlemelerin güvenirliliğini
denetlemediği, yurdun hizmete açlrken gerekli şartlar taşyp taşmadğna ilişkin
kontrolleri doğru şekilde yapmadğ, yurtta çocuklarla birebir ilgilenen kişilerden habersiz
ve dolaysyla ilgisiz olduğu ortaya çkmştr. Ayrca velilerin komisyona verdiği bilgileri
önceden hiç duymadklar, bu sebepten de ihmal ve kusuru olan herkes hakknda
soruşturma açlmadğ taraflarnca iddia edilmiştir. Toplantya katlan bürokratlar maalesef
eksik, kusur ve ihmalleri bulup çözüm üretme yaklaşmndan çok; doğru yapldğn iddia
ettikleri çalşmalar sürekli öne sürerek savunma pozisyonunda kalmay tercih etmişlerdir.
BİLİRKİŞİ RAPORU VE DİĞER RESMİ BELGELERDE OLAYIN GELİŞİMİ VE
ORTAYA KONAN BULGU VE TESPİTLER
Taslak raporda ayrntl bir şekilde sunulan bilirkişi raporlarna göre, yangn olaynn
gerçekleşmesi ve sonucunda yaşanlan elim kayplarmz tamamen ihmal ve kusurlarn
neticesidir.
Binann elektrik panosunun uygun şartlar taşmamas sonucunda bu panolarn ksa devre
yapmasyla başlamştr. Yangn, bina iç donanm ve dekorasyonunda kullanlan yer hal
döşemeleri ile merdiven kenarlarna ve oda duvarlarna poliüretan üzeri yaplan ahşap
kaplamann hzla tutuşmasyla yaylmştr.
Binada yangn erken uyar sistemlerinin (duman dedektörleri, ikaz uyar sinyali vb.),
elektrik kesintisinde devreye girecek şldaklarn, yangn kaçş levhalarnn ve seyyar
yangn söndürme tüplerinin bulunmadğ belirlenmiştir
Yangn merdiveni çkş kaplarnn yangna en az 60 dakika dayanacak malzemeden olmas
gerekirken PVC malzemeden yapldğ, 1. kattaki kapnn en az 80 cm eninde olmas
gerekirken 57 cm olduğu, yangn çkş kaplarnn busbar açlr olmas gerekirken 1. kat
çkş kaps üzerinde kap kolu bulunmadğndan acil durumlarda açlma imkân olmadğ
ortaya çkmştr.
Ayrca binann üstüne sonradan kaçak olarak yapldğ iddia edilen ahşap çatnn de
çökmesiyle evlatlarmzn kurtuluş şans kalmamştr. Bütün bu usulsüzlükler ortadayken
nasl olmuş ta hiçbir yetkili bu eksik, kusur ve yanlşlar görmemiştir?
Yurt binas yangn yönetmeliğinin hemen hemen hiçbir maddesine uygun nitelik
göstermemektedir. Çocuklar her an yaşanabilecek bir felaketin eşiğinde sahipsiz
braklmştr. İl Milli Eğitim Müdürünün “Ev ortamna benzerliği sebebiyle veliler
tarafndan bu yurt tercih edilmiştir” savunmas kabul edilir bir mazeret değildir.
Öğrencilerin barnmas için açlmş her kurum ve kuruluşun hizmet vermesinin
denetleyicisi bu kurumlardan sorumlu olan Devlet Kurumunun görevidir. Öğrenci
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velilerinin tamamnn bu tür kuruluşlardaki risk ve tehditleri bilmesi ve değerlendirmesi
beklenemez.
KAMUSAL EĞİTİM VE BARINMA
Komisyon toplantlarna katlan Milli Eğitim Bakanlğ Özel Öğretim Kurumlar Genel
Müdürü Kemal ŞAMLIOĞLU ile Teftiş Kurulu Başkan Atf ALA tarafndan yaplan
sunumda; Şu an itibariyle Ülke genelinde 3.905 yurdun faaliyet gösterdiği, FETÖ
dolaysyla kapatlmş olan 845 yurdun buna dahil olmadğ, ortaöğrenimde yani lise
öğrencilerinin devam ettiği 2.246, yükseköğretimde de 1.669 yurdun bulunduğu, bu
yurtlarn toplam 378 bin öğrenci kapasitesine sahip olduğu ve şu an itibaryla 221 bin
öğrencimizin kaytl olduğu, Devlet yurtlarnn, temel eğitimde yani ortaokul düzeyinde,
yüzde 54’ünün dolu, yüzde 46’snn boş, ortaöğretimde de yüzde 57’sinin dolu, yüzde
43’ünün boş durumda olduğu, Adana özelinde ise, Devlet yurtlarnn yüzde 69’unun dolu,
yüzde 31’nin boş olduğu bilgisi verilmiştir.
Devlet yurtlar öğrenci alabilecek durumdayken, Devlet görevlilerinin bu bilgiyi öğrenci
velilerine sunmamas ve hatta yanlş bilgi vermesi görevi ihmaldir.
Başbakanlk Vakflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardmcs Burhan ERSOY,
Rehberlik ve Teftiş Başkan Rza Hakan KELECİOĞLU ve Vakf Hizmetleri Daire
Başkan Adnan ER tarafndan yaplan sunumda;
Vakflarn; mazbut vakflar, mülhak vakflar, cemaat vakflar ve yeni vakflardan
oluştuğu, Genel Müdürlüğün, mazbut vakflar adna yaklaşk 52 bin vakfn yöneticisi
olduğu, mülhak vakflarn, evlatlar ve soyundan gelenleri tarafndan yönetildiği, cemaat
vakflarnn ise Türkiye genelinde 167 adet olduğu, Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş
5.028 tane yeni vakfn bulunduğu ve bunlarn 1.000 adedinin sosyal yardmlaşma vakf
olduğu bildirilmiştir.
Ayrca İktisadi işletme veya şirket kurulduğunda formlarla Genel Müdürlüğe bildirildiği,
bu bağlamda 2015 ylnda toplam 210 tane yurt, 128 tane misafirhane beyannda
bulunulduğu, yeni vakflarn 2015 ylnda beyan ettiği 145; sosyal yardmlaşma
vakflarnn bildirdiği 64; cemaat vakflarnn bildirdiği 1 vakf yurdunun bulunduğu bilgisi
sunulmuştur.
Peki, vakflar dşnda kurulmuş olan derneklerce açlmş ve de faaliyetini sürdüren kaç yurt
vardr? Bu bilgi komisyona sunulmamştr. Bu yurtlarn işleyişi ve denetlenmesi ile ilgili
tatmin edici bir bilgi de sunulamamştr.
OKUL VE YURTLARDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE İYİ OLUŞ
HALİNİN SAĞLANMASI
Taslak raporda “Yatl ve gündüzlü okuyan çocuklarn benlik kavramlarnn ve sosyal
destek alglarnn karşlaştrldğ başka bir araştrmada da, aile ortamnn çocuğun
davranşlarnn şekillendiği, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarnn giderildiği, özellikle sevgi
ve güven duygusunun hissedildiği önemli bir sosyal kurum olduğunun alt çizilmiştir.”
denmektedir. Bu doğru bir tespittir. Bir çocuğun aile içinde kendi kişiliğine, sağlğna ve
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varlğna yönelik tehdit oluşturacak bir sorun olmadğ sürece olmas gereken yer ailesinin
yandr. Devlet her şeyden önce çocuklarn ruhsal ve bedensel açdan sağlkl bir yaşam
sürdürebilmesi için onlar ailelerinin yannda desteklemelidir. Ailesinin yannda kalma
imkân olmayan çocuklar kesinlikle Devlet korumas altnda eğitimlerini sürdürmelidirler.
Çocuklarn barndrldklar kurum ve kuruluşlar sk bir denetim altnda tutulmaldr.
EĞİTİM, FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME SORUNLARINA İLİŞKİN
TESPİTLER VE ÖNERİLER
Son yllarda yaşadğmz başta PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerinin
Devletimize ve Milletimize verdiği zarar ve aclar her birimizi ortak kayg ve
korunma refleksini harekete geçirmiştir. Benzer aclar tekrar tekrar yaşamamak
için acil ve kalc önlemler geliştirmek Devletin en önemli görevidir. Yangn, deprem
gibi afetlerin yan sra; terör gibi sosyal afetlere karş farkndalk ve bilinçlendirme
geliştirmek çok önemlidir. Terör örgütlerinin yaplanmaya ele geçirdikleri çocuk
yaştaki bireyleri devlete, millete karş kin ve öfke duygularyla besleyerek, beyinlerini
ykadklarn unutmamak gerekir. Bu sebeple başta krsal alanlarda yaşayan ve
özellikle sosyo-ekonomik standartlar düşük olmak üzere tüm ebeveynler bu
konularla ilgili olarak eğitilmeli, bilinçlendirilmelidir.
YURTLAR VE PANSİYONLARDA ÇALIŞAN KİŞİLERİN NİTELİKLERİNE
İLİŞKİN TESPİTLER VE ÖNERİLER
Aladağ ilçemizde yaşanan elim olay sadece yurtlarn fiziki koşullarnn güvensiz olmasn
değil, çocuklarmzn ehil ellerde korunmadğn da ortaya çkarmştr. Yangnn
gerçekleştiği yurdun bağl olduğu derneğin kurucularnn, dolaysyla yurdun da kurucusu
olanlarn eğitim ile ilişkisi olmayan, eğitim sorumluluğunu alamayacak şahslar olduğu
ortadadr. Yurtta görevli olan resmi kayd bulunan görevliler hiçbir eğitimden geçmemiştir.
Daha da vahim olan ise yurtta çalştğ iddia edilen, resmi bilgileri bulunmayan çocuklar
eğitebilecek vasfa ve eğitime sahip olmayan birçok kişinin yurtta çocuklarla iletişim
halinde olmas ve sözde eğitim vermesidir.
Taslak raporda “Eğitim ve barnma hizmeti sunulan kurumlardaki tüm çalşanlarn resmi
olarak kayt altnda olmasna yönelik tedbirler alnmaldr. Bununla birlikte; çocuklarn
her türlü istismardan korunmalar açsndan, öğrencilerin eğitim ortamlar ve barnma
mekânlarnda çocuklarla ilgili ve ayn zamanda çocuklarla ilişkili işlerde görevlendirilen
(servis şoförü, temizlik görevlisi, yemekhane sorumlusu, güvenlik vb. dâhil olmak üzere)
tüm çalşanlarn istihdam edilmeden önce güvenlik araştrmasnn yaplmas da önem
taşmaktadr. Ancak tek başna güvenlik araştrmas yaplmasnn yeterli olmadğ, bu
hizmetlerde çalşan kişilerin psikolojik açdan sağlklarnn da tam olduğunun
belirlenmesine yönelik tedbirlerin alnmas da faydal olacaktr. Böylece, psikolojik sağlğ
çocuklarla ilişkili yerlerde çalşmas uygun bulunmayan kişilerin çocuklara ve gençlere
eğitim ve barnma hizmeti veren yerlerde istihdam edilmelerinin önüne geçilmelidir.”
önerisi yerinde ve doğru bir öneridir ancak yeterli değildir.
Yurtta görevli olarak kayd bulunmayan kişilerin yurtlara giriş çkş ve öğrencilerle
irtibat kesinlikle önlenmelidir. Resmi izni olmayan şahslar yurtlara alnmamaldr.
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Yurtlarda verilen her türlü eğitim Devletin gözetiminde, eğitim fakültelerini bitirmiş
veya pedagojik formasyonu olan kişiler tarafndan sunulmaldr. Her türlü kurum ve
kuruluşlarda çocuklara verilecek dini eğitimler Milli Eğitim Bakanlğ ve Diyanet
İşleri Başkanlğnn denetiminde gerçekleştirilmelidir.
Çocuklar her türlü istismardan koruyabilmek için okul ve barnma yerlerinin içi
kadar yakn çevresinin de kontrolü önemlidir. Okul ve barnma merkezlerinin
çevresinde açlan işyerlerinin, özellikle çocuklarn irtibatta olup alş veriş için
girebilecekleri büfe, kantin, krtasiye vb işyerlerinin çalşanlarnn güvenlik
soruşturmalarnn ve düzenli kontrollerinin yaplmas gerekmektedir.
YANGIN İLE ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA İLİŞKİN
TESPİTLER VE ÖNERİLER
Özellikle denetim ilişkin mevzuatn eksikliklerinin tespit edilerek düzeltilmesi çok
önemlidir. Ancak denetimlerin kusurlarnn giderilmesi için yaplacak bu çalşma tek
başna yeterli değildir. Maalesef ülkemizde mevzuat ile ilgili yerinde alnmş kararlar olsa
bile uygulama aşamasnda ortaya çkan disiplinsizlik, ihmal ve kusurlarn birçok alanda
görülüyor olmas ele alnmas gereken başl başna bir sorundur.
Aladağ ilçemizde mevcut mevzuatn eksikliklerine rağmen zamannda uygulanmş olmas
bu faciay engelleyebilirdi. Yaplan uygulamalara baktğmzda denetim noktasndaki
ihmal ve kusurlar aşikârdr. Daha da kötüsü bahsi geçen derneğe ait yurdun tüm
kusurlarna rağmen, bu kusurlar görmesi, denetlemesi gereken görevlilerin her kusuru
görmezden gelmesi, çocuklar alternatifsiz brakarak bu yurda yönlendirmesi ve hatta ac
olaydan sonra diğer özel erkek yurdunun da kusurlarn hala görmezden gelmeye devam
etmesidir.
ÇÖZÜME KAVUŞTURULAN SORUN ALANLARI İLE İLGİLİ OLARAK
Taslak raporda; “02.12.2016 tarihli ve 6764 sayl Millî Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun’un 5 inci maddesiyle 652 sayl Millî
Eğitim Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname’nin 13
üncü maddesine eklenen ikinci fkra ile özel öğrenci barnma hizmetleri veren kurumlarn
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalşma ruhsat verme iş ve işlemleri Milli Eğitim
Bakanlğna devredilmiştir. Böylelikle çok başllk ortadan kalkmştr. Bununla birlikte
06.05.2017 tarihli ve 30058 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren Özel
Öğrenci Barnma Hizmetleri Yönetmeliği ile aşağda sralanan sorun alanlar çözüme
kavuşturulduğu belirtilmiştir.
Bu yönetmeliğe göre “Her kurumun, lisans mezunu ve Öğrenci Barnma Hizmetleri
Yönetici Sertifikasna sahip bir müdür tarafndan yönetileceği, ayrca kurucu gerçek kişi,
kurucu temsilcisi, kurum müdür yardmcs, genel müdür ve genel müdür yardmcsnn en
az lisans mezunu; belleticilerin ise en az yüksekokul mezunu olmas şart getirilerek daha
bilinçli yönetim hedeflenmiştir.” denmektedir.
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Belletici olarak nitelendirilen ve çocuklarn eğitiminde aktif rol alacak bu kişilerin
sadece yüksekokul mezunu olmalar yeterli değildir. Belletici olarak görev
alacaklarn eğitim fakülteleri mezunlarndan ve/veya pedagojik formasyona sahip
olanlardan titizlikle seçilmesi ve ek eğitim süreçlerinden geçirilmesi şarttr.
Ayn yönetmelikte; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte MEB’e bağl olarak
faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlar 01.08.2019 tarihine kadar binalarn belirlenen
şartlara uygun hâle getirir hükmü getirilmiştir.” denmektedir.
Özellikle yangn yönetmeliğine uygun olmayan, uygun nitelikte personel
çalştrmayan yurtlarn içinde bulunduğumuz yaz tatili döneminde belirlenerek, okul
açlş tarihine kadar şartlarn uygun hale getirmediği takdirde 2017-2018 Eğitim
Döneminde öğrenci kabul etmeleri kesinlikle önlenmelidir.
Unutulmamaldr ki yangn, deprem gibi felaketler aniden gerçekleşir, Uygun şartlar
taşmayan barnma merkezlerinde çocuklar her dakika risk altndadr. Uygun nitelikleri
taşmayan personelin gözetimine terkedilen çocuklar ise yine yüksek olaslkla fiziksel,
cinsel, duygusal ve ne yazk ki dinsel istismar tehdidi altnda kalacaktr.
KURUMSAL YAPILANMALAR İLE RUHSAT, İZİN VE DENETİM SİSTEMİ İLE
İLGİLİ OLARAK
Taslak raporda; “Yurtlarda yaplacak denetimler heyet tarafndan gerçekleştirilmelidir.
Heyette en az bir teknik personel (mühendis, tekniker vs.) yer almaldr. 01.07.2017
tarihinde yurtlarda iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi çalştrma zorunluluğu yürürlüğe
girecek olup, denetim esnasnda ilgili kurumun iş sağlğ ve güvenliği uzman da denetim
heyetine eşlik etmelidir.” denmektedir.
Bu yerinde bir karar ve öneridir. Ancak bugüne kadar mevcut yönetmeliklerle yerine
getirilen denetimlerdeki kusur ve ihmalleri dikkate alarak; bundan sonra böyle bir
ihtimali engellemek için usulüne göre gerçekleştirilmeyen denetimlerde ihmal ve
kusur sahibi görevlilere, ac bir olay yaşanmadan kusurlar ve ihmalleri saptandğ
anda ağr cezalar verilmesine dair hükümler getirilmelidir.
KRİZ DÖNEMLERİ VE HABERCİLİK
Taslak raporda; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2007 ylnda kabul ettiği “Kriz
zamanlarnda ifade ve haber alma özgürlüğünün korunmas hakknda rehber ilkeler”
savaş, terör saldrlar, doğal ya da insan kaynakl felaketler vs. kriz dönemlerinde, medya
ve toplum açsndan ifade ve haber alma özgürlüğünün korunmasn güçlü bir biçimde
vurgularken, medya mensuplarnn da diğer insanlarn hassasiyetlerine dikkat etmesini,
olas belirsizlik ve korku duygularna karş duyarl olmasn ve yüksek mesleki etik
standartlara bağl kalmasn tavsiye etmektedir.
Özetle; insan hayatn doğrudan ve açkça tehdit eden kriz dönemlerinde, medya
mensuplarnn ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile etkin bir koordinasyon ve iletişim
halinde olmalar sağlkl bir kriz yönetimi için önkoşuldur. Bunun yan sra Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu’nun kriz dönemleri için medya sektörüne rehberlik etmesinin,
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medya mensuplar ile bir araya gelinerek kriz dönemi yaynclğna ilişkin ilke kararlar
oluşturmasnn faydal olacağ düşünülmektedir.” denmektedir.
Bu yerinde ve doğru bir öneridir. Bununla birlikte kamuoyunu da ilgilendiren bu
olaylarn belirlenen etik kurallara sadk kalnarak halka iletilmesi, suçlularn, kusuru
ve ihmali olanlarn dava süreçleri ile ilgili olarak kamuoyuna düzenli olarak bilgi
verilmesi önemlidir. Mağdur olanlar özellikle 18 yaş altn çocukluk çağnda ise isim
ve görüntüleri; cinsel istismarlara uğramşlar ise kimliklerini açğa çkaracak her
ipucu titizlikle ve de kesinlikle gizli tutulmaldr. Bununla birlikte olaylarn
gerçekleşme sebepleri ve olayn ardndan devam eden süreç ile ilgili olarak tamamen
yayn yasağ getirilmesi yanlş bir tutumdur.
OKUL VE YURTLARDA ÖĞRENCİ İYİ OLUŞ HALİNİN SAĞLANMASI
Taslak raporda; “Pozitif psikoloji, olağanüstü koşullar yerine olağan koşullarda yaşayan
bireyler ve toplumlar için “iyi yaşam nedir?” sorusuna cevap aramaktadr. Seligman’a
göre, pozitif psikolojinin ilgilendiği önemli konular iyi oluş, öznel iyi oluş, yaşam doyumu,
umut, iyimserlik, kapasite geliştirme, affetme, farkndalk, maneviyat, sorumluluk,
özgecilik, çalşma etiği ve mutluluk şeklinde özetlenebilir. Pozitif psikoloji açsndan
bireylerin iyi olma durumlarn ifade eden önemli kavramlardan biri de iyi oluştur. İyi
oluş, bireylerin kendilerini iyi, mutlu ve sağlkl hissetmeleri anlamna gelmektedir.
Psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş olarak alt kavramlara sahip olan iyi oluş modelinde
yaplan terapilerde de bireylerin yaşamlarn nasl daha kaliteli hale getirecekleri üzerinde
durulmaktadr. Yaşam kalitesi de pozitif psikolojinin konularndan biridir. Frisch’e göre,
yaşam kalitesinin artrlmas gereken 16 alan; sağlk, öz-sayg, yaşam amaçlar ve
değerler, para, iş yaşam, oyun-boş zamanlarn değerlendirilmesi, öğrenme, yaratclk,
yardm, sevgi ve yakn ilişkiler, arkadaşlar, çocuklar, akrabalar, ev, komşular ve
toplumdur. Bunlardan özellikle sağlk, bireyin kendisinden memnun olma durumu ve
problemlerle başa çkma becerisi olan özsayg, televizyon izlemek, akrabalar ziyaret
etmek, hobilerle uğraşmak ve spor yapmak gibi etkinlikleri kapsayan oyun ya da serbest
zaman aktiviteleri, bireyin yeni bilgiler edinmesi ya da ilgileri doğrultusunda bilgi sahibi
olmas anlamna gelen ve kitap okumak, bilgisayarla ilgilenmek, bir kursa yazlmak ve
mesleki anlamda yeni bilgiler edinmek gibi öğrenme alanlar; yaratclk, yardm-topluma
hizmet, sevgi, benzer ilgilere ve değerlere sahip bireylerle ilişkiler içerisinde olmak, aileyle
ve akrabalarla beraber vakit geçirmek, yaşadğ yerin güzel, geniş ve konforlu olmas,
ayrca yaşadğ toplumun şehir, kasaba ya da köy de olsa görünüşü, suç oranlarnn düşük
olmas ve insanlarn birbirleriyle olumlu ilişkiler kurmalar çocuklar ve gençler için de
yaşam kalitesini artrr.
İster ortaöğretim ister yükseköğrenim döneminde olsunlar yurtlarda kalan öğrencilerin iyi
oluş halini ele almak da onlarn yaşam kalitelerini yükselterek sağlkl bir nesil yetişmesini
sağlamak açsndan önemli bir adm olacaktr. Yaplan akademik çalşmalarda da
rehberlik servislerinin bu anlamda yapacağ çalşmalarn önemine dikkat çekilmektedir.”
denmektedir.
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Bütün bu tespitler doğrudur ve raporda sunulmuş olmasn takdir etmekteyiz.
Özellikle çocuklarn sağlkl bir kişilik yaps geliştirebilmesi, kendisini tanmas,
kendisine açk olan eğitim frsatlarn görüp değerlendirebilmesi, başarsn
arttracak yollar öğrenebilmesi; ruhsal, bedensel ve sosyal açdan tam bir iyi oluş
halinde olabilmesi için rahatlkla ulaşabileceği uzmanlar tarafndan hizmet verilen
rehberlik servislerinin okullarda ve barnma merkezlerinde olmas çok önemlidir.
Bugüne kadar açğa çkarlan başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara karş
gerçekleşmiş birçok ihmal, kusur ve suçun açğa çkarlmasnda Okul Psikolojik
Danşmanlarnn/Rehber Öğretmenlerin önemli bir rolü olduğu unutulmamaldr.
Rehberlik servislerinde çalşacak uzmanlarn Rehberlik ve Psikolojik Danşmanlk
veya Psikoloji (pedagojik formasyonu olanlar) mezunu olmalar önemlidir.
Çocuklarn iyi oluş hali yukarda da belirtildiği gibi, içinde olduklar gelişim döneminin ve
yaşlarnn gerektirdiği oyun, spor, güzel sanatlar, kültürel faaliyetler vb. gibi birçok alanda
gerçekleştirecekleri faaliyetlerde bulunmalarna da bağldr. Bu çocuklarn gelişmeleri ve
sağlkl kalabilmeleri için önemli ve titizlikle yerine getirilmesi gereken faaliyetlerdir.
Komisyon çalşmalarmz srasnda elim olayn yaşandğ yurdun, yangndan önce
uyguladğ günlük çalşma program tarafmza iletilmiştir. Bu programn içeriği yine
tarafmzca komisyon toplantlarnda komisyon üyeleriyle paylaşlmştr. Bahsi geçen
program çocuklarn okul yaşants ve din eğitimi dşnda hiçbir sosyal ve kültürel
çalşmaya izin vermemektedir. Sabah 05:00’da çocuklarn uyandrlmasyla başlayan
program gece saat 22:00’da uyku ile sonlanyor görünmektedir. Ancak yurtta kalan
ve yaşamn kaybeden çocuklarmzn aileleri çocuklara geç saate kadar bulaşk gibi
işlerin yaptrldğ bilgisi verilmiştir.
Bu bilgileri dikkate aldğmzda, bundan sonra yaplacak hatalar önlemek üzere
çocuklarn barndrldğ her kurum ve kuruluşun günlük yaşam plann ve bu plan
içinde gerçekleştirilecek faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlğna sunarak onay almas
şart getirilmelidir. Bu programlar değerlendirecek komisyonlarn üyeleri arasnda
mutlaka Çocuk Gelişim Uzmanlar, Psikolog ve Psikolojik Danşmanlar
bulunmaldr.
SONUÇ
Taslak raporda da belirtildiği gibi; geleceğimizin teminat olan gençlerimizin eğitimlerini
sağlkl olarak yürütebilmeleri için barnma konusunda sknt yaşamamalar
gerekmektedir. Devletimizin ve milletimizin korumas altnda bulunan öğrencilerimiz için
en iyi ortam oluşturmak amacyla gerekli düzenlemeleri ve kontrol mekanizmalarn
oluşturmak tüm kurumlarmzn en temel görevlerinden biridir.
Bu sebeple Devlet öncelikli olarak Devlet yurtlarnn yeterli sayya ulaştrlmas, ülke
genelinde ihtiyaç noktalarna adil dağlmnn ve bu yurtlarn sağlkl işleyişinin
sağlanmasndan sorumludur. Bu çalşmann ivedilikle planlanmas, uygulanmas ve
sonuçlanmas gerekmektedir.
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Yine 1998 ylnda says 580’nin üstünde olan yatl bölge okullarn, yaşanlan sorunlar
sebep gösterilerek yars kapatlmştr. Tespit edilen sorunlarn çözümü için çaba harcamak
yerine kolay yolu seçip yatl okullar kapatmak beraberinde eğitimine devam eden
öğrenciler için barnma sorununu ortaya çkarmştr. Devleti yöneten hükümetin aldğ
kararlarla ortaya çkan boşluğu denetimsiz evler ve yurtlar doldurmuştur. Hatta bu
boşluktan yararlanan zamannda AKP tarafndan Gülen cemaati adyla anlan ve makbul
kabul edilen ve daha sonra nihayet terör örgütü olduğu kendileri tarafndan da kabul edilen
FETÖ çocuklarn ve ailelerin dini duygularn istismar ederek semirmiş ve güçlenmiştir.
Bu örgütün Devletimize ve Milletimize verdiği zarar ortadadr.
Bundan sonra yaplmas gereken her türlü risk ve tehdidi dikkate alarak
çocuklarmz koruma altna almak, aileleri bilinçlendirmek, Devlet yönetiminde ve
bilhassa eğitimde boşluklar yaratmamaktr. Devletin sahip çktğ çocuklar yetişkin
olup görev aldğnda Devletin ve Yüce Türk Milletinin çkarlarn koruyacaklardr.
Devletin yarattğ boşluklar doldurarak çocuklar koruma altna aldklarn iddia
eden gruplarn yetiştirdiği çocuklar ise bugün yaşadğmz ac olaylarda örnek olduğu
üzere, zamannda kendisine sahip çktğna inandğ gruplarn çkarlarna hizmet
edeceklerdir.
Taslak raporda, son 10 ylda kz çocuklarn okullaştrma orannda önemli mesafeler kat
ettiğimiz belirtiliyor. Ancak okullaşma oran olarak bize her zaman okula başlayan
çocuklarn says veriliyor. Kabul etmek gerekir ki eğitime erişim tek başna yeterli
değildir. Asl sorun başta kz çocuklar olmak üzere tüm çocuklarn okula devam
etmelerini sağlayabilmektir. Çocuklarmzn tamam elde ettiğimiz istatistik bilgilerine
göre eğitimlerini tamamlayamamakta, bir ksm eğitim hayatlarn yarda brakmaktadr.
Milli Eğitim Bakanlğnn sunduğu bilgilere göre 2013 ylnda 174.625 öğrenci İlköğretim
kurumlarn (ilkokul ve ortaokul) terk ederken, 2014 ylnda İlköğretim kurumlarnda
öğrenim gören 234.932 öğrenci okulu terk etmiştir. Ancak açklanan bilgilerde okulu terk
eden öğrencilerin cinsiyet bilgileri ve terk nedenleri sunulmamştr.
Eğitim Reformu Girişimi’nin 2014 – 2015 eğitim izleme raporuna göre, 2014 yl itibaryla
ortaöğretimden erken ayrlan öğrencilerin oran Türkiye’de yüzde 38, AB ülkelerinde ise
yüzde 11 olduğunu belirtmiş.
Ülkemizde kz öğrencilerin yüzde 39.9’unun lise ve dolaysyla yükseköğrenim
aşamalarna geçemeden eğitim sürecini terk etiğini ya da terk etmek zorunda kaldğn
gösteriyor.
Bu da her 100 kz öğrenciden 40’nn eğitimin ileri aşamalarndan, sonuç olarak da büyük
çoğunluğunun istihdamdan yoksun kalmas anlamna geliyor.
Temel hizmetlere erişim problemleri ve yoksulluk çocuğun çocuk işçi olma ihtimalini
yükseltiyor.
Okula devam edememe sorunun en önemli nedeni fakirliktir. Aileler çocuklarnn
eğitim masraflarn karşlamakta zorlanmakta ve bir de bu sorunlara barnma
sorunu eklenmektedir. Çocuklarn barnabileceği güvenli ortamlarn oluşturulmas,
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Devlet güvencesi altna alnmalar bu sorunun çözümünde önemli bir rol
oynayacaktr.
Taslak raporda “Yatl ve gündüzlü okuyan çocuklarn benlik kavramlarnn ve sosyal
destek alglarnn karşlaştrldğ başka bir araştrmada da, aile ortamnn çocuğun
davranşlarnn şekillendiği, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarnn giderildiği, özellikle sevgi
ve güven duygusunun hissedildiği önemli bir sosyal kurum olduğunun alt çizilmiştir.”
denmektedir. Doğru ve yerinde, önemli bir tespittir. Çocuklarn sağlkl gelişebilmesi için
ailesinin yannda büyümesi desteklenmelidir.
4+4+4 Sistemi ile okula başlama yaş altya düşmüş, ilkokuldan ortaokula geçme yaş
ise on ikiden, ona düşmüştür. Krsal alanda ortaokula görevlendirilecek
öğretmenlerin, köydeki ortaokula devam edecek öğrencilerin saysnn azlğ
nedeniyle istihdam edilmemesi; çocuklar daha küçük yaşta taşmal eğitim ya da
ailelerinden uzakta kalmaya zorlamaktadr. On yaşnda bir çocuğun ailesine olan
ihtiyac on iki yaşndaki çocuğa göre daha fazladr. Bu yaştaki çocuklarn ailelerinden
uzakta kalmaya zorlanmas adil ve merhametli bir yaklaşm değil büyük bir hatadr.
Getirilen sistemde anasnfnn mecbur tutulmamas yine başka bir hatadr. Bu
sebeple bu sistem ivedilikle tekrar gündeme alnarak değiştirilmelidir.
Yasalarmzda, ilgili mevzuatlarda ve uygulamalarda çocuklarmzn menfaatini
korumayan, sistemde boşluklar yaratan eksiklikler ve hatalar mevcuttur. Bu eksikliklerin
giderilmesi ancak “TBMM Çocuk Haklar Komisyonu” ad altnda oluşturulacak sürekli
bir komisyon ile mümkün olacaktr. Kurulacak olan bu komisyon çocuklarmzn menfaati,
güvenliği, sağlkl gelişimleri ve eğitimlerini teminat altna alacak düzenlemelerin
yaplmasnda etkili olacaktr.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konudaki çalşmamz tamamlamş, 07.10.2016
tarihinde “TBMM Çocuk Haklar Komisyonu” adyla sürekli bir komisyonun kurulmasna
dair Kanun Teklifimizi TBMM Başkanlğna iletmiş bulunmaktayz.
Bir devletin gücü himayesindeki çocuklarn güven, huzur içinde; eşit haklara sahip olarak;
eğitim haklarn sonuna kadar kullanarak ruhsal ve bedensel açdan sağlkl büyümesiyle
ölçülür. Zira çocuklar milletin ve devletin geleceğinin teminatdr. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin en büyük sorumluluğu çocuklarmz ve onlarn geleceğini teminat altna
almaktr.
Çocuklarmzn korunmas ve layk olduklar yaşam standartlarna kavuşmalarnn
sağlanmas amacyla; mevcut yasa ve mevzuatlarda çocuklarn yararna yönelik
ksmlar üzerinde tarama ve inceleme yapmak; gerekli yasal düzenlemelerin
yaplmasn sağlamak ve yeni yasalarn oluşturulmasna destek vermek amacyla
“TBMM Çocuk Haklar Komisyonu” ad altnda sürekli komisyon oluşturulmas
önem arz etmektedir.
Deniz DEPBOYLU
MHP Aydn Milletvekili
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