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D. KONUSU : 08.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin  
1. maddesinin hukuka ve kanuna aykırı olması nedeni ile iptal edilmesi ve yürütmesinin 
durdurulması istemine ilişkindir. 

AÇIKLAMALAR : 

Davalı Bakanlıkça yapılan düzenleme ile, 08.10.2013 tarihli 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren TC. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına 
dair yönetmeliğin 1. maddesine göre, 25212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12. maddesinin yürürlükten kaldırılması hükmedilmiştir.  
Bu düzenleme kanuna ve hukuk aykırıdır. Bu maddenin iptal edilerek, Yönetmeliğin 12. maddesinin 
eski hali ile kalması gerekmektedir. Şöyle ki : 

1) T. C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğrenci Andı başlıklı  
12. maddesine göre; 

Öğrenci Andı 
 
Madde 12 —(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) İlkokullarda öğrenciler, her gün dersler başlamadan 
önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki "Öğrenci Andı" nı söylerler. 
 
"Türküm, doğruyum, çalışkanım, 
İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. 
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. 
Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 
Varlığım Türk varlığına armağan olsun. 
 
Yabancı uyruklu öğrencilerin "Öğrenci Andı"nı söyleme zorunluluğu yoktur.” denilmektedir.. 

2) Andımız, 1933 yılında, 23 Nisan Çocuk Bayramı sabahı, dönemin, Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit 
Galip tarafından Prof. Dr. Afet İNAN’ın da olduğu bir ortamda, Cumhuriyetimizin Kurucusu  
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’e, uzatılan bir kağıt içinde yer almıştır. 
Bu kağıdın içinde, Çocuk Bayramının sabahında, kızlarıyla yaptığı bayramlaşmada onlara 
söylemek istediği sözleri bir araya getirerek oluşturulmuş ve Cumhuriyetimizin 23 Nisan 
Çocuklarına armağan ettiği bir AND bulunmaktaydı. Ulu önder ATATÜRK’ün de benimseyerek 
kabul ettiği bu AND, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 10 Mayıs 1933 tarih ve  
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101 sayılı kararı ile de uygulamaya konmuştur. 

3) ANDIMIZ’ın amacını ve anlamını belirtmek üzere de 18 Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı 
Genelge yayımlanmıştır. Bu genelgeye göre; 

ÖĞRENCİLERİN HER GÜN TEKRAR EDECEĞİ "AND" 
(Günümüz Türkçesine Uyarlanmış Şekli) : 18 Mayıs 1933, Sayı: 1749/42 

İlkokullarda her sınıfta her gün ilk derse girildiği zaman çocukların hep birlikte  

"Türk’üm, doğruyum, çalışkanım, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, 
budunumu (milletimi) özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım  
Türk varlığına armağan olsun." and'ını söylemelerinin kural kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

1. Her öğretmen bu and'ı bulunduğu sınıfta tahtaya yazacak ve öğrencilerin defterlerine yazdıracaktır. 
Öğrencilerin bu and'ı doğru olarak defterine geçirdikleri kontrol edilecektir. 
 
2. Öğretmen and'ı, ifade ettiği fikirleri, birer birer çocukların zihin seviyelerine uygun şekilde canlı  
ve cazip bir dille anlatacak, çocukların and'ın anlamını iyice kavramalarına dikkat edecek,  
andda çocukların anlamadığı hiçbir nokta kalmamasına önem verecektir. And'da geçen (Türklük, 
doğruluk, çalışkanlık, yasa, küçükleri korumak, büyükleri saymak, yurdu, budunu (milletini) özünden 
çok sevmek, ülkü, yükselmek, ileri gitmek, varlığımızın Türk varlığına armağan olması) gibi ifade ve 
fikirleri çocukların iyice anlamalarına çalışacaktır. 
 
3. Öğretmen öğrencinin bu fikirleri ve ifadeleri iyice anlayıp anlamadıklarını emin olmak üzere,  
her ifade ve fikir hakkında çocuklara çeşitli sorular sorarak, bu ifadeleri yerli yerinde kullanıp 
kullanmadıklarını anlamak için öğrenciye cümleler kurduracaktır. 
 
4. Çocukların bu andı anlamadan değil, ifade etmek istediği düşünce ve duyguların iyice anlamlarını 
kavrayarak, onları bütün benlikleriyle duyarak ve candan benimseyerek söylemelerine  
dikkat olunacaktır. 
 
5. Öğrenciye bu and ayakta ve hep birden söyletilecek, öğretmen de öğrencilerin karşısında  
ayakta durarak onlarla birlikte söyleyecektir. 
 
6. Bu andı söylerken öğrencinin saygısız bir durum almamasına, dürüst ve ciddî durmasına  
öğretmen dikkat edecektir. 
 
7. Çocuklar, candan duydukları ve zaman geçtikçe anlamını daha derin bir biçimde anlayacakları  
asil ve yüksek duygular ifade eden bu andı sevinç ve yüksek arzu ve ilgiyle tekrar ederken  
millî bir görevi yaptıklarının bilincinde olmalıdır. 

Bütün Türk çocuklarının, vicdanlarında yaşatmalarını önemli gördüğüm bu inancı, öğrencilerin  
yalnız dilinde bırakmayarak hayatlarının her evresinde izlenmesi gerekli bir hayat kuralı olarak  
kabul etmeleri için bütün meslektaşlarımın ellerinden gelen çabayı göstereceklerine inandığımı  

bildirir, başarılar dilerim. 

4) Bu genelge ve AND’ın konuluş iradesi dikkate alındığında, ANDIMIZIN en büyük amacı; 
Çocuklarımızın candan duydukları ve zaman içinde daha derin olarak anlayacakları asil ve 
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yüksek duygular içeren bu söylemi tekrar ederken MİLLİ BİR GÖREV yaptıklarının bilincinin 
aşılanmasıdır. 

5) Öğrenci ANDINDA yer alan her söz ve anlamda, Türk Milli Eğitiminin amacının özü 
bulunmaktadır. AND’da geçen her sözün ve ettikleri yeminin anlamı öğrencilere iyi 
kavratılmalı, öğrencilerin okul içinde ve dışındaki yaşamlarında, her sabah söyledikleri ve 
yemin ettikleri anlama göre hareket etmelerini sağlamak, doğru ve çalışkan olmayı, küçüklerini 
korumayı, büyüklerini saymayı, yurdunu ve milletini de özünden çok sevmesi gerektiğini, 
sürekli yükselmeyi ve ileri gitmeyi ÜLKÜ edinmesi gerektiğini, ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN açtığı 
yolda, gösterdiği hedefe (muassır medeniyet seviyesine) durmadan yürümesi gerektiğini ve 
gerektiğinde de varlığını, Türk Varlığına armağan edebileceğini özümsetmektir. 

6) Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 12. maddesindeki ANDIMIZIN, iptal edilmesi ile başından 
Türkiye Cumhuriyeti kelimelerinin bile kaldırılmasının bir moda olarak uygulanmaya çalışıldığı 
günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının eğitilmesinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 
ANDIMIZIN yukarıda belirtilen hangi amaç ve amacından rahatsız olmuştur ki;  
ANDIMIZIN okutulması kaldırılmıştır, ilgili madde iptal edilmiştir? 

7) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımızın; Doğru ve çalışkan olmalarından 
rahatsız mı olmuştur? 
 
Küçüklerini korumasından ve büyüklerini saymasından mı rahatsız olmuştur? 
Yurdunu ve milletini özünden çok sevmesinden mi rahatsız olmuştur? 
Sürekli yükselmeyi ve ileri gitmeyi hedeflemesinden mi rahatsız olmuştur? 
En önemlisi de ATATÜRK’ÜN AÇTIĞI YOLDA ve GÖSTERDİĞİ HEDEFE DURMADAN YÜRÜMESİ 
mi rahatsız etmiştir? 
 
Tüm bunların sonunda gerekirse VARLIĞINI TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN EDEBİLECEĞİ mi 
rahatsız etmiştir?  
 
Bunun anlaşılması mümkün değildir. 
Ya da bunun tam tersi düşünülecek olursa, bunların yapılmasında, öğrencilere aşılanmasında 
bir kamu zararı mı oluştu da bu madde ve Andımızın okunması iptal edilmektedir? 

8) T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, 1933 yılından beri her sabah her öğrencinin okuduğu  
bu ANDIMIZ’ın okunması ile KAMU ALEYHİNE DOĞAN BİR ZARAR MI Kİ OLUŞMUŞTUR da  
bu ANDIMIZIN OKUNMASINI kaldırılmaktadır, iptal etmektedir? 

9) 28789 Sayılı RG’de yayımlanan Yönetmeliğin 12. maddesini iptal eden 1. maddesinde,  
hiçbir gerekçe ve açıklama yapılmadığı gibi, dayanak bile belirtilmeden doğrudan yürürlükten 
kaldırıldığı ifade edilmektedir. 

10) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3. maddesinde; 
MADDE 3 –(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 
30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8/2//2007 
tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve  
27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Denilmektedir. İptal edilen 12. maddesin yani ANDIMIZIN, ilgili Yönetmeliğin 3.maddesinde 
belirtilen hangi Yasa ve Kararnamesine aykırı düşmektedir? 
  
Yine İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 2. kısım 5. maddesinde belirtilen İlköğretimin 
Amaçları’nın belirtildiği maddede; 

İKİNCİ KISIM 

İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları 
İlköğretimin Amaçları 
 
Madde 5 — Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; 
 
a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, 
b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 
demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak 
haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen 
birey olma bilincini kazandırmak, 
c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini  
bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, 
d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve 
çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, 
dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek, 
e) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, 
bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı 
olmak, 
Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle millî kültürümüzü 
benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, 
f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı 
kazandırmak, 
g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını 
korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği 
olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak, 
h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak, 
ı) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, 
teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve 
yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek, 
i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve 
seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek, 
j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel 
etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, 
k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik  
ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek, 
l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların 
sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma 
bilincini kazandırmak, 
m) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma 
yöntem ve tekniklerini öğretmek,  
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n) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine 
yöneltmek, 
o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini 
kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak, 
ö) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı 
verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, 
ilköğretim kurumlarının amacıdır. 

İptal edilen 12. madde, bu yönetmeliğin hangi amaçlarına aykırı düşmektedir ki iptal edildi?  
Yine İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Genel İlkelerinin belirtildiği 6. maddesinde; 

Genel İlkeler 
Madde 6 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; 
a) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) İlköğretim, mecburi ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının 
hakkıdır ve zorunludur.  
b) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır.  
c) İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçe'nin doğru, güzel ve etkili kullanılması  
temel hedeftir.  
ç) İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü eğitim-öğretim programlarının hazırlanması 
ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde millî kültürün 
öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir.  
d) İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 
Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.  
e) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen 
esaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde 
düzenlenir ve uygulanır.  
f) İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik durumu iyi olmayan 
öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. 
Özel eğitim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler alınır.  
g) Eğitim-öğretim hizmetleri düzenlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile toplumun 
ihtiyaçları dikkate alınır.  
ğ) Demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve velilerce; 
kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilme gibi demokratik 
kuralların uygulandığı, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir çalışma ortamı oluşturulur.  
h) İlköğretim kurumlarında uygulanan, programlar, yöntem ve teknikler ile kullanılan eğitim 
teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yenilenerek, okul, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre 
sürekli geliştirilir.  
ı) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlilik(32) ön planda tutulur. Eğitim-öğretim ve yönetim 
etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve çevrenin gözetim ve 
denetimine açık tutulması sağlanır.  
i) Kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılması, eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması ve kurumun 
rekabet gücünün geliştirilmesi sağlanır.  
j) Okul ile aile ve çevrenin iş birliği sağlanır.  
k) İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir.  
l) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.  
m) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin davranış, ilgi ve yeteneklerini 
belirlemek, programlar doğrultusunda başarılarını bir bütün olarak değerlendirmek, meslek alanlarını 
tanıtmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır.  
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n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla 
eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta 
sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. 
Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

İptal edilen 12. madde, bu yönetmeliğin genel ilkelerinin hangi maddesine aykırı düşmüştür ki,  
iptal edilmektedir? 

Hayır, hiçbirine aykırı düşmemektedir. Tam tersine tüm bu maddelerin dayanağı olan bir 
düzenlemedir. Bakanlık bu 12. maddenin iptal edilmesi ile aslında İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin Amaçlarını ve Genel İlkelerini de değiştirmekte ve ortadan kaldırmaktadır. 

11) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Amacı: 

I. Genel Amaçlar  
Madde 2- Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,  
 
1. (Değişik : 16/06/1983-2842 S.K./1. Md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı: Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye  
çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve  
sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları  
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;  
 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir  
kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı  
ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 
davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 
kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını 
sağlamak;  
 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak;  
öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve  
hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.  
Bu yasal düzenlemeler ve aynı yasanın 4 ve diğer maddelerinde düzenlenen Türk Milli Eğitiminin 
Temel İlkelerine tamamen uygun olan ANDIMIZIN, iptal edilmesi hukuka ve kanuna aykırı olduğunun 
en önemli göstergelerinden birisidir. 

12)Basından duyduğumuz ve gerek Hükümet ve gerekse Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamalarda, 
“her sabah TÜRK’üm demekle TÜRK olunmayacağı” vs. gibi iddialar ile ANDIMIZIN İPTAL EDİLDİĞİ 
açıklanmaktadır. 
 

Konu ile ilgili olarak 18 ŞUBAT 2011 tarihinde 982 Karar no’su ile Danıştay 8. Dairesi;  
ANDIMIZIN İPTAL EDİLMESİ İLE İLGİLİ İSTEMİ REDDETMİŞ VE KARARINDA ; 

Danıştay 8. Dairesi, “Türk Milleti” adına Andımız’la ilgili 18 Şubat 2011’de, 982 nolu şu kararı verdi: 
  
“Anayasa’ nın 66. maddesinde, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür, 
hükmüne yer verilmiştir. ‘Türk’ kelimesi bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan dili, 
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ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların  
bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adıdır. Aksi yöndeki 
davacı iddialarına itibar edilmemiştir. Nitekim anayasamızda bu hususun vurgulanması bakımından, 
Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın  
Türk olduğu belirtilmiştir. Açıklanan nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiştir.” 

Danıştay 8. Dairesi bu kararı ile Türk kelimesi bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
yaşayan; dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun,  
tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kucaklayan milletin ortak adı olduğunu 
bir kez daha KESİN BİR DİLLE BELİRTEREK, aksi yöndeki davacı iddialarına itibar etmemiştir. 

Danıştay 8. Dairesinin bu kararı, T.C. Anayasa’sının Türk Vatandaşlığı başlıklı 66. maddesinde  
belirtilen “ Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes TÜRKTÜR.” hükmüyle de 
desteklenmiştir. 

Aslına bakılacak olursa, Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu karar kesin hüküm olması nedeni ile 
Davalı İdare tarafından Mahkeme kararını uygulamama, Mahkeme kararının aksi yönde hareket etme 
eylemi söz konusu olduğundan, davalı idarenin Kesinleşmiş Mahkeme Hükmünü uygulamama 
eylemini gerçekleştirdiği de düşünülebilir. Bu eylem de Yasalarımıza göre suç teşkil etmektedir. 

13)Öğrenci ANDININ dayanağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan yeni nesillerin, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında ve yukarıda belirttiğimiz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan 
amaçlar doğrultusunda yetiştirilmelerine ve yeni nesillere Türk Devletinin ve milletinin bir ferdi olma 
onurunu duymaya ve bu hazzı yaşatmaya yönelik, üstelik de hem T.C. Anayasasında ve hem de sair 
yasalarda yer alan ifade ve duygulardan ibaret ÖGRENCİ ANDININ, ANAYASAYA VE İLGİİL YASA 
MADDELERİNE AYKIRI BULUNMADIĞI, Danıştay 8. Dairesinin KESİNLEŞMİŞ KARARI İLE HUKUKEN DE 
SABİT VE AKSİ DÜŞÜNÜLEMEZ BİR DURUMDUR. 

14)Tüm bu nedenler ve gerekçeler ışığında Mili Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 
12. maddesini yürürlükten kaldıran 08.10.2013 tarih ve 28789 sayılı RG de yayımlanan yönetmeliğin 
1. maddesinin iptal edilmesi, hukuki ve yasal bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğin 1. maddesi ile 
ortadan kaldırılan 12. madde yani ÖĞRENCİ ANDININ okunmasının iptal edilmesinde kamu yararı  
ve menfaati asla ve asla bulunmamaktadır. Bu nedenle iptal edilmesi gerekmektedir. 

HUKUKİ NEDENLER : T. C. Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği, sair Kanun ve Yönetmelikler ile genelgeler. 

DELİLLER : 08.10.2013 tarihli Resmi Gazete, Danıştay 8. Dairesi 18.2.2011/ 982 karar no’lu kararı,  
tarih vs. deliller ile bilimsel ve yargısal içtihatlar. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı 08.10.2013 tarihli 28789 sayılı  
Resmi Gazetede yayımlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesinin iptal edilmesine ve ilgili Yönetmeliğin iptal edilen  
12. maddesinin aynen kalmasına, Öğrenci Andımızın okunmasına devam edilmesine, iptali istenen 
Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurulmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin  
davalı Bakanlığa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. (Ekim 2013) 

Av. A. Kutlay ALPUĞAN 
Davacı Atatürkçü Düşünce Derneği 
Genel Merkez Vekili 


