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hukuki kazanımlar
GİRİŞ

Sendikal hak ve özgürlükler mücadelemizde, hukuksal çalışmalarımızın 
oldukça önem taşıdığına, her hukuksal kazanımın, sendikal hakların et-
kinlik alanının genişletilmesine ve örgütlenme özgürlüğünün geliştirilme-
sine olanak sağladığına inanıyoruz. Bu yolda önemli mesafeler de aldık. 
Örneğin;

•	 Bağımsız anaokulları ile uygulama sınıflarında usta öğreticilere tek 
başlarına sınıf sorumluluğu verilmesine karşı kazandığımız yargı 
kararları sonucu yalnızca bir yıl içerisinde 15 bini aşkın okul öncesi 
eğitim öğretmeni atanmasını sağladık.

•	 Okul öncesi öğretmeni norm kadro sayılarının hesaplanmasının 
dayanağı olan yönetmelik değişikliğine dava açıp, norm sayısının 
artmasını ve daha fazla okul öncesi öğretmeni atanmasını sağla-
dık.

•	 KPSS şartı aranmadan öğretmenlerin kurumlar arası geçişlerine 
olanak tanınması için açtığımız dava sonucu binlerce öğretmenin 
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmasını 
sağladık. 

•	 Rehber öğretmen norm kadrosu hesabında ilköğretim kurumlarının 
da gözetilmesine yönelik kazandığımız kararlarla hem yeni rehber 
öğretmen atanmasını hem de rehber öğretmenlerin yer değiştirme 
haklarını daha rahat kullanmalarını sağladık.

•	 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali 
istemiyle açtığımız dava sonucu, okul yönetimlerinin öğrenci veli-
lerinden alınan paralarla personel istihdam etmesi uygulamasının 
sınırlandırılmasını sağladık.

•	 Bakanlığın bütün ortaöğretim kurumlarını Anadolu lisesine dönüş-
türmesinden önce Anadolu liselerine sınavsız öğretmen atanama-
yacağı yönünde çok sayıda yargı kararı alınmasını sağladık.
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•	 Sözleşmeli çalışan eğitim ve bilim emekçilerinin kadroya geçirilmesi 

hakkını kazandık (2006-2011). 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine 
21.3.2006 gün ve 5473 sayılı Yasanın 3. maddesiyle; sözleşmeli 
öğretmen istihdamının yolu açılmıştır. 2006-2011 aralığında Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına 63 bin sözleşmeli 
öğretmen istihdam edilmiştir. Aynı nitelikleri taşıyan öğretmenler 
arasında kadrolu-sözleşmeli sorunlarının yaygınlaşması üzerine 
02.06.2011 gün ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bun-
lara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasanın 4/B 
maddesi ve 10.07.2003 gün ve 4924 sayılı Yasa uyarınca vize-
lenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 
04.06.2011 tarihi itibarıyla çalışmakta olup,657 sayılı Yasanın 
48. maddesindeki genel şartları taşıyanlara başvuruları halinde, 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca belirlenen 190 
sayılı KHK’ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına atanmış-
tır. Böylece 63 bin öğretmen kadrolu olarak atanmıştır. 

•	 Bakanlığın kayırmacı, keyfi yönetici atamasına dayanak olarak 
hazırladığı Yönetici Atama, Görevlendirme Yönetmeliklerine karşı 
sürdürdüğümüz yoğun hukuki mücadele sonucunda, 2004-2018 
yılları arasında yönetici atama yönetmeliği 18 kez tamamen veya 
kısmen değiştirildi. Bu değişikliklerin iptali istemiyle açtığımız da-
vaların önemli bir bölümünde yürütmenin durdurulması ve iptal 
kararları verildi. Yeterli hazırlık yapılmadan, sendikaların görüşleri 
gözetilmeden veya hiç alınmadan yapılan değişiklikler ve yargı ka-
rarları üzerine yapılan atamalar kesintiye uğrayarak veya  iptal edi-
lerek büyük bir kaos yaşandı. İptal kararlarımıza rağmen Bakanlık, 
yargı kararlarını hiçe sayarak liyakatsiz ve keyfi yönetici atama-
ya dönük düzenleyici işlemler çıkarmayı sürdürmektedir. En son 
21.06.2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme 
Yönetmeliği’ne açtığımız dava devam etmektedir.
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hukuki kazanımlar
Eğitim Sen olarak Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelikle-
rinde öğretmenlerin aleyhine olan maddelerin iptal edilmesi için açtığımız 
davaların sonucu şunlardır:

•	 Aday öğretmenler adaylıklarının sona ermesine, kadrolu ve sözleş-
meli öğretmenler de atandıkları ilde bir yıl görev yapmalarına gerek 
kalmadan sağlık özrüyle yer değiştirme isteme olanağını kazandı.

•	 Öğretmenlerin özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer de-
ğiştirme isteğinde bulunabilmesi için görev yaptıkları yerde özel 
hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet 
Savcılığı’na yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması koşu-
lu aranmayacağı hakkını kazandık.

•	 Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla dersi ya da alanı kaldırılan, ancak 
mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla birden fazla ala-
na atanabilme hakkı bulunan öğretmenlerin tercihleri de dikkate 
alınarak alanlarını değiştirilebilme hakkını kazandık. 

Ancak yargı kararıyla hukuk aykırılığını tespit ettirmemize rağmen, Ba-
kanlığın yargı kararını uygulamamakta ısrar ettiği konular da çoktur. Ör-
neğin;

•	 Özre bağlı atamalarda öğrenim özrüne yer verilmemesi nedeniyle 
yönetmelik ve kılavuzlara açtığımız davaların hepsinde Danıştay, 
eğitimin anayasal hak olduğu gerekçesiyle, talebimizi haklı buldu. 
Bakanlık, yargı kararlarını yok sayarak en son çıkardığı 17.04.2015 
tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yö-
netmeliği’nde de öğrenim özrüne yer vermedi.

•	 Yine yargı kararında “görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir or-
taöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan 
öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı 
öğrenim görme olanağı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulun-
ması ve gerekli diğer koşulları taşımaları kaydıyla çocuğu öğrenim 
gördüğü sürece yer değiştirme isteğinde bulunabilir” denmesine 
rağmen; Bakanlık, son yönetmelikte bu hakka yer vermemiştir. 

Eğitim Sen olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da üyelerimizin hukuk-
sal haklarını korumak için düzenleyici işlemlerin takibi için hukuksal mü-
cadeleye devam edeceğiz.  



2014-2020
HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ



9

hukuki kazanımlar
A - ÖZLÜK HAKLARIMIZA DAİR KAZANIMLARIMIZ

Mahkemeler, Proje Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Keyfi 
Olarak Görev Yerlerinin Değiştirilemeyeceğine Karar Verdi

Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve proje okulu olarak adlan-
dırılan okullarda görev yapan çok sayıda öğretmenin, hukuka aykırı ola-
rak görev yerleri değiştirilmesi üzerine Sendikamız görev yerleri değiştiri-
len üyelerimiz adına davalar açmıştır. İstanbul, Ankara ve Eskişehir İdare 
Mahkemeleri öğretmenlerin proje okullarından alınarak görev yerlerinin 
değiştirilmesini hukuka aykırı bulup yürütmenin durdurulmasına karar 
vermiştir. 

Kararlar üzerine Bakanlık gecikmeksizin hukuka aykırı olarak görev 
yerlerini değişikliği işlemlerini öğretmenlerin talebi doğrultusunda iptal 
etmelidir. Sendikamız proje okulları uygulamasının durdurulması, bu 
okullarındaki kadrolaşmaya karşı çıkışını kararlılıkla sürdürecektir. 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri 
Başkanlıkları Yönetmeliği’nin İptali İstemiyle Açtığımız Davada 
Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi 

Anılan yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali talebiyle açtığımız da-
vada; Danıştay İkinci Daire E.2016/1106, 13.03.2016 günlü kararı ile 
dava konusu ettiğimiz yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurup, 
dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir. Ka-
rarla müfettiş yardımcılarının atamalarının Ankara Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı’na yapılması,  yazılı sınavda başarılı sayılmak için asgari ne 
kadar puan alınması gerektiği yönünde düzenlemeye yer verilmemesi, 
sözlü sınavların yargısal denetimine olanak verecek bir düzenleme ve 
kurala yer verilmemesi engellenmiştir.
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Proje Okullarına Duyuru Yapılmadan Yönetici ve Öğretmen 
Atanmasına Olanak Tanıyan Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi 
Durduruldu

06.07.2018 günlü, 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mil-
li Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 8. maddesiyle 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumla-
rı Yönetmeliği’nin “Öğretmen atama” başlıklı 13. maddesinde değişiklik 
yapan maddede duyuruya yer verilmemesi şeklindeki eksikliğin, 9. mad-
desinde değişik anılan yönetmeliğin,  “Yönetici görevlendirmeleri” başlıklı 
14. maddesinde duyuruya yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin, 
10. maddesinde değişik anılan yönetmeliğin “Yöneticilik ve öğretmenlik 
görevinden” başlıklı 15. maddesine eklenen 3. fıkrasının ve aynı yönet-
meliğin “Mevcut öğretmenlerin görev süresi” başlıklı geçici 3. maddesin-
de anılan yönetmeliğin “Geçiş hükmü” başlıklı geçici 1. maddesi uyarınca 
proje okulları kapsamı dışına çıkan öğretmenlere yer vermemek suretiyle 
eksik düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava 
açmıştık. Açtığımız davada Danıştay 2. Dairesi 21.11.2018 gün ve E: 
2018/3043 sayılı kararıyla “Öğretmen atama” başlıklı 13. maddede, 
“Yönetici görevlendirmeleri” başlıklı 14. maddesinde duyuruya yer verme-
mek suretiyle eksik düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar 
vermiştir.  Sendikamızın aynı konularda 01.09.2016 günlü, 29818 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje 
Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne ilişkin açtığı davada da Da-
nıştay İDDK’nın 18.10.2017 gün ve YD İtiraz No: 2017/840 sayılı kararı 
ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Ancak Bakanlık 06.07.2018 
günlü, 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikli-
ğiyle hukuka aykırılığı yargı kararıyla sabit düzenlemelerde ısrar etmiştir. 

Hukuk devleti ilkesi gereği Bakanlık,  Özel Program ve Proje Uygulayan 
Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde öğretmen atama ve yönetici görevlen-
dirmelerde duyuruya yer veren yönetmelik değişikliğini ivedilikle yapmalı, 
duyuru yapılmaksızın atanan öğretmenler ile görevlendirilen yöneticilerin 
görevlendirmesi işlemlerini geri almalıdır. 
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MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü 
Sınavlarının Yürütmesi Durduruldu

12.02.2014 günü gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlü-
ğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı’nda üyelerimizin başarısız sayılmala-
rına ilişkin işlem ile 10.02.2014-28.02.2014 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü 
Sınavlarının yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi iste-
miyle açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi, hem üyelerimizin 
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı’nda 
başarısız sayılmasına ilişkin işlem hem de 10.02.2014 - 28.02.2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilen  sözlü sınavların tamamının yürütmesi 
durdurulmuştur.

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi ise sözlü sınav sonucu verilen  pu-
anı  ölçme ve değerlendirme ilkeleri ile hukuka aykırılığına karar vermiştir.

Mahkeme kararlarıyla şube müdürlüğü sözlü sınavlarının her yönüyle 
hukuka aykırı olduğu hüküm altına almış, istikrarlı olarak savunduğumuz 
üzere sözlü sınavların hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla tescil edilmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 
İptali İstemiyle Açtığımız Davayı Kazandık

16 Ağustos 2014 gün ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali talebiyle açtı-
ğımız dava sonucu Danıştay İDDGK, 13.11.2015 tarihli ve Yd. İtiraz No: 
2015/945 sayılı kararı ile yönetmeliğin 1. maddesindeki “Hizmet gereği 
başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların 
özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet 
alanına yeniden atanamaz.” ibarenin yürütmesinin durdurulmasına ka-
rar verdi.
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MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in Bazı 
Maddelerinin Yürütmesi Durduruldu

12 Ekim 2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yö-
netmeliğin bazı maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması daha 
sonra iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada;  Danıştay 2. Da-
iresi’nin 14.5.2014 gün ve E.2013/10840 sayılı kararıyla yönetmeli-
ğin 21. maddesi hakkında daha önce yürütmenin durdurulması kararı 
verildiği için yeniden yürütmenin durdurulması hakkında karar verilme-
sine yer olmadığına, diğer maddeler yönünden ise yürütmenin durdu-
rulması isteğimiz reddedilmişti. Kararın reddedilen kısmı için itiraz ettik.  
Danıştay İDDK, 23.10.2014 gün ve İtiraz No: 2014/703 sayılı kararıyla 
yönetmeliğin 23. maddesinin yürütmesini durdurmuştur. Buna göre ilçe 
milli eğitim müdürlüklerine atanmalar görevde yükselme kapsamına alı-
nacaktır. 

Bölge hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş olan yöneticilerden, 
tercihlerine göre atanamayan veya tercihte bulunmayanların atamaları 
Bakanlıkça elektronik ortam kurasına göre öncelikle alt bölgelere ve re-
sen yapılmasına ilişkin “öncelikle alt bölgelere” ibaresinin, yönetmeliğin 
22/4. maddesinde eğitim uzmanlığı kadrosuna atanma yöntemi konu-
sunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzen-
lemenin de yürütmesi  durdurulmuştur.
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MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile İlgili Aldığımız 
Yürütmenin Durdurulması Kararı ile Kadrolu Personel Dışında, 
Ücretleri Genel Bütçe Veya Bütçe Dışı Kaynaklarca Karşılanarak 
Hizmet Satın Alma Yoluyla Personel Çalıştırılamayacak

7 Eylül 2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, bazı maddelerinin yürütmesinin 
durdurulması iptaline karar verilmesi istemiyle açtığımız davada, Danış-
tay 8. daire’nin 27 Kasım 2014 gün ve E.2014/6589 sayılı kararıyla; 
Yönetmeliğin 64/1. maddesindeki “okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu-
nun da görüşü alınarak” ve “öğrencilerle davranış puanı indirilmiş ve iade 
edilmemiş” ibaresinin yürütmesi durdurmuştur. Artık objektif ölçütlere 
göre belirlenen mezuniyet puanı en yüksek öğrenci, okul öğrenci ödül ve 
disiplin kurulunun uygun bulmasına veya davranış puanı indirilmiş, iade 
edilmemiş olmasına bakılmaksızın okul birincisi olacaktır.

Danıştay MEB tarafından yürütülen ortaöğretim hizmetinin zorunlu 
ve parasız olduğu, bu  kurumlarda kadrolu personel dışında, çalıştırılacak 
personelin ücretlerinin, “genel bütçe” dışında, içeriği kapsamı, dayanağı 
ve elde etme yöntemi belli olmayan “bütçe dışı kaynaklarca” karşılan-
masının hukuka aykırı bularak yönetmeliğin 94/3. maddesindeki; “… üc-
retleri genel bütçe veya bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak hizmet satın 
alma yoluyla çalıştırılacak personelin görevlerine ilişkin esas ve usuller 
sözleşmeyle belirlenir.” ibaresinin yürütmesini durdurmuştur.

Bu karar sonucu Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarında 
hizmet satın alma yoluyla “bütçe dışı kaynaklarca” karşılanan perso-
nel görevlendiremeyecek, ödemeler merkezi bütçeden karşılanacak,  bu 
amaçla okul yöneticileri öğrenci ve velilerinden bağış adı altında para 
toplamak zorunda kalmayacaktır.  Sendikamız, Bakanlığın bir an önce 
kadrolu personel istihdam etmesi için her türlü çabayı sergileyecektir.
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Norm Kadro Yönetmeliği’ne Açtığımız Dava ile Norm 
Belirlenmesindeki Belirsizlik ve Keyfiliği Engelleyip Daha Fazla 
Rehber Öğretmen ve Anaokulu Öğretmeni Atanmasını Sağladık

18.06.2014 gün ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli 
Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle 
açtığımız davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Yönetmeliğin 26. maddesinde, norm kadrolarında değişiklik olan okul/
kurumların norm kadro sayılarının ne zaman belirleneceğine yer verilme-
mesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine ilişkin; Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yü-
rütülmesi, atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç 
duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi, eğitim-öğretim hizmetinin 
sürekli, etkili ve verimli bir biçimde sunumu açısından gerekli olduğuna, 
norm kadro sayılarının, ilgili yönetmelikte yer verilecek takvime göre belir-
lenmesi, atamaların bu tarihte belirlenen sayılara göre yapılması gerektiği 
sonucuna varmıştır. 

Yönetmeliğin 21. maddesinde, bağımsız anaokullarına yer verilmeme-
sine yönelik iptal istemi yönünden; anaokulu döneminin bireyin zihinsel 
ve kişisel gelişiminin oluştuğu yaş grubu olduğundan daha fazla rehberlik 
ve psikolojik danışmanlık hizmetine ihtiyacı olduğu gözetilerek herhangi 
bir bilimsel veri ve değerlendirmeye dayanılmadan bağımsız anaokulları 
için rehberlik alan öğretmeni norm kadrosuna yer verilmemesine ilişkin 
düzenlemeyi hizmet gereklerine ve hukuka uygun bulmamıştır. 

Aynı maddenin, özel eğitim kurumlarına 2. ve daha sonraki rehber öğ-
retmen norm kadrosunun hangi sayılar esas alınarak verileceğine ilişkin 
bir düzenlemeye yer verilmemesine yönelik ise bu kurumların öğrencilerin 
farklılıkları gereği daha fazla rehberlik ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç 
duydukları gözetilerek herhangi bir bilimsel veriye ve değerlendirmeye 
dayanılmadan, rehber öğretmen norm kadrosunun önceki yönetmelikte-
ki avantajı ortadan kaldıran düzenlemeyi hizmetin gereklerine ve hukuka 
uyarlı bulmamıştır. 
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hukuki kazanımlar
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye 
ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergeye Açtığımız Dava 
Sonucu Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine Yapılacak 
Görevlendirmelerde Yönetime Tanınan Sınırsız Takdir Yetkisi 
Kaldırılmıştır

Temmuz 2015 tarih ve 2694 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 
Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumla-
rı Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergeyle alan/
bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine yapılacak görevlendirmelerde 
yönetime sınırsız bir takdir yetkisi tanınmış ve kısmen de olsa objektif bir 
görevlendirmeye olanak tanıyan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Ku-
rumlarında Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme 
Formu’ yürürlükten kaldırılmıştı. 

Danıştay 2. Daire’nin  yürütmenin durdurulması istemimizi reddi ka-
rarına itirazımız üzerine Danıştay İDDK, atölye ve laboratuvar şefliklerine 
yapılacak görevlendirmelerinin yönergeyle değil yönetmelikle düzenlen-
mesi gerektiği gerektiğinden yönergenin yürütmesini durdurulmasına 
karar vermiştir. 

24.06.2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mil-
li Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ve 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 16.09.2017 tarihli değişiklikle 
alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine yapılacak görevlendirme-
lerde gözetilecek kriterler belirlenmiştir.

Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Özrüne Bağlı Atamalarında Bir 
Yıl Fiilen Çalışma Şartının Kaldırılmasını Sağladık

Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kı-
lavuzu’na açtığımız dava sonucu Danıştay 2. Daire, kılavuzun ”Sağlık 
Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme” bölümündeki, “göreve başlama 
tarihi itibarıyla başvuruların son gününe kadar fiilen bir yıllık çalışma 
süresini tamamlamış ve tamamlayacak olan” ibaresinin yürütmesini 
durdurmuştur. Böylece sözleşmeli öğretmenler fiilen 1 yıl çalışma koşulu 
aranmaksızın sağlık özrü yönünden atanabilecektir. 
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2014 Yılı Engelli Personel Yer Değişikliği’ Genelgesiyle 
Öğretmenlere Yer Değiştirme Hakkı Tanınmaması İptal Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayım-
lanan genelge uyarınca, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilen 
engelli personele ‘adaylıkları kaldırılmış olanların hizmet şartı aranmak-
sızın’, ‘halen aday konumunda olanların ise adaylıklarının kaldırılmasını 
müteakip hizmet süresi şartı aranmaksızın’, bir defaya mahsus olmak 
üzere istedikleri il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirme hakkı ta-
nınmış, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenler, 
kapsam dışı bırakılmıştı. Bu hükmün Anayasa’nın ‘genel eşitlik’ ilkesi ile 
657 sayılı Yasası’nın 72. maddesine, aykırı olduğundan iptaline karar 
verilmesi istemiyle açtığımız davada Danıştay 2. Daire, “eğitim ve öğ-
retim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında” ibaresinin iptaline 
karar verdi (10/01/2019 tarih, E:2014/6971, K: 2019/176).

Bu karar üzerine Bakanlık, engelli öğretmenlere de yer değiştirme 
hakkı tanıdı.

Sözleşmeli Öğretmenlerin Sözleşmelerinin, Görev Yaptıkları İl 
İçinde İhtiyaç Olmaması Durumunda Görevlerinin Sonlandırılması 
Düzenlemesini Durdurduk

Konuya ilişkin  açtığımız davada yürütmeyi durdurma istemimi-
zin reddi  üzerine Danıştay İDDK, 14 Eylül 2018 gün ve YD İtiraz No: 
2017/876 sayılı kararıyla itirazımızı kısmen kabul edip, yönetmeliğin 
‘Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları’ başlıklı 11. maddesi ile 18/2. mad-
desindeki “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il 
içinde ihtiyaç olmaması” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar 
vermiştir. Sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptıkları ilde ihtiyaç olmadığı 
gerekçesiyle sözleşmeleri sona erdirilemeyecektir.
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hukuki kazanımlar
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve 
Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan 
Değişikliğin Yürütmesi Durdurulması Kararı ile Meslek Dersleri 
Öğretmenlerinin Ek Ders Ücretleri Gaspının Önüne Geçilmiştir 

3/07/2017 gün ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
13.03.2017 gün ve 2017/10010 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici 
ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesi ile 01.12.2006 
tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konu-
lan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Karar’ın, 4/1-n maddesindeki “ders görevleri hariç ol-
mak üzere” ibaresinin “ders görevleri ile” şeklinde değiştirilmesine ve 5. 
maddesi ile “Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fık-
ralarında yer alan “ek” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına” 
dair düzenlemelerin iptali istemiyle açtığımız davada, Danıştay 11. Daire 
19/10/2017 gün ve E.2017-1889 sayılı kararıyla yürütmenin durdu-
rulmasına karar vermiş, meslek dersleri öğretmenlerimizin ek ders üc-
retlerinin gaspının önüne geçilmiştir.

Mesai Saati Dışındaki Görevlendirmelerin Dinlenme Hakkını 
Engellediğine ilişkin Açtığımız Davayı Kazandık

Çorum Şubesi’nden 13 üyemiz, ‘’FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji 
Kullanımı Kursu’’ seminerinin mesai saatleri dışında yapılmasına itiraz 
ederek, seminer saatlerinin dinlenme hakkını engellemeyecek şekilde 
düzenlenmesini talep etmiş, aksi halde seminere katılmayacaklarını 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmişlerdir. Gerekli düzenleme yapmadı-
ğından seminere katılmayan üyelerimizin disiplin cezası ile cezalandırıl-
ması üzerine işlemin iptali talebiyle açılan davalar reddedilmiş, itirazlar 
sonucu, Danıştay 12. Daire, dinlenme hakkının Anayasa ile korunmuş 
bir hak olduğu, idarenin dinlenme saatlerini göz önüne alarak kurs saat 
ve tarihlerini belirlemesi gerektiği şeklindeki gerekçeyle verilen cezanın 
hukuka uygun olmadığına karar vermiştir.
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Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Eğitim ve 
Öğretim Yapacak Okulların Belirlenmesi, Yönetimi, Öğretmen 
Ataması, Yönetici Görevlendirmesinin Mülakat ile Belirlenmesi, 
Öğrenci Kayıt/Nakil ve Geçişlerine İlişkin Usul ve Esasların 
Yürütmesi Durduruldu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü “Te-
matik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Eğitim ve Öğretim Yapacak 
Okulların Belirlenmesi, Yönetimi, Öğretmen Ataması, Yönetici Görevlen-
dirmesi, Öğrenci Kayıt/Nakil ve Geçişlerine İlişkin Usul ve Esaslar” ile bu 
eğitim kurumlarının ‘proje okulu’ kapsamında olduğunu, anılan kurumlara 
duyuru ve başvuruya dayanmaksızın ve idarenin (sektör temsilcileri ile) 
tek taraflı olarak belirlediği öğretmenler arasından mülakatla öğretmen ve 
yönetici atayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Düzenlemenin, Anayasa’ya, 657 sayılı Kanun’a, 1739 sayılı Kanun’a, 
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, AYM ve Danıştay kararları-
na aykırı olduğundan iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay 2. Dai-
re’nin yürütmenin durdurulması istemimizin reddi kararı üzerine, Danış-
tay İDDK’’na itirazımız üzerine; Kurul, 18 Ocak 2018 gün ve YD İtiraz No: 
2017/1099 sayılı kararıyla itirazımızı kabul edip; düzenlemenin ancak 
yönetmelikle yapılabileceğini belirtip, esasların tamamını hukuka aykırı 
bulup yürütmesini durdurmuştur. Karar uyarınca esaslar uygulanama-
yacak, duyuru yapılmadan yapılan bütün öğretmen atamaları ve yönetici 
görevlendirmeleri iptal edilecektir. Bu karar, tematik meslek lisesi kurula-
mayacağı anlamına gelmemekte, bu liseler proje okulu kapsamında de-
ğerlendirilecekse öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğe 
dayandırılmasını öngörmektedir.
Öğretmenlerin RİDEF Formlarını Doldurmakla Yükümlü 
Tutulmasını Engelledik

Açtığımız dava sonucu Danıştay 8. Dairesi, MEB İlköğretim Genel Mü-
dürlüğü’nün 2011/47 sayılı Genelge ile e-okul sistemindeki Risk ve İhti-
yaç Değerlendirme Formu’nun her öğrenci için doldurulmasının özel ha-
yata müdahale niteliğinde olduğunu belirtmek, öğretmenlerin bu formları 
doldurmakla sorumlu tutulmasına ilişkin genelge hükmünü iptal etti. 
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hukuki kazanımlar
Danıştay Sözleşmeli Öğretmenlere Yönelik Mülakat Uygulamasını 
Hukuka Aykırı Buldu

Danıştay sözleşmeli öğretmen alımlarının sözlü sınav adı altında 
yalnızca ‘bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme 
gücü’, ‘iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti’, ‘bilimsel ve teknolo-
jik gelişmelere açıklığı’ ve ‘topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik 
nitelikleri’ yönünden mülakat yöntemiyle belirlenmesini hukuka aykırı 
bulmuştur. 

Sendikamız, sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik hukuka aykırı 
düzenlemeler, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilene kadar 
itirazını sürdürecektir.

Alan Değişikliği Sonrası İLKSAN Aidatlarının Emeklilikteki Gibi 
Değerlendirilerek Ödenmesini Sağladık

2012 yılı alan değişikliği sonrası İLKSAN aidatlarının emeklilikteki gibi 
değerlendirilerek ödenmesi talepli açtığımız davalarda, idare mahkeme-
leri önce aleyhe karar vermişse de çeşitli illerde bölge idare mahkemele-
rince bu kararlar bozulmuş, aidatların üyelerimiz emekli olsaydı alacağı 
yardım gibi hesaplanarak ödenmesine karar verilmiş, böylece üyelerimi-
zin hak kaybı son bulmuştur.

KHK ile İhraç Edilip Görevine İade Edilen Üyelerimize Mali ve 
Özlük Haklarının Ödenmesini Sağladık

KHK ile görevine son verilip daha sonra KHK ile göreve iade edilen 
sınıf öğretmeni üyemizin, İdare Mahkemeleri, eğitim öğretime hazırlık 
ödeneği ve ödenen maaşlarının yasal faizi ile ödenmesi gerektiğine karar 
vermiştir. Kararlar İstinaf Mahkemelerince onanarak kesinleşmiştir.
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Direksiyon Sınav Yönergesi ile Sınava Geç Gelinmesi veya 
Mevzuat Dışında Davranılması Durumunda Sınırsız Görevi 
Verilmemesi ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce 
2 Nisan 2014 günü Özel Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursu Direksiyon 
Eğitim Dersi Sınav Yönergesi’nin 6. maddesinde il sınav sorumlusu ve sı-
nav yürütme komisyonunun görevleri düzenlenmişti. Yönergenin 6/1-g 
ve 6/2-i maddesinde yer alan “herhangi bir inceleme veya soruşturmaya 
gerek kalmaksızın” ibarelerinin  yürütmesinin durdurulması, iptali iste-
miyle sendikamızca açılan davada Danıştay 15. Dairesi E.2016/926, 
K.2016/4981 sayılı kararı ile anılan maddeleri iptal etmiştir.  

Akabinde, 20.03.2015 tarih ve 3101472 sayılı Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönerge’nin 6/1-g. maddesi “...herhangi bir inceleme 
veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev veril-
memesini sağlar.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Yönerge uygula-
nan bir üyemiz adına yönergenin anılan düzenlemesinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali talebiyle açtığımız davada Danıştay 8. Dairesi, 
19.10.2015 tarihli, E:2015/7241 sayılı kararı ile yaptırıma konu fiille il-
gili inceleme ve soruşturma yolunun kapatılması nedeniyle, dava konusu 
düzenlemede hukuki güvenlik ilkesine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle 
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.



21

hukuki kazanımlar
MEB ile TÜGVA Arasındaki Protokolün Yürütmesini Durdurduk

Danıştay 8. Dairesi 11.06.2020 gün ve E: 2019/5086 sayılı kara-
rıyla MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile TÜGVA arasında imzalanan 
protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Ku-
lübü’nün kurulması ve danışman hoca atanmasına ilişkin 26.03.2019 
gün ve 6196306 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan MEB Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğü ile TÜGVA arasında imzalanan protokol ile bu 
protokol kapsamındaki faaliyetler için MEB Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğü’nün 18.01.2018 gün ve 1285833 sayılı işlemiyle öngörülen Resmi/
Özel Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları “Değerler Eğitimi ve Sosyal 
Etkinlikler” Usul ve Uygulama Esasları’nın imam hatip liseleri dışındaki 
tüm eğitim kurumlarında yürütmesini durdurdu. Anılan kararda dava-
ya konu protokolün tesis edildiği tarih itibarıyla, yürürlükte olan haliyle 
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesi uyarınca MEB Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkisi dikkate alındığında dava konusu 
işlemlerin MEB’e bağlı resmi ve özel bütün temel eğitim ve ortaöğretim 
okulları/kurumları ve ortaokullarına yönelik kısmının yetki unsuru yö-
nünden hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Dava konusu işlemler müfredatla çelişen değerler eğitimi, dayana-
ğı olmayan öğrenci kulüpleri ve keyfilik içeren kurallar ile 08.06.2017 
gün ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli 
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne aykırı 
danışman öğretmen görevlendirmeleri, sosyal etkinlikler, sosyal etkinlik-
lerde kullanılacak yayınlar ve işleyiş içermektedir.

Anılan Danıştay kararından sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasal so-
rumluluğu TÜGVA’NIN resmi ve özel bütün temel eğitim ve ortaöğretim 
okulları/kurumları ve ortaokullarındaki tüm faaliyetlerini durdurmaktır. 
Kararın uygulanmasının takipçisi olacağız, kararın ret edilen imam hatip 
liseleri kısmı için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edeceğiz. 
Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve ta-
rikatların eline bırakmayacağız.
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B - SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN İHLAL
   EDİLMESİNE KARŞI HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ

AİHM, Öğretmenlerin Katılmaya Zorlandığı Kurslar Ve 
Seminerlerle İlgili Yapılan Basın Açıklamasına Katıldıklarından 
Dolayı Para Cezasıyla Cezalandırılan Üyemize Tazminat 
Ödenmesine Karar Verdi

Çorum Şubemizce Gazi Caddesi’nde gerçekleştirilen bakanlık ve mü-
dürlükçe düzenlenen öğretmenlerin katılmaya zorlandığı kurs ve semi-
nerler konusunda seslerini duyurmak amacıyla yapılan basın açıklaması-
na katılan 24 üyemize Çorum Valiliği’nin basın açıklaması yapılmayacak 
yer yasağını ihlalden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari 
para cezası verilmiş,  cezalara yapılan itirazların reddi üzerine üyelerimiz 
ve sendikamız adına AİHM’e başvurulmuştur.  AİHM, 9 Haziran 2015 
tarihli kararı ile AİHS’in örgütlenme özgürlüğünü koruyan 11. maddesine 
ihlale, her bir başvurucuya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar 
vermiştir (Özbent vd.-Türkiye kararı).

AİHM, “Büyük Eğitimci Yürüyüşü” Davasında Türkiye’yi Mahkum 
Edip Tazminata Karar Verdi

AİHM, 2005 yılında gerçekleştirmek istediğimiz “Büyük Eğitimci Yürü-
yüşü” davasında Türkiye’yi mahkum edip,  eylemde yaralanan üyelerimiz 
adına yaptığımız başvuruda 5 Temmuz 2016 tarihli kararı ile AİHS’nin 3. 
ve 11. maddelerinin ihlal edildiğini tespit edip, eylem sırasında yarala-
nan üyelerimize tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Sendikamızın kararıyla Uyarı Grevi 
Eylemine Katılan Üyemizin Disiplin Cezası ile Cezalandırılmasını 
Sendikal Hakkın İhlali Olduğuna  Karar Verdi.

AYM, 06.01.2015 gün ve Başvuru No: 2013/8517 sayılı kararla, 
uyarı grevine katılan üyemizin disiplin cezasıyla cezalandırılmasını ‘sen-
dikal hakkın ihlali’ olarak niteleyip, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırıl-
ması için yeniden yargılamak üzere dosyayı idare mahkemesine gönder-
miştir.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Çeşitli Kararları 
ile Üyelerimiz Adına Yaptığımız Başvurularda Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) Toplantı (Örgütlenme) Hakkının 
Düzenlendiği 11. Maddesinin İhlal Edildiğine Karar Verdi 

Üyelerimizin sendikal eylem ve etkinlik nedeniyle disiplin cezasıyla 
cezalandırılmaları ile sürgün edilmelerine ilişkin işlemlerin iptali talep-
lerimizin reddine yönelik kararlara karşı iç hukuk yolunun tüketilmesi 
üzerine üyelerimiz adına AİHM’ne başvurduk. Başvurumuz üzerine mah-
keme, 22 Eylül 2015 tarihli kararla başvurumuzu kabul edip, AİHS’nin 
11. maddesinde düzenlenen ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme (ve 
örgütlenme) hakkının ihlaline karar vermiştir. 

AİHM İş Bırakma Eylemine Katıldıkları İçin Kınama Cezası ile 
Cezalandırılan 318 Üyemize 400 Euro Ödenmesine ve Sendikal 
Örgütlenme Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

25 Kasım 2009 ve 26 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen 
sendikamızın hizmet üretmeme eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile 
disiplin cezası ile cezalandırılan  318 üyemiz adına yapılan başvuruda 
AİHM, 07.07.2016 tarihli kararıyla her bir üyemize 400 Euro manevi 
tazminat ödenmesine karar vermiştir.  

Sendikamızın 2010 yılında aldığı karar üzerine iş bırakma eylemine 
katılan öğretmenlerin disiplin cezası ile cezalandırılmaları üzerine AİHM, 
sendikal eyleme verilen ceza ile örgütlenme hakkının ihlal edildiğine ka-
rar verip  toplam 153 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi (Türki-
ye-Yıldırım vd).
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Görevi Kötüye Kullanan Bolu Milli Eğitim Müdürü 5 Ay Hapis 
Cezası ile Cezalandırıldı!

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü iken aldığı kararlarla kamu zararına 
neden olup Bolu’ya atanan,  Bolu’da da uygulamaları ile tepki çekmeye 
devam eden İl Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Sen Balıkesir Şubesi’nin açtığı 
dava sonucunda “görevi suistimal”den 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Aynı davada Balıkesir’e bağlı Karesi ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü ile İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürleri de 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargı, Rehber Öğretmen Huzurunda Alınmayan Öğrenci İfadelerini 
Esas Alan Soruşturma Raporu Teklifine Dayalı  Atamanın Hukuka 
Aykırılığına Karar Verdi

4 üyemiz öğrenci ifadelerine dayalı soruşturma raporundaki teklif 
sonucu  idari yönden başka bir okula atanmış, disiplin yönünden aylık-
tan kesme cezası ile cezalandırılmıştır.   Atama işleminin iptali talebi ile 
açılan davaların birinde Ankara 15. İdare Mahkemesi, rehber öğretmen 
huzurunda alınmayan öğrenci ifadelerine dayanan soruşturmaya dayalı 
işlemi iptal etmiştir.  

AYM, Sendikal Afiş, Broşür, Stand, Bildiri Dağıtma, Basın 
Açıklaması Yapmaya Yönelik İdari Para Cezası Yaptırımlarını 
Anayasa’nın 51. Maddesine Aykırı Buldu.

Sendikal faaliyet kapsamında afiş asma, basın açıklaması yapma, 
stant kurup bildiri dağıtma eylemleri nedeniyle uygulanan idari para ce-
zalarının örgütlenme/toplanma hakkına müdahale gerekçesi ile  Sendi-
kamızın bireysel başvurularında AYM, Anayasa’nın 51. maddesinin ihlal 
edildiğine yönelik kararlar vermiş, karar sonucu yapılan yargılamalarda 
üyelerimiz lehine kararlar verilmiştir.
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Danıştay Nöbet Eylemine Katılan Öğretmenin Nöbet Ücreti 
Kesilemez Dedi

“Baskı ve Angaryayı Reddediyoruz! Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” 
kapsamında başlattığı faaliyet kapsamında 14.09.2018 gün ve 54 sa-
yılı MYK kararının 4.maddesi uyarınca tam gün eğitim yapan okullarda 
öğle tatilinde temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için makul süre 
verilinceye kadar sendika üyesi öğretmenlerin 2018-2019 eğitim-öğre-
tim yılında nöbet tutmamaları kararı almıştır. Bu karar uyarınca sendi-
kamız üyesi öğretmen nöbet hizmetinde bir aksama olmaması için görev 
yaptıkları okul müdürlüklerine dilekçe vererek öğle tatilinde nöbet görev-
lerini yerine getirmemişlerdir. 

Çanakkale Şubesi bir üyemiz adına nöbet ücretinin ödenmemesine 
ilişkin işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğ-
retim Genel Müdürlüğü’nün “Nöbet eylemi” konulu 09.11.2018 gün ve 
21408288 sayılı yazısında yer alan nöbet görevini tam gün yerine getir-
mesi gerekirken öğle arası zaman diliminde üyesi olduğu sendikanın ka-
rarı uyarınca yerine getirmeyen öğretmenlerin nöbet ücretinin tahakkuk 
ettirilmemesine ilişkin emrinin iptali, yoksun kalınan parasal hakların 
yasal faiziyle ödenmesi ve  yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı-
mız davada Danıştay 12. Daire 25.09.2019 gün ve E: 2019/1358 sayılı 
kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararda söz konusu 
nöbet eylemi örgütlenme özgürlüğü kapsamında bir faaliyet olduğundan 
cezalandırma niteliğinde nöbet ücreti tahakkuk ettirilmemesinin hukuka 
uygun olmadığı  belirtilmiştir. 
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Yargı, “Okul Yöneticileri Güvenlik Soruşturması Gerekçesiyle 
Görevden Alınamaz” Dedi

Tunceli ili Pülümür ilçesi Halk Eğitim Merkezi’nde müdür olarak görev 
yapmakta üyemiz Tunceli Valiliği’nin 08.08.2019 gün ve 14682238 sa-
yılı kararnamesiyle Pülümür İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen 
olarak atanmıştır. İşlem yazısında işlemin nedeni olarak hizmetin gere-
ği ve Tunceli Valiliği’nin İl Güvenlik İşleri Bürosu’nun 22.07.2019 tarih 
89521019-950-E3951 sayılı yazısı gösterilmiştir.  Adı geçen üyemiz 
Pülümür Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü 15 Aralık 2014 tarihinden 
beri yürütmekte iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan 
adayı olmak için istifa etmiş, seçimden sonra 17 Nisan 2019 tarihinde 
tekrar eski görevine iade edilmiştir.  Adı geçen üyemiz 4 yılık müdürlük 
görevi süresini doldurduğundan ikinci kez 4 yıllığına müdürlük görev sü-
resinin uzatılması için 03.05.2019 tarihinde başvuru yapmış, bu baş-
vurusu kabul edilmiş ve Pülümür Halk Eğitim Merkezi’ndeki müdürlük 
görev süresi 4 yıllığına uzatılmıştır. Söz konusu müdürlük görevini yürü-
türken Tunceli Valiliği İl Güvenlik İşleri Bürosu’nun yazısı gerekçe göste-
rilerek öğretmenlik görevine döndürülmüş, sendikamızca üyemiz adına 
bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada 
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 24.12.2019 
gün ve YD İtiraz No: 2019/1065 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma 
kararı vermiştir. Bu kararda eğitim kurumu yöneticilerinin ancak adli ve 
idari soruşturma sonucu görevden alınabileceği belirtilmiştir.
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AYM, “Sendikal Eylem Temel Haktır” Dedi

Eğitim Sen’in düzenlediği sendikal etkinliğe katılan, KESK’e bağlı sen-
dikaların üye ve yöneticilerinin, 2009 yılında gözaltına alınıp yaklaşık 6 ay 
sonra tahliye edildiği davada, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi sendikacı-
ların mahkûmiyetlerine karar vermiş, karar Yargıtay tarafından onanarak 
kesinleşmişti.

Sendikacıların toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı başta olmak üze-
re bazı temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiası ile Genel Merkez 
Hukuk Büromuzca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunul-
muştur.

Anayasa Mahkemesi 18.06.2020 tarihli ve 2017/27572 sayılı, 21 
Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla, mahkûmiyet 
kararı verilmesini toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali 
kapsamında değerlendirmiş; ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı 
tespiti ile sendikacıların yeniden yargılanmasına karar vermiştir.
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C - GENEL KAZANIMLARIMIZ

Ensar Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan 
Protokolün İptali İçin Açtığımız Davada Yürütmenin Durdurulması 
Kararı Verildi

24.07.2017 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Ensar Vakfı Arasında Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzen-
lenmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalanmış, yenilenmediği takdirde 5 
yıl daha uzayacağı  belirlenen protokol ile Ensar Vakfı’na, tüm örgün ve 
yaygın eğitim kurumları ve personelleri vakfa teslim edilmişti. e-yaygın 
sistemini kullanma hakkı da verilen vakıf, sisteme kayıtlı öğrenci ve veli-
lerin kişisel bilgilerine erişebilme olanağına kavuşmuştu. Açtığımız dava 
sonucu Danıştay 8. Daire, protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı açısın-
dan gerekçelerimizi haklı bularak yürütmesinin durdurulmasına karar 
vermiş, yaygın eğitim kurumlarına yönelik kısmı yönünden yürütmenin 
durdurulması talebimizi reddetmiştir. İlgili kısım hakkında itirazda bu-
lunduk. 
MEB Bağlı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptali İstemiyle 
Açtığımız Davada Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi

1 Temmuz 2015 gün ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali için açtığımız dava-
da Danıştay 8. Daire, 01.03.2016 gün ve E.2015/9937 sayılı kararı ile 
64/1. Maddede yer alan “...okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da 
görüşü alınarak ...” ibaresi, aynı maddededeki “...10 puandan fazla dav-
ranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş olanlar ile ...” ibaresi ile 164/2. 
maddesinin (I) bendindeki “...yanlış algı oluşturabilecek...” ibaresinin yü-
rütmenin durdurulmasına karar verdi. Danıştay İDDK ise, 164/2 mad-
desinin (ç) bendindeki  “İzinsiz gösteri, etkinlik, toplantı düzenlemek, bu 
tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak” ibaresinin de yürütmenin 
durdurulmasına karar verdi (08.06.2016 gün, YD İtiraz No: 2016/320).
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Danıştay’dan İmam Hatip Müdür ve Öğretmenleri Hakkında Karar
7 Eylül 2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetme-
liği’nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 
açtığımız davada, Danıştay, yönetmeliğin Anadolu imam hatip ve imam 
hatip lisesi müdür ve öğretmenlerine dini konularda halkın bilgilendiril-
mesine yönelik faaliyetlerde bulunma görevi veren 78/7 ve 86/6 fıkra-
larının yürütmesini durdurmuştur. 

Hizmet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan 
Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Ve-
rilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve 
ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl sü-
reyle uzatılmasına ilişkin işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması 
istemiyle dava açmıştık. Davada Danıştay 8. Dairesi, protokolün örgün 
eğitimdeki öğrencilere yönelik bir kısım etkinliklerinin doğrudan diğer ku-
rum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütülmesinin, örgün eğitim kurum-
larını diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanına dönüştüreceği, 
bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devletin hizmet alanı 
içerisinde kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle yü-
rütmesini durdurmuştur. Söz konusu kararla protokolün yaygın eğitim 
kısmı yönünden yürütmeyi durdurma istemi reddedildiğinden, karara iti-
raz edilmiştir. Kamusal bir hizmet olan eğitimin, kamu tarafından kamu 
görevlileri eli ile yürütülmesi gerektiğine dair uyarılarımıza kulak tıkayan 
MEB’in, yargı kararının gereğini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kara-
rın gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi olacağımızın bilin-
mesini isteriz. 

Okul Servis Araçlarının 12 Yıldan Küçük, Servis Personelinin 
Eğitimli Olmasını Sağladık

Başbakanlık Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne açtığımız dava sonu-
cu, Danıştay 15. Dairesi, okul servis araçlarının 20 yaşına çıkarılmasını, 
rehber personelin 20 yaş üzeri ve ilkokul mezunu olmalarını yeterli bulan 
değişiklikleri iptal etti (09.06.015 gün, E.2013/8208,K.2015/3811).
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Fen, Anadolu, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Spor Liselerinin 
Kapatılmasını Engelledik

24.06.2017 günlü, 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Milli 
Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nin 
bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve  iptali için açtığımız 
davada; Danıştay 8. Dairenin yürütmeyi durdurma talebimizi reddi ka-
rarına itirazımız üzerine, Danıştay İDDK “Kapatma esasları” başlıklı 13. 
maddenin 1/c bendinde, “Kurumlar; … imam hatip ortaokullarında ve 
yatılı bölge ortaokullarında 40; Anadolu, fen, güzel sanatlar, sosyal bi-
limler ve spor liselerinde 80, diğer ortaöğretim kurumlarında 40’ın altına 
düşmesi hallerinde kapatılır.” hükmünü  imam hatip ve yatılı bölge orta-
okulları ile diğer ortaöğretim kurumlarında 40 olarak belirlenen öğrenci 
sayısının, Anadolu, fen, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve spor liselerinde 
80 olarak belirlenmesi şeklindeki sayısal yönden oluşturulan farklılığa 
ilişkin somut bir gerekçenin ortaya konulamamış olması karşısında, bu 
okulların kolay kapatılmasına olanak verecek  düzenlemeyi hukuka uy-
gun bulmamıştır.  7/11 maddesinde “Çok programlı Anadolu lisele-
rine”de yer verildiği, Bakanlığın neden böyle bir düzenleme yapıldığına 
ilişkin savunmasının  dava konusu metni karşılamadığı, belirsizliğin de-
vam ettiğini, belirsizliğe ilişkin gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan 
sonra ortaya çıkacak hukuki duruma göre yeniden karar verilmek üzere  
dosyayı Danıştay 8.  Daire’ye göndermiştir.

Kanser Hastaları İçin Önemli Yargı Kararı
Öğretmen olan bir üyemize ileri evre pozitif meme CA tanısı konul-

muş, ameliyat sonrası kullanılması gereken kemoterapi ilaçlarının be-
delinin halde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödememe işlemine 
karşı Sendikamızca yargı yoluna başvurulması üzerine, Ankara 17. İdare 
Mahkemesi anılan ilacın kullanımın hayati önemde olduğu gerekçesiyle 
iptal kararı vermiştir. Anılan karar kanser hastası SGK’lılar açısından ol-
dukça önemlidir. 
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Zorunlu Seçmeli Din Dersleri ile İlgili Keyfi Uygulamalara Yargı 
Dur Dedi!

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir öğrenci velisinin, Eğitim Sen’in de 
desteğiyle, çocuğunun seçme hakkının kısıtlandığı ve dersi seçmeyen öğ-
renci ve ailelerin seçme özgürlüklerinin ellerinden alındığı seçmeli olması 
gereken bir dersi fiilen “zorunlu seçmeli” hale getiren uygulamaya kar-
şı açtığı davada Kocaeli 2. İdare Mahkemesi davayı reddetmiştir. İtiraz 
üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, mahkeme kararında hukuka 
uygunluk bulunmadığına ve öğrencilerin kendi iradeleri dışında bir dersi 
seçmeye zorlanamayacağına hükmetmiştir.

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bir ilkokulda ateist olan anne ve baba, 
4. sınıfta okuyan çocuklarına verilen zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersinden muaf tutulmasına ilişkin Eğitim Sen’in hukuki desteğiyle aç-
tıkları davayı kazanmıştır. 

Öğrencilerin istekleri dışında bir dersi seçmeye zorlanamayacağı 
anlamındaki kararlar, zorlama ve dayatmalarla öğrencileri kendi 
siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda yetiştirmek için her türlü zora 
başvuranlara yanıt olması açısından önemlidir.
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Açtığımız Dava Sonucu Yaygın Eğitim Kurumlarına Öğretmen 
Atama Zorunlu Olacak

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Halk Eğitim Mer-
kezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergenin, Milli 
Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli Veya Ek Ders Görevi Görev-
lendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin ve Mesleki 
ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin iptali için açtığımız 
davalar sonucu Danıştay; davaya konu düzenlemelerle öğretmen olma 
niteliklerini taşımayan usta öğreticilere bağımsız sınıf verilerek öğret-
menlik görevi yaptırılacağından, öğretmen olmayanlara öğretmen görev 
ve sorumluğu verilemeyeceği, usta öğreticilerin, ancak bir öğretmen ya-
nında ve onun gözetiminde sınıflarda görevlendirilebileceği yönünde ka-
rar vermiştir.   Bu karar sonrası yaygın eğitim kurumlarında, halk eğitim 
merkezlerinde öğretmen ihtiyacı gerekçesiyle usta öğreticilere bağımsız 
sınıf verilmesi mümkün olmadığından bu kurumlara atanabilecek el sa-
natları, nakış, seramik vb. alanların öğretmen atama kontenjanları sayısı 
artmış ve daha çok öğretmen istihdamı sağlanmıştır.

Van Depreminden Etkilenen Kamu Emekçilerinin Deprem 
Tazminatı Almasını Sağladık 

2011 yılında  Van ili,  Edremit ve Erciş İlçelerinde gerçekleşen, çok sayı-
da yurttaşımızın can ve mal kaybına yol açan iki deprem sonrası  Bakan-
lar Kurulu, Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde görev yapan personele 
tazminat ve fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Kanunu’na tabi per-
sonele fazla çalışma ücreti ödenmesi ile öğretim elemanlarının geliştirme 
ödeneği oranlarında değişiklik yapılmasına karar vermiş, Edremit ilçesinde 
görev yapan öğretmenler ile diğer kamu görevlilerini kapsama almamış-
tı. Edremit’te görev yapan bir üyemiz tazminattan yararlanma talebiyle 
idareye başvurusunun reddi üzerine, Sendikamız üyemizin başvurusunun 
reddi ve Bakanlar Kurulu kararında Edremit ilçesine yer verilmemesinin 
iptaline karar verilmesi istemiyle dava açmış, Danıştay 12. Dairesi, üye-
mizin başvurusunun reddi ile Edremit’te görev yapan kamu görevlilerinin 
tazminattan yararlandırılmamasını hukuka aykırı bulmuştur.  
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Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇERİ Protesto Eden Öğretmen’e 
Anayasa Mahkemesi İfade Özgürlüğü Dedi.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Yolla Paylaşılmasını Engelledik
Okul müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda bir üye-

mizin sevkli olduğu günlere ait sağlık kuruluşlarının verilerinin incelendiği 
belirtip yazıya resmi bir talep olmaksızın başkalarına verilmesi mümkün 
olmayan kayıtları eklemiştir. Üyemiz işlemlerini yaptırdığı hastaneden 
kayıtların nasıl verildiğini sormuş, Hastane Baştabipliği adı geçen okul 
müdürlüğünden hastaneye yazı yazılmadığını, hastaneden de bilgi ve-
rilmediği cevabını vermiştir. Üyemiz sağlık verilerinin yasa dışı yollarla 
edildiğinden Sağlık Bakanlığı’na manevi tazminat ödenmesi istemiyle 
yaptığı başvurunun reddi üzerine Hukuk Büromuzca açılan davada Rize 
İdare Mahkemesi “… kişisel veri niteliğindeki sevkli olduğu günlere ilişkin 
1. basamak ve 2. basamak sağlık verilerinin hukuka aykırı şekilde payla-
şılmasının davacının nezdinde, kişisel verilerinin muhafazası ile yükümlü 
bulunan idarece bu yükümlüğünün kusurlu işletildiği hususunda yaratı-
lan şüphe ve ruhsal çöküntü manevi tazminat talebinin karşılanması.” 
gerekçesi ile red işlemini iptal etmiştir (8.10.2015 gün ve E: 2015/304, 
K: 2015/603 sayılı karar). 

      Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in seminer döneminde telekonferans 
yöntemiyle öğretmenlere yönelik yapacağı konuşmanın Eğitim Sen’nin al-
mış olduğu alkışlı protesto ve konuşma süresince salon dışında beklenmesi 
eylem kararını uygulayan, Eğitim Sen Kocaeli Şube Yöneticisi,18.06.2012 
tarihindeki e-konferans sistemi ile yaptığı konuşmayı protesto eden bir 
açıklama yapmıştır.Üyemiz hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonu-
cu “UYARMA” cezası ile cezalandırılmış, işlemin iptali talebi ile açılan da-
vanın reddi kararının kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesine yapılan 
bireysel başvuru sonucu, Anayasa Mahkemesi, 26/09/2019 tarihli kararı 
ile üyemizin cezalandırılmasının demokratik toplum düzeni ile bağdaşma-
dığına, devlet memurlarının da birey olarak ülke sorunları ile ilgilenme, si-
yasi görüş sahibi olabilme, tercih yapabilme haklarına sahip oldukları, ifade 
ve örgütlenme özgürlüğü arasındaki dengenin kurulması gerektiğinden de 
bahisle Anayasanın 33. Maddesinde düzenlenen örgütlenme özgürlüğünü 
ihlal edildiğine karar vermiştir. 
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D - DİĞER KAZANIMLARIMIZ

Açtığımız Davalar Sonucu İdari Yargı Tarafından;
•	 İdarenin	eğitim	öğretime	hazırlık	ödeneğini	öğretim	yılı	başladığında	

görevinin başında olmayanlara ödememesine ilişkin işlem Danıştay 
tarafından iptal edildi.

•	 Sözleşmeliyken	kadroya	geçip	görev	yeri	değişen	üyelerimizin	sürekli	
görev yolluğuna hak kazandığına karar verildi.

•	 Aile	yardımı	talebi	reddedilen	4/C	statüsündeki	üyelerimizin	aile	yar-
dımını hak ettiğine karar verildi.

•	 Sındırgı	Kaymakamlığı’nın	promosyon	ödemelerinde	geri	ödeme	ta-
ahhüdü alarak peşin ödeme yapmasına taahhüt vermeyenlere tak-
sitli ödeme  iptal edildi.

•	 İlköğretim	okul	müdürünün	haksız	olarak	il	milli	eğitim	müdürlüğüne	
şube müdürü olarak atanması iptal edildi.

•	 İl	milli	eğitim	müdürlüğünde	şef	olan	üyemizin	geçici	görevlendirile-
meyeceğine karar verildi.

•	 Milli	Eğitim	Bakanlığı’na	Bağlı	Eğitim	Kurumları	Yöneticilerinin	Görev-
lendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine, görevlendirme takvi-
mine uyulmadan ve duyuru yapmadan müdür yardımcısı görevlendir-
mesi yapılması işlemine, koşullarını taşıdığı halde müdür yardımcısı 
yapılmayan üyemiz adına açılan davada lehe karar verildi.

•	 30	yılın	üstündeki	çalışmaları	karşılığı	emeklilik	ikramiyesi	ödenme-
yen emekli üyelerimiz adına açtığımız davalarda lehe karar verildi.

•	 Konut	edindirme	yardımı	 iade	edilmeyen	üyelerimiz	adına	açtığımız	
davalar lehe sonuçlandı.



35

hukuki kazanımlar
•	 Zorunlu	 rotasyon	 kapsamında	 görev	 yeri	 değiştirilen	 şube	müdürü	

üyemiz adına açtığımız davada mahkeme, atamada üyemizin çocu-
ğunun öğrenim durumunun gözetilmesine karar verdi.

•	 Refakat	izni	kullanımını	güçleştiren	Kastamonu	Valiliği’nin	genelgesi	
iptal edildi.

•	 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları 
İçin Görevde Yükselme Sınavı sorusunda 652 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre kaç müsteşar yardımcısının görevlendirilebileceği 
sorusunun doğru  cevabı beş olarak kabul edilip sonradan yedi olarak 
değiştirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığımız davada, Ankara 
7. İdare Mahkemesi doğru cevabın “beş” olduğunu belirterek işlemin 
iptaline karar vermiştir.

•	 Üniversitede	bilgisayar	işletmeni	olarak	görev	yapan	bir	üyemize	ha-
zırladığımız dilekçe ile açılan davada Bursa BİM (Bölge İdare Mah-
kemesi) mobbing konusunda örnek oluşturacak çok önemli bir karar 
verdi. 

•	 Amasya	 Üniversitesi’nde	 sistematik	 mobbinge	 uğrayan	 üyemizi	
temsilen açtığımız davada, Samsun 1. İdare Mahkemesi, üyemize 
yaşatılan baskının manevi yapısını etkilediği gerekçesiyle Rektörlüğün 
10.000 TL manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.

•	 Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavında komisyon üyesi olarak görev 
yapan üyemize, sınavda hatalar yaptığı gerekçesiyle bir daha sınav gö-
revi verilmemesi yönündeki  işlemin iptali talebiyle açtığımız dava so-
nucu, Aydın 2. İdare Mahkemesi sınavlarda bir daha görev verilmemesi 
şeklindeki işlemden önce, herhangi bir inceleme yapılmadığı gibi ifade 
veya savunmanın da alınmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemin 
iptaline karar vermiştir. 
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•	 İhraç	üyelerimizden	OHAL	Komisyon’u	tarafından	iadesine	karar	ve-

rilen üyemiz adına açtığımız davada Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi; 
açıkta geçen sürelere ilişkin ödenen maaşın yasal faizinin de öden-
mesi gerektiğine karar verdi.

•	 Sosyal	medya	paylaşımları	gerekçe	gösterilerek	hakkında	soruştur-
ma açılan ve görev yeri değiştirilen Aydın Şubesi üyemizin açtığı dava 
sonucu; İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nce, davacının okul ortamında, 
ideolojik ve siyasi içerik taşıyan bir söylemi ve bu yönde bir hareketi-
nin olmadığı, disiplin soruşturmasına konu edilen fiili dışında, kamu 
hizmetini aksattığı, görevinde başarısız olduğu, görevinde yıprandığı, 
çalışma huzurunu bozduğu yolunda somut bir tespitin de bulunmadı-
ğı dikkate alındığında, görev yerinin değiştirilmesi için yeterli nitelik ve 
ağırlıkta olmayan sosyal medya hesabından yapmış oldu paylaşımlar 
nedeniyle, görev yeri değişikliğinin hukuka uygun olmadığı gerekçe-
siyle iptal edilmiştir.

•	 Ankara	 ili	 Çankaya	 ilçesi	 Türk	 Telekom	Mesleki	 ve	 Teknik	 Anadolu	
Lisesi’nde felsefe grubu branşında tek norm bulunduğu ve bu norm 
karşılığında üyemiz görev yapmakta iken 2015 yılı Nisan ayında yö-
neticilik görevinin sona ermesi nedeniyle bir öğretmen norm fazlası 
olarak bu okula atanmıştır. Daha sonra adı geçen okulda norm gün-
cellemeleri kapsamında felsefe grubunun norm kadrosu ikiye çıkmış, 
bir süre sonra da yine norm güncellemeleri kapsamında bu alanın 
normu tekrar bire düşmüştür. Bu aşamada üyemize okul müdürlü-
ğünce norm fazlası olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine üyemiz adına 
açtığımız davada Ankara 11. İdare Mahkemesi 30.04.2019 gün ve 
E:2019/3 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu 
kararda norm kadro sayısı 1 olan okula öğretmen atamasının huku-
ki dayanağı bulunmadığından norm kadro değerlendirilmesinde salt 
hizmet puanına itibar edilmesinin hakkaniyete ve hukuka uygun ol-
madığı belirtilmektedir.
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•	 Üyemiz	adına	şube	müdürlüğü	sınavına	ilişkin	açtığımız	davada	Da-

nıştay 2. Daire, MEB görevde yükselme sözlü sınavının merkezi ve 
ortak sınavlar kapsamında olmadığından 10 günlük dava açma sü-
resinde değil, 60 gün içinde dava açılabileceğine karar verdi.

•	 Norm fazlası nedeniyle yapılan atamalar ile ilgili açtığımız davalarda; 
norm fazlası atamalarda sağlık, eş durumu özrünün gözetilmesi gerek-
tiği yönünde pek çok lehe karar verildi. 

•	 Tekirdağ	ili	Çorlu	ilçesi	Yunus	Emre	İlkokulu’nda	rehber	öğretmen	ola-
rak görev yapmakta olan üyemiz sendikamız Merkez Yürütme Ku-
rulu’nun 17.11.2017 gün ve 79 sayılı kararı uyarınca üç gün nöbet 
görevini yerine getirmediği gerekçesiyle 657 sayılı yasanın 125/C-b 
maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalan-
dırılmıştır. Sendikamız Hukuk Bürosunca bu işlemin iptali istemiy-
le açılan davada, Tekirdağ İdare Mahkemesi 31.01.2019 gün ve E: 
2018/1192, K: 2019/123 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir.  Anı-
lan kararda davacının okuldaki mesaisine gelerek diğer görevlerini ye-
rine getirdiği, üyesi olduğu sendikanın kararı uyarınca sendikal faali-
yet kapsamında nöbet görevini yerine getirmemesinin özürsüz olarak 
göreve gelmeme olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.



YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA 
AÇMIŞ OLDUĞUMUZ

DAVALAR VE KAZANIMLAR
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ÖYP Usul ve Esaslarda, Eşitsizlik Yaratan Düzenlemenin 
Yürütmesi Durdurulmuştur…

YÖK Genel Kurulu; 14.05.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, 
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 3, 5 ve 6. 
maddelerinde bir dizi değişiklikle; ÖYP kadrolarına atanma için alan sınavı 
şartı getirilmiş, alan sınavının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca ve yazılı 
ve/veya sözlü yapılabileceği, puan hesabının da alan sınavı gözetilerek 
yapılacağı ve puan hesabında alan sınavının %40’ının dikkate alınacağı 
düzenlenmiş ve kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin bir daha ÖYP kadrolarına başvurmalarına 
imkan tanınmıştır. Sendikamızca açılan davada Danıştay İDDK 6. 
madde yönünden yürütmenin durdurulmasına karar vermiş, savcılık 
düşüncesi de her üç maddenin de iptali gerektiği yönünde olmuştur. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Görev Yapan Okutmanların 
Maddi Kayıpları Hakkında Kazanım.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 11.03.2015 tarih 
967 sayılı toplantısında almış olduğu 16 sayılı kararla, Yabancı Diller Yük-
sekokulu, Enformatik Bölümü Başkanlığı, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlı-
ğı, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Bölümü Başkanlığı ile Türk Dili Bölümü Başkanlığı tarafından 2014-2015 
eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında saat 17.00’den sonra yürütülecek 
dersler için ikinci öğretim ek ders ücreti oranının ikinci öğretimde toplanan 
ücretin %70’ini aşmamak kaydıyla, ikinci öğretim gelirlerinin yeterli olması 
durumunda en fazla normal öğretimde ödenen ders ücretinin 2,5 katı ola-
rak belirlenmesinin ve bölüm öğretim elemanlarının görev yaptıkları birim-
lerde ikinci öğretim oranının 2,5’tan az olması durumunda görev yaptıkları 
birimin ikinci öğretim oranında(1-1,5-2) ödeme yapılmasının, görev yap-
tıkları birimlerde ikinci öğretim oranının 2,5’tan fazla olması durumunda 
ödemenin en fazla 2,5`tan yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. 
Söz konusu karar ile özellikle okutman kadrosundaki öğretim elemanlarının 
aldığı ikinci öğretim ek ders ücretlerinin 2,5 kattan fazla olan birimlerde 2,5 
kata düşürülmesiyle maddi kayba uğramaktadırlar. Bu nedenle söz konusu 
kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle sendikamız tarafından 
açılan davada iptal kararı verilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi Kararına Rağmen Mülga Disiplin 
Yönetmeliği’nin Usul Hükümlerinin ve 657 Sayılı Yasa’nın 
Uygulanmasına Dair YÖK Kararının Yürütmesi Durdurulmuş ve Bu 
Karar Sonucu YÖK Genel Kurul Toplantısı İptal Edilmiştir…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.11.2015 gün ve 97354392-
640.01/10501 sayılı yazısıyla üniversitelere duyurulan YÖK Genel 
Kurulu’nun 12.11.2015 tarihli kararıyla Danıştay’ın E. 2013/826, K. 
2015/1654 sayılı ve 29.04.2015 tarihli kararına atıfla Anayasa Mah-
kemesi’nin iptal kararı nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, 
Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin yasal 
dayanağı olmadığı ve uygulama kabiliyeti kalmadığı gerekçesiyle bun-
dan sonra disiplin soruşturmalarında hangi hükümlerin uygulanacağına 
ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, söz konusu karar 
disiplin soruşturmalarında uygulanacak ve yürürlükteki ilgili mevzuatta 
bulunmayan yeni kurallar getirmiş ve ortaya çıkan yasal boşluğu kıyas 
yoluyla kendisi doldurmuş; üstelik Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ka-
rarlarında açıkça hukuka aykırı hale geldiği belirtilen yönetmelikteki usul 
kurallarının uygulanması yönünde kural getirmiştir.  Bu nedenle öncelikle 
yürütmesinin durdurulması, daha sonra iptaline karar verilmesi istemiy-
le dava açılmış. Açılan davada; her iki kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde Disiplin Yönetmeliği’nin usul hükümlerinin uygulanması 
ve bir disiplin cezasının iptali durumunda bu yolla yeni işlem kurul-
masına ve bu hükümlerin henüz tamamlanmamış ve başlatılacak 
disiplin soruşturmalarında uygulanması yönünden yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiş, çok sayıda üyemiz bu nedenle YÖK 
nezdinde soruşturulmaktan kurtulmuştur.

Sonraki süreçte de Anayasa Mahkemesi 10.04.2019 tarihinde 
E.2017/33 numaralı dosyada 2019/20 sayılı karar ile öğretim eleman-
larının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanun’da sayılan fiil-
lerin tamamını dâhil eden kural ile YÖK Başkanı’na öğretim elemanları 
hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline 
karar vermiş bulunmaktadır.
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Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Azami Süreye 
İlişkin Maddesine Dava Açılmıştır.
20.04.2016 tarih 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7, 12, 17 ve 26. Maddelerindeki aza-
mi süre düzenlemelerinin ve 8. Ve 18. Maddelerindeki “Tez çalışmasının 
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak 
ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derece-
sine sahip kişilerden olabilir” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için dava açılmıştır. Açılan dava devam etmekte ise de Savcılık 
düşüncesi dava konusu düzenlemelerin iptali gerektiği yönünde 
olmuştur.

ÖYP Usul ve Esaslar’daki Araştırma Görevlilerinin Haksız ve 
Zamanından Önce Kadro İadelerine İmkan Veren Düzenlemenin 
Yürütmesi Durdurulmuştur.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Usul ve Esaslar’ın 11. 
maddesinin 3. fıkrası 04.02.2016 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile 
“Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının 
bulunduğu üniversitelerinin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 
kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Bu araştır-
ma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda 
kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir.” şeklinde değiştirilmişti. 2547 sayılı 
Yasa’nın 35. maddesine, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın amaçla-
rına aykırı keyfi uygulamalara açık bu düzenlemenin iptali için Sendika-
mızca açılan davada; Danıştay 8. Dairesi, 11.05.2016 tarihli kararı 
ile söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur. Söz ko-
nusu karar özellikle ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasında 
olan ÖYP’li araştırma görevlileri için emsal teşkil etmektedir.
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Araştırma görevlilerinin yurtdışı görevlendirmelerinde haksızlık 
yaratan YÖK kararının yürütmesi durdurulmuştur.

YÖK, 22.02.2017 tarihinde aldığı kararla, 33/a’dan 50/d’ye statüsü-
ne geçirdiği araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitim yaptıkları alanla 
ilgili ulusal veya uluslararası kurumlardan burs kazanmaları ve üniver-
siteleri tarafından ücretsiz izinli sayılmaları kaydıyla, yurt dışında uzun 
süreli olarak görevlendirebileceği şeklinde 50/d’lilerin aleyhine bir uygu-
lama yapmıştı. Açtığımız dava sonucu Danıştay İDDK, bu eşitsizliği 
giderecek şekilde yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Ka-
rarlar, tez yazımı döneminde olup kadrosu iade edilen araştırma 
görevlileri için örnek olduğu gibi YÖK’ün ÖYP usul ve esaslarda 
yapmış olduğu değişikliğin tartışılması açısından da örnektir.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde 
Yapılan Değişikliklerin Yürütmesi Durdurulmuştur…

Sendikamız uzmanı İlker Akçasoy adına açtığımız Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin iptali talebine ilişkin davada, Da-
nıştay 8. Dairesi’nce önce, yönetmeliğin 1. maddesindeki “izinsiz olarak 
bildiri dağıtmak” ibaresinin kınama cezasını gerektirdiği düzenlemesi ile 
3. maddesindeki “Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruştur-
ma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binaları-
na girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruş-
turmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler” ibaresinin yürütmesini 
durdurmuştu. Yönetmeliğin 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması 
talebinin reddi kararı üzerine yapmış olduğumuz itiraz sonucunda, Da-
nıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 03.11.2014 tarih 2014/843YD 
İtiraz No sayılı kararı ile yönetmeliğin 2. maddesindeki “suç sayılan ey-
lemleri işlemek” ibaresinin yürütmesini durdurmuştur. 
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Araştırma Görevlilerinin Öğrencilik Sürelerinin Sıfırlanması 
İle İlgili Yasa Maddesini Bertaraf Eden YÖK Kararı Hakkında, 
Sendikamızca Açılan Davada İptal Kararı Verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversite rektörlüklerine gön-
derildiği 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazı ile 6569 Sayılı Yasa’nın 
Geçici 67. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami süre-
lerin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” 
hükmünün uygulanmasında kayıtlı öğrencilerin azami sürelerin başlan-
gıç tarihlerinin 2014-2015 eğitim öğretim döneminin güz yarıyılından 
itibaren hesaplanmasına Yürütme Kurulu’nun 15.07.2015 tarihinde uy-
gun bulunduğu ancak, söz konusu geçici maddenin ÖYP, 50/d ve 2547 
sayılı yasanın 35. maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrola-
rında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uy-
gulanmamasına Yürütme Kurulu’nun 29.07.2015 tarihli toplantısında 
karar vermiştir. Söz konusu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması 
için Sendikamızca dava açılmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.07.2015 tarihli Yürütme 
Kurulu toplantısında aldığı ve 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı 
ile üniversite rektörlüklerine duyurulan, 6569 Sayılı Yasanın Geçici 67. 
maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğ-
retim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesap-
lanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” hükmünün 
ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. maddesi kapsamındaki araştırma 
görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesap-
lanmasında uygulanmamasına dair kararının yürütmesinin durdurulma-
sı ve iptali istemiyle açılan davada YÖK kararının üst norma ve eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı’nın 
14.03.2019 gün E.2015/11995 – K.2019/1879 sayılı kararı ile iptal 
kararı verilmiştir.
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Araştırma Görevlilerinin Haksız Kadro İadelerine Çeşitli İdare 
Mahkemelerinden Yürütmeyi Durdurma Kararları çıkmıştır.
•	 Öğretim	Üyesi	 Yetiştirme	Programı	 (ÖYP)	 çerçevesinde	 Tunceli	 Üniver-

sitesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 
tahsis edilen üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
kadrosunun üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı. İstanbul 4. İdare 
Mahkemesi tarafından verilen 14.06.2016 tarihli kararda şu ifadelere 
yer verilmiştir: “2547 sayılı Kanu’nun 35. maddesi uyarınca bir başka 
üniversitede lisansüstü eğitim yapması için kadrosu geçici olarak tah-
sis edilen araştırma görevlilerinin doktora programını bitirmeleri halinde 
kadrolarının kendi üniversitelerine iade edilebilecek olması karşısında, 
lisansüstü eğitimini henüz tamamlamayan davacının kadrosunun Tun-
celi Üniversitesi’ne iade edilmesine ilişkin dava konusu işlemin davacıya 
ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

•	 Yine	Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Programı	 (ÖYP)	 çerçevesinde	Bitlis	Eren	
Üniversitesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Marmara  Üniversite-
si’ne tahsis edilen üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
kadrosunun üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı. İstanbul 3. İda-
re Mahkemesi tarafından “Dava konusu işlemin uygulanması halinde, 
davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve 
ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir 
işlem olması” nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı 
alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir 
karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurul-
masına karar verilmiştir.

•	 Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Programı	(ÖYP)	çerçevesinde	Tunceli	Üniversi-
tesine atanmış ve Hacettepe Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis 
edilmiş olan üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kadrosunun 
üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesi durdurulması ve 
iptali talepli dava sendikamızca açılmıştır. İşlemin “yürütmenin durdu-
rulmasına” karar verilmiştir.
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•	 Öğretim	 Üyesi	 Yetiştirme	 Programı	 (ÖYP)	 çerçevesinde	Muş	 Alparslan	

Üniversitesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi’ne tahsis edilen üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından kadrosunun üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yü-
rütmesinin durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı. Bu 
davada da yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

•	 Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Programı	 (ÖYP)	çerçevesinde	Bitlis	Eren	Üni-
versitesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 
tahsis edilen üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
kadrosunun üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı. Bu davada da 
yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

•	 Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Programı	(ÖYP)	çerçevesinde	Tunceli	Üniversi-
tesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne 
tahsis edilen üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kadrosunun 
üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması 
ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı. Bu davada da yürütmenin dur-
durulması kararı verilmiştir.

•	 Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Programı	(ÖYP)	çerçevesinde	Ağrı	İbrahim	Çe-
çen Üniversitesi’ne atanmış ve Hacettepe Üniversitesi’ne kadrosu geçici 
olarak tahsis edilmiş olan üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’n-
ca kadrosunun üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesi 
durdurulması ve iptali talepli dava sendikamızca açılmıştır. Bu davada 
da yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

•	 Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Programı	(ÖYP)	çerçevesinde	Pamukkale	Üni-
versitesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Hacettepe Üniversitesi’ne 
tahsis edilen üyemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
kadrosunun üniversitesi’ne iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı. Bu davada da 
yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Kararlar, tez yazılımı döneminde olup kadrosu iade edilen araş-
tırma görevlileri için örnek olduğu gibi YÖK’ün ÖYPusul ve esaslarda 
yapmış olduğu değişikliğin tartışılması açısından da örnektir.
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Araştırma Görevlisinin görev süresinin Senato kararı ile 
kısıtlanamayacağına dair kazanım.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2547 sayılı Yasa’nın 50/d kapsa-
mında araştırma görevlisi olarak görev yapan bir üyemizin görev süre-
sinin uzatılmamasına ilişkin işleminin kendisiyle ilgili bölümünün ve bu 
işlemin dayanağı olan ODTÜ Üniversite Senatosu’nun 12 Aralık 2006 ta-
rih ve 2006/13-1 sayılı kararının ve bu kararla kabul edilen 01.10.2002 
tarih ve 2002/28-6 sayılı “Araştırma Görevlilerinin Görev Süreleri” ile 
ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Kararının b fıkrasının iptali ve öncelikle 
yürütmenin durdurulması, yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle 
ödenmesi istemiyle dava açılmıştır. Adı geçen üniversite üyemizin görev 
süresinin uzatılmamasına gerekçe olarak senato kararıyla beş yıl içinde 
tamamlanması gereken doktora süresinin süresinde tamamlanmama-
sını göstermiştir. Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 18.04.2012 gün ve 
E: 2011/2207, K: 2012/563 sayılı kararıyla davayı reddetmesi üzerine 
bu kararın bozulması istemiyle Danıştay’a temyiz edilmiştir. Danıştay 8. 
Dairesi 13.03.2013 gün ve E: 2012/8534, K: 2013/1953 sayılı kara-
rıyla bu kararın bozulmasına karar vermiştir. Anılan kararda görevinde 
başarısız olduğu yönünde bir tespit bulunmayan davacının görev süre-
sinin mevzuat hükümlerine aykırı olarak senato kararlarıyla kısaltılama-
yacağı belirtilmektedir. Bu yönüyle söz konusu karar birçok üniversite 
için emsal oluşturacak niteliktedir.
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Çanakkale İdare Mahkemesi’nden, Yardımcı Doçentlik Başvuru 
Şartlarının Objektif ve Denetlenebilir Olmadığı Gerekçesiyle İptal 
Kararı Verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversite rektörlüklerine 
gönderdiği 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazı ile 6569 Sayılı Yasa’nın 
Geçici 67. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami süre-
lerin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” 
hükmünün uygulanmasında kayıtlı öğrencilerin azami sürelerin başlan-
gıç tarihlerinin 2014-2015 eğitim öğretim döneminin güz yarıyılından 
itibaren hesaplanmasını Yürütme Kurulu’nun 15.07.2015 tarihinde uy-
gun bulunduğu ancak, söz konusu geçici maddenin ÖYP, 50/d ve 2547 
sayılı Yasa’nın 35. maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrola-
rında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uy-
gulanmamasına Yürütme Kurulunun 29.07.2015 tarihli toplantısında 
karar vermiştir. Söz konusu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması 
için Sendikamızca dava açılmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.07.2015 tarihli Yürütme 
Kurulu toplantısında aldığı ve 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı ile 
üniversite rektörlüklerine duyurulan, 6569 sayılı Yasa’nın Geçici 67. 
maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğ-
retim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesap-
lanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” hükmünün 
ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. Maddesi kapsamındaki araştırma 
görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesap-
lanmasında uygulanmamasına dair kararının yürütmesinin durdurulma-
sı ve iptali istemiyle açılan davada YÖK kararının üst norma ve eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı’nın 
14.03.2019 gün E.2015/11995 – K.2019/1879 sayılı kararı ile iptal 
kararı verilmiştir.
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ÖYP Usul ve Esaslarda Eğitim Hakkını Zedeleyen Değişikliğin 
Yürütmesi Durdurulmuştur.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 12.02.2015 tarihli toplantısında 
alındığı duyurulan, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve 
Esaslar’ın 10. maddesinin 4. fıkrasının değiştirilmesine dair kararla, li-
sansüstü eğitime devam eden ÖYP kadrosundaki araştırma görevlile-
rinin eğitim öğretim haklarını ihlal edecek şekilde, YÖK’ün Anayasa ile 
belirlenmiş kuruluş amacına ve yükseköğretimin amacına aykırı şekilde 
sınırlama getirilmesi nedeniyle değişikliğin yürütmesinin durdurulması 
ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Açılan davada Danıştay İDDK kararı 
ile değişikliğin yürütmesi durdurulmuştur.

İkinci Öğretimde Görev Alan Öğretim Elamanlarının Ders Ücretleri 
Hakkında Hukuksal Kazanım.

30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak ikinci Öğretimde Görev Alacak 
Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yö-
neticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalış-
ma Ücretlerine Ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 04.11.2013 
günlü ve 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu kararı’nın bazı maddeleri-
nin iptali talebiyle açtığımız davada, Danıştay 8. Dairesi 05/07/2018 
günlü Esas 2017/ 268, Karar 2018/3938 sayılı kararı ile  “Fazla çalış-
ma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin 
kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel 
sayısının % 30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite 
kadrolarında bulunan idari personel sayısının %10’unu geçemez.” kısmı-
nın iptaline karar vermiştir.
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Barış İçin Akademisyenler’in idari ve adli süreçlerine hukuksal 
destek verilmiştir ve bu destek devam etmektedir.

“Barış İçin Akademisyenler” imzasıyla bir metin hazırlanmış, yurt 
içi ve yurt dışından bin iki yüzü aşkın akademisyen metne imza atmış-
tı. Yaşanan şiddet ortamının sona erdirilmesi ve barış istemini içeren 
metne imza atan akademisyenler Cumhurbaşkanı, hükümet üyeleri, 
bazı basın yayın organları tarafından hakaretlerle tehdit edilmiş, YÖK 
tarafından gerekenin yapılacağı ifade edilmiş, bazı illerde de Cumhuri-
yet savcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır.

Eğitim Sen olarak akademisyenlerin yanında olduğumuzu dile geti-
rerek, konuyla ilgili bir yazılı basın açıklaması yaptık. Metne imza atan 
akademisyenlere de gerekli desteği verdik. Bu kapsamda ilk olarak, 
bir ilde savcılıkça “Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisini Alenen Aşağılama ve Terör Örgütü Propagandasını yapma” 
suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı göz önünde bulundurularak, bu 
kapsamda bir ifade örneği hazırlanmıştı. Ayrıca akademisyenler için 
idari soruşturma için ifade örneği ile hedef gösterilmeleri ve tehdit 
edilmeleri nedeniyle suç duyurusu dilekçesi örnekleri hazırladık. Hazır-
ladığımız dilekçe örneklerini sitemizde yayımladık. 

 
Sonraki süreçte de “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin 

yayımlanmasından sonra, bildiriye karşı sert eleştirilerde bulunulmuş, 
imzacı akademisyenler hakkında ceza soruşturmaları açılarak, açılan 
davalar sonucunda ceza alan akademisyenlerin kararlara istinaf baş-
vuruları da reddedilmiştir. Kararların kesinleşmesi akabinde Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulmuş ve Anayasa Mahkeme-
si Genel Kurulu 26.07.2019 tarihinde Zübeyde Füsun Üstel ve Diğer-
leri (B.No:2018/17635) başvurusunda; “…başvurucuların imzaladığı bil-
dirideki düşüncelerin toplumun büyük çoğunluğundan açıkça farklı olduğu 
ortadadır. Ancak tam da bu sebeple bu tür açıklamalara karşı yargısal tepki 
verilmesi noktasında daha hassas davranılması gerekir. Çünkü bu tür mü-
dahaleler kamuoyunun ülkede meydana gelen son derece önemli olayların 
farklı bir bakış açısından – onların büyük çoğunluğu için bu bakış açısının 
kabul edilmesi ne kadar zor olursa olsun- öğrenme hakkına ağır bir sınırla-
ma getirmektedir. Kamu gücünü kullanan organlar, devlet politikalarına yö-
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nelik eleştirilere cevap verilmesi hususunda ülkedeki herkesten daha fazla 
imkana sahiptir. Özellikle son derece saçma ve ilgisiz bile görünse muhalif-
lerin haksız saldırı ve eleştirilerine farklı yollardan cevap verme imkanının 
olduğu durumlarda ceza kovuşturmasına başvurulmamalıdır. Üniversite-
lerin amacı bilimsel araştırma yapmak, bilimsel araştırmalarla toplumsal 
gelişmeye katkı sağlamak ve nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu amaçları 
gerçekleştirmek yalnızca bilim üretmekle ve düşünmeyi ve bilim üretmeyi 
özendirmekle mümkün değildir. Bunlara ilave olarak düşünce açıklanma-
sının desteklenmesi de şarttır. Dolayısıyla akademisyenlerin açıkladıkları 
görüşler kendi araştırma, mesleki uzmanlık ve yeterlilik alanlarına ilişkin 
olmasa, tartışmalı olsa veya rağbet görmese dahi ifade özgürlüğünün sıkı 
koruması altında kalmaktadır.” şeklindeki gerekçelerle Anayasanın 26. 
maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği-
ne karar vermiştir. Halizırda kovuşturması devam eden imzacı akade-
misyenlerin davalarında da bu Anayasa Mahkemesi kararının dikkate 
alınması gerekmektedir. 

Üyemize Yapılan Mobbinge Yargı Engeli
Amasya Üniversitesi’nde birkaç yıldır mobbing sürecine maruz kalan 

üyemizi temsilen, üniversite yönetiminin mobbing yaptığı gerekçesiyle 
açtığımız davada, Samsun 1. İdare Mahkemesi, davacının haksız bir 
takım uygulamalara maruz kaldığı ve yaşadıklarının manevi yapısını 
etkilediği gerekçesiyle Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’nün 10.000 TL 
manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.

Öğretim Görevlilerinin Görev Başında ve Emeklilik Dönemindeki 
Gösterge Farkları İle İlgili Kazanım.

Öğretim görevlisi olarak görev yapmakta iken 3600 ek göstergeye 
göre emekli keseneği yatırıldığı halde daha sonradan öğretmen olarak 
atanması üzerine 3000 ek göstergeye göre emekli keseneği yatırılma-
sının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bir üyemiz adına Hukuk Büro-
muzca açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi emeklilik keseneğinin 
emeklilik açısından yüksek olan 3600 ek gösterge rakamından yatırıl-
ması gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir.
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hukuki kazanımlar
Eğitim Sen’den Bir Hukuk Kazanımı Daha. Yargı, Çalışanlar 
Kamera İle Takip Edilemez Dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dai-
resi Başkanlığı Yurtlar Müdürlüğü’ne bağlı yurtların danışma büroların-
da personeli kamerayla takip uygulaması başlatmıştır. Sendikamız bu 
uygulamanın kaldırılması için yaptığı başvurunun reddi üzerine dava 
açmıştır. Bu davada Ankara 3.İdare Mahkemesi 27.12.2019 gün ve E: 
2019/424, K: 2019/2758 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir. Anılan 
kararda kamera sisteminin masalarda ve bankolarda çalışan personeli 
doğrudan gören ve izleyen şekilde olduğu, kamera sisteminin yerleşti-
rildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında işyerinin güvenliğini 
sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer 
memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi 
sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının 
gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizlili-
ğini ihlal ettiği belirtilmiştir.

İhraç Üyemizin Pasaportunun İptali Davasını Kazandık
672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkartılan ve pasaportu iptal 

edilen üyemizin pasaportunun iptali işlemine yönelik açtığımız dava da  
Mahkeme, pasaporta konulan tahdit şerhinin seyahat özgürlüğünün en-
gellenmesi sonucu doğuracağından dava konusu işlemin iptaline karar 
vermiştir. 
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