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1

SAĞLIK ÖZRÜNDEN ATANMATALEBİNİN REDDİNİ İPTAL ETTİRDİK

Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan üyemizin rahatsızlığı nedeniyle Sivas il merkezine atanma talebini
içeren 2013 Ağustos Özür Grubu ve Yer Değiştirme başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali için
açmış olduğumuz davada; Sivas İdare Mahkemesi, üyemizin sağlık özründen atanmasına karar verdi.
(Sivas İdare Mahkemesi 2013/1755 Esas sayılı dosyasında 05.12.2013 tarihli Yürütmenin Durdurulması kararı)

KAYIT VE DİPLOMA KARŞILIŞI ALINMAYAN
BAĞIŞ İÇİN VERİLEN CEZAYI İPTAL ETTİRDİK
2

Milli Eğitim Bakanlığının 20.07.2011 tarihli ve 2011/40 sayılı
bağış genelgesine aykırı hareket edildiği iddiasıyla açılan
soruşturma sonucunda, 1702 sayılı yasanın 20/1. maddesi
uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılan müdür yardımcısı
üyemiz adına açtığımız davada, Mahkeme bağışların kayıt
kabul ya da diploma karşılığında alınmadığı gerekçesiyle
cezanın iptaline karar verdi.
(Batman İdare Mahkemesi 2012/3719 Esas, 2014/37 Karar sayılı kararı)

KPSS İLE ATANAN SÖZLEŞMELİLERİN DE
ADAYLIĞININ KALDIRILMASINI VE ÖZLÜK
HAKLARININ İADE EDİLMESİNİ SAĞLADIK
3

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak
görev yapan üyemizin sözleşmeli statüde görev yapmakta iken, kadrolu statüde istihdam edilmesi sonrasında
sözleşmeli statüde görev yaptığı sürenin dikkate alınarak
adaylığının kaldırılması ve özlük haklarının iade edilmesi
talebine ilişkin açmış olduğumuz davada Mahkeme dava
konusu işlemi iptal etti.
(Batman İdare Mahkemesi 2013/382 Esas sayılı dosyasında 12.04.2013 tarihli yürütmenin
durdurulması kararı)

4

KPSS İLE ATANAN SÖZLEŞMELİLERİN ZORUNLU HİZMETTEN MUAF TUTULMASINI SAĞLADIK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığı sürenin
zorunlu hizmetten muaf tutulma ve memuriyete esas süreden sayılması istemine ilişkin açmış olduğumuz
davayı kazandık.
(Isparta İdare Mahkemesi 2012/1006 Esas sayılı dosyasında 19.12.2012 tarihli yürütmenin durdurulması kararı)

2

HUKUKI KAZANIM

5

NORM KADRO YÖNETMELİĞİNE AYKIRI İŞLEMİN İPTALİNİ SAĞLADIK

Anadolu Lisesinde biyoloji öğretmeni olarak görev yaparken norm kadro fazlası sayılan üyemizin
norm içinde sayılması için yaptığı başvurusunun reddine dair davalı idare işleminin iptali için açtığımız
davada, Mahkeme üyemizi haklı bularak davalı idarenin işlemini iptal etti.
(Manisa 1. İdare Mahkemesi 2012/741 Esas, 2013/54 Karar sayılı kararı)

ÖĞRENİM ÖZRÜNDEN ATAMA YAPILMASINI
SAĞLADIK
6

Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak
görev yapmakta olan üyemizin öğrenim özründen
Kütahya İline naklen atanmak istemine ilişkin açmış
olduğumuz davada mahkeme üyemizin öğrenim
özrüden atanma talebini haklı buldu.
(Eskişehir 2. İdare 2013/1090 Esas sayılı dosyasında verilen 24.01.2013 tarihli yürütmenin
durdurulması kararı)

YÖNETMELİĞE UYGUN SAĞLIK
RAPORUNA RAĞMEN YAPILMAYAN
ATAMANIN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLADIK
7

İl eğitim denetmen yardımcısı olarak göreve başlayan
üyemizin yürüyemeyen, konuşamayan ve temel
ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı annesinin
bakımını üstlenmek amacıyla Düzce İline sağlık özrüne
bağlı olarak atamasının gerçekleştirilmesi için açmış
olduğumuz davada, Mardin İdare Mahkemesi üyemizi
haklı bularak davalı idarenin işlemini iptal etti.
(Mardin İdare Mahkemesi 2012/140 Esas, 2013/86 Karar sayılı kararı)

8

SENDİKA TEMSİLCİSİNİN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İŞLEMİNİ İPTAL ETTİRDİK

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve
sendikamız Kırklareli şubesi yönetim kurulu üyesi olan üyemizin geçici görevlendirme işlemini Sendikal
mevzuata aykırı bularak iptal etti.
(Edirne İdare Mahkemesi 2013/519 Esas, 2013/1050 Karar sayılı kararı)
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ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ATAMA BAŞVURUSUNUN REDDİNİ İPTAL ETTİRDİK
9

Mahkeme, Sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyemizin, 2012 yılı öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği
başvuruları kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenliğine alan değişikliği yaparak atanması istemiyle
yaptığı başvurunun 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği kılavuzunun 1.5 maddesi gerekçe
gösterilerek reddi yönünde tesis edilen davalı idare işlemini hukuka aykırı buldu.
(Van 3. İdare Mahkemesi 2012/1634 Esas, 2013/1647 Karar sayılı kararı)

KONUT EDİNDİRME YARDIMINDA EKSİK
ÖDEME YAPILMASINA DUR DEDİK
10

Üyemiz adına, konut edindirme yardımı
uygulamasının yapıldığı 01.01.1987-31.12.1995 tarihleri
arasında kendisinden kesilen KEY tutarlarının eksik
ödenen kısmının ödenmesi istemiyle Milli Eğitim
Bakanlığına yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açtığımız davada Mahkeme, red
işlemini iptal ederek, eksik ödenen konut edindirme
yardımı tutarlarının ödenmesine karar verdi.
(Ankara 11. İdare Mahkemesi 2010/1322 Esas, 2011/450 Karar sayılı kararı)

11

AYNI FİİLE DAYALI İKİ AYRI CEZA VERİLMESİNE
ENGEL OLDUK
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C
maddesine göre 1/30 oranında aylıktan kesme
cezası ile cezalandırılan YURTKUR personeli
üyemizin 5102 sayılı Kanun’un 5.maddesi uyarınca
verilen ek ödeme tutarının kesilmesinin işlemini
hukuka aykırı bularak iptal etti.
(Danıştay 11. Dairesi 2009/6266 Esas, 2013/3096 Karar sayılı kararı)

12

60 GÜNÜ GEÇEN HATALI ÖDEME TUTARININ İADESİNE YÖNELİK İŞLEMİ İPTAL ETTİRDİK
Sivas İdare Mahkemesi, Fizik Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Sivas Valiliği’nce Çocuk
Kütüphanesi ve Bilim Parkında görevlendirilen ve görevlendirildiği süre içerisinde tarafına ödenen
ek ders ücretlerinin davalı idarece geri istenilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptaline karar
vermiştir.
(Yozgat İdare Mahkemesi 2008/349 Esas, 2009/135 Karar sayılı kararı)
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EŞİNİN YANINA TAYİN TALEBİNİN REDDİNİ İPTAL ETTİRDİK

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyemizin Askeri hastanede görev yapan eşi nedeniyle il merkezine
atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için açmış olduğumuz davada, dava
konusu işlemi hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı bularak iptal etti.
(Isparta İdare Mahkemesi 2013/277 Esas, 2013/917 Karar sayılı kararı)

RIZAYA DAYALI OLMADAN YAPILAN İDARİ
İŞLEMİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU TESCİL
ETTİRDİK
14

Isparta ilinde öğretmen olarak görev yapan üyemizin isteği dışında sıra tayini listesinden çıkarılmasına
yönelik idari işleme karşı yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığımız davada
Isparta İdare mahkemesi işlemin iptaline karar
vermiştir.
(Isparta İdare Mahkemesi 2012/988 Esas, 2013/469 Karar sayılı kararı)

İLKSAN’IN AİDATLARI İADE ETMESİNİ SAĞLADIK
15

Mahkeme, İlk-San üyeliği sona eren üyemizin sandık üyesi
olduğu dönemde maaşından kesilen aidatların iadesi
isteminin reddine dair işlemin iptali için açtığımız davada
üyemizin ödemiş olduğu aidatların ödendiği tarihler
dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faiziyle birlikte
kendisine ödenmesine karar verdi.
(Ankara 8. İdare Mahkemesi 2011/497 Esas, 2012/1031 Karar sayılı kararı)

16

HUKUKA AYKIRI OLMAYAN FİİLE DAYALI CEZA VERİLEMEYECEĞİNİ YARGI KARARIYLA
ORTAYA KOYDUK
Mahkeme, halk oyunları ekibinin çalışmalarının daha iyi yapılması için bir kaç gün Gaziemir Endüstri
Meslek Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonunun kullanıldığı, ilgili yetkililerden bu konuda bir şikâyet
gelmediği halde disiplin cezası alan üyemizin almış olduğu cezayı hukuka aykırı bularak iptal etti.
(İzmir 1. İdare Mahkemesi 2011/2130 Esas, 2012/2372 Karar sayılı kararı)
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İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ HUKUKA AYKIRI KULLANMASINA ENGEL OLDUK
Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda bilgisayar işletmeni
olarak görev yapan üyemizin öğretmen olarak atanma başvurusuna ilişkin muvafakat vermeme
işleminin, çalışma hak ve hürriyeti ile kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince
hukuka aykırı olduğu, idareye verilen takdir yetkisinin anayasal hükümlere aykırı kullanıldığı, yönündeki
iddialarımızı haklı bularak işlemi iptali etti.
(Edirne İdare Mahkemesi 2012/196 Esas, 2013/277 Karar sayılı kararı)

ASKER ÖĞRETMENLERİN MÜDÜR YETKİLİLİK
SÜRELERİNİN YÖNETİCİLİK PUANININDA
HESABA KATILMAMASINI İPTAL ETTİRDİK
18

Elazığ Mahkemesi, Bingöl İli Merkez Ilıcalar İlkokulunda
müdür olarak görev yapan üyemizin yedek subay müdür
yetkili öğretmenlikte geçirdiği sürelerin yöneticilik
puanının hesaplanmasında dikkate alınarak tercihleri
doğrultusunda müdür olarak atanma istemiyle yaptığı
başvurunun reddedilmesi yönünde tesis edilen davalı
idare işleminin iptaline karar verdi.
(Elazığ 1. İdare Mahkemesi 2013/103 Esas, 2013/930 Karar sayılı kararı)

YENİ ATANANLARIN MAAŞ PROMOSYONU
ALAMAMASINI İPTAL ETTİRDİK

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Yatılı İlköğretim Bölge Okulun19

da Öğretmen olarak görev yapan üyemizin banka promosyonundan göreve başladığı tarihten itibaren payına düşen
miktarın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine
ilişkin işlemi hakkaniyete aykırı olduğu, üyemizin protokolün
devamı süresince maaşını bu bankadan alacak olması ve bu
paraların bankaca değerlendirilerek gelir elde edileceğinin
açık olması nedeniyle işlemin iptaline karar vermiştir.
(Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2012/782 Esas, 2013/769 Karar sayılı kararı)

DAYANAĞI OLAN CEZA KALKTIĞINDA CEZAYA DAYALI ATAMA İŞLEMİNİ DE İPTAL ETTİRDİK
20

Mahkeme, Lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan üyemizin naklen başka bir okula atanmasına ilişkin
işlemi, konu hakkında verilen disiplin cezasının itiraz üzerine idarece kaldırıldığı, atama işleminin objektif
nedenlerle yapılmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir.
(İzmir 2. İdare Mahkemesi 2011/503 Esas, 2012/1001 Karar sayılı kararı)
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21

YÖNETİCİLİK GÖREVİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK SON VERİLMESİNE ENGEL OLDUK

Üyemizin disiplin soruşturması nedeniyle İlköğretim Okulu’ndaki müdür yardımcılığı görevinin üzerinden alınarak, Liseye öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti.
(İstanbul 3. İdare Mahkemesi 2012/1712 Esas, 2013/1568 Karar sayılı kararı)

DİSİPLİN SORUŞTURMASININ YÖNETİCİLİĞİN
ÜZERİNDEN ALINMA GEREKÇESİ
OLAMAYACAĞINI KAYIT ALTINA ALDIRDIK
22

Üyemizin disiplin soruşturmasına dayalı olarak; Okul
Müdürü olarak görev yaptığı Okuldan başka bir okula
sınıf öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin
iptali için açmış olduğumuz davada; Eskişehir 1. İdare
Mahkemesi dava konusu atama işlemini hukuka aykırı
bularak iptal etti.
(Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2009/308 Esas, 2009/564 Karar sayılı kararı)

DERS YÜKÜ BULUNMASI KAYDIYLA YÖNETİCİLİK
DÜŞMEDEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKI
ELDE ETTİK
23

İlkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan üyemizin
2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği kapsamında
yöneticilik görevi üzerinden alınmaksızın kendi kurumunda kalmak suretiyle alan değişikliği yapma talebinin
reddine dair işlemi Mahkeme, Kılavuzun 1.7. maddesine
göre hukuka aykırı bularak iptal etti.
(Van 3. İdare Mahkemesi 2012/1634 Esas, 2013/1647 Karar sayılı kararı)

24

SIRALI DİSİPLİN AMİRİ ATLANARAK CEZA TESİS EDİLEMEYECEĞİNİ BELGELEDİK

Niğde Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim görevlisine, sıralı disiplin amiri
atlanarak doğrudan rektör tarafından verilen uyarma cezası üzerine açtığımız davada, Aksaray İdare
Mahkemesi verilen uyarma cezasının iptaline karar verdi.
(Kayseri 1. İdare Mahkemesi 2011/898 Esas, 2012/455 Karar sayılı kararı)
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NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİNİN SADECE YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ŞARTLARDA
YAPILMASINI SAĞLADIK

Mahkeme, norm kadro değişikliğinin ancak belirtilen şartlar ve bu şartlara uygun olarak değiştirilebilmesinin mümkün
bulunmasına ve okulun öğrenci sayısına göre 2012 yılı şube sayılarının belirlenmiş olmasına karşın idarece bu husular gözetilmeksizin okulun öğretmen norm sayısının önce artırıldığı ve okula öğretmen ataması yapıldığı daha sonra ise okulun
öğretmen norm sayısının azaltılarak davacının norm fazlası duruma düşürüldüğü işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti.
(Manisa 1. İdare Mahkemesi 2012/741 Esas, 2013/54 Karar sayılı kararı)

ŞİKÂYETÇİ KONUMUNDA OLAN DİSİPLİN
AMİRİNİN CEZA VERMESİNE ENGEL OLDUK
26

Mahkeme, müdür yardımcısı üyemiz hakkında, müdürün
şikayetiyle ileri sürülen isnatlar nedeniyle açılan
soruşturmada, aynı zamanda disiplin amiri olan okul
müdürünün şikayetçi sıfatıyla ifadesinin de alınması
suretiyle il milli eğitim denetmenince tanzim edilen
rapordaki teklife istinaden okul müdürü tarafından verilen
aylıktan kesme cezasının iptaline karar verdi.
(Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/1874 Esas, 2013/1761 Karar sayılı kararı)

TUTANAĞA DAYALI DİSİPLİN CEZASINI
YARGIDAN DÖNDÜRDÜK
27

Davacı hakkında usulüne uygun soruşturma
yapılarak ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm deliller
toplanıp, soruşturma raporu düzenlenerek yapılan
değerlendirme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken, soruşturmacı açılmaksızın, tutulan tutanağa
dayanılarak savunma alıp doğrudan “uyarma cezası”
verilmesine ilişkin işlem Mahkemece iptal edildi.
(Ankara 14. İdare Mahkemesi 2011/1908 Esas, 2012/1192 Karar sayılı kararı)

28

UZMAN ÇAVUŞ İKEN MEMUR OLARAK ATANAN PERSONELİN BULUNDUĞU DERECEDE
BEKLETİLME MAĞDURİYETİNE SON VERDİK

Mahkeme, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken; istifa eden ve üniversitede şoför olarak göreve başlayan üyemizin Uzman Çavuş olarak mesleğe giriş derecesi ile 657 sayılı Kanun uyarınca
belirlenen giriş derecesi arasındaki süre kadar bulunduğu derecede bekletilmesine ilişkin işlem üzerine, kendisine 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71. Maddesinin son fıkrasının uygulanmaması istemiyle yapmış olduğu başvurusunun
reddine ilişkin işlemi iptal etti.
(Mardin İdare Mahkemesi 2011/473 Esas, 2012/560 Karar sayılı kararı)
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VALİ YARDIMCISININ RESEN ATAMA YAPAMAYACAĞINI ORTAYA KOYDUK
29

Norm kadro fazlası olarak tespit edilmesi neticesi res’en il içinde naklen atamaya tabi tutulmamak için
zorunlu olarak yer değiştirme tercihinde bulunan üyemiz adına Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde açtığımız
davada, Mahkeme, vali yerine vali yardımcısı tarafından tesis edilen dava konusu atama işlemini yetki
yönünden hukuka aykırı bularak iptal etti.
(Ankara 17. İdare Mahkemesi 2012/260 Esas, 2012/2743 Karar sayılı kararı)

MEVZUATA UYGUN OLARAK YAPILAN
BECAYİŞ İŞLEMİNİN İPTALİNE ENGEL OLDUK
30

İzmir 4. İdare Mahkemesi, becayiş sonrası İzmir
Torbalı Ayrancılar İlköğretim Okulu bünyesinde sınıf
öğretmeni olarak görev yapan üyemizin eski eğitim
kurumu olan Malatya Arapkir Ahmet Zeyneloğlu
İlköğretim Okulu’na naklen atanma işlemini hukuka
aykırı bulmuştur.
(İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2013/352 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin
durdurulması kararı)

ASKERDE İKEN ATAMASI YAPILAN ANCAK
GÖREVİNE BAŞLAYAMAYANLARIN
ATAMASININ İPTALİNE DUR DEDİK
31

Askerliğini yapmakta iken, öğretmen atama
döneminde sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu
öğretmenliğe atanan, ancak askerde olduğu için
görevine zamanında başlayamadığı gerekçesi ile
ataması iptal edilen üyemiz adına işlemin iptali, özlük
ve mali hakların tazmini talebiyle açtığımız davayı
kazandık.
(Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2009/410 Esas, 2010/296 Karar sayılı kararı)

32

ANGARYA YASAKTIR KİMSE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ İLKESİNİ UYGULAMAYA GEÇİRDİK

Valilik oluruyla oluşturulan komisyonda görev yapan üyemizin ek ders mağduriyetine ilişkin açtığımız
davada Mahkeme, Anayasada yer alan angarya yasağı nedeni ile hiç kimsenin zorla çalıştırılmayacağına
gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etti.
(Ankara 12. İdare Mahkemesi 2008/1441 Esas, 2009/765 Karar sayılı kararı)
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MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN “DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMA PROGRAMI”NIN
ONAYLANMASINI SAĞLADIK

Aksaray İdare Mahkemesi, aynı etkinlik alanı kapsamında daha önce hazırlanan ders dışı egzersiz planlarının
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce uygun görülmüş olması; hazırlanan planın mevzuat hükümlerine uygun
olmasına rağmen üyemizin “Ders Dışı Egzersiz Çalışma Programı”nı uygun görmemesi işlemini sebep ve
maksat unsurları yönünden hukuka aykırı bularak iptal etti.
(Aksaray İdare Mahkemesi 2010/39 Esas, 2010/827 Karar sayılı kararı)

SOMUT GEREKÇELERE DAYANMAYAN
MÜLAKATTA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİNİ
İPTAL ETTİRDİK
34

İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni olarak
görev yapmakta olan üyemizin yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneğine ilişkin olarak 3.
sırada mülakata girme hakkını kazandığı halde, 8. sıraya
konulmasına ilişkin işlemin iptali için açtığımız davada
mahkeme, mülakatta başarısız sayılma işleminin somut gerekçelere dayandırılması gerektiği gerekçesiyle dava konusu
işlemin iptaline karar vermiştir.
(Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/670 Esas, 2013/826 Karar sayılı kararı)

CEZA VERME YETKİSİNDE ZAMANAŞIMINA
AYKIRI CEZA VERİLMESİNE ENGEL OLDUK
35

Mahkeme, Okul Müdür Vekili olarak görev yaparken bir
yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan üyemiz
hakkında açmış olduğumuz davada, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 127.maddesi gereği en son iki yıl içerisinde disiplin cezasının tesisi gerekirken bu süre geçirildikten sonra verilen disiplin cezasında ceza verme yetkisinin
zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.
(Batman İdare Mahkemesi 2012/201 Esas, 2012/1467 Karar sayılı kararı)

36

SINAV SORUSUNUN İPTALİ İLE YÜKSELEN SINAV PUANIYLA ÜST TERCİHE ATANMA HAKKI
VERİLMESİNİ SAĞLADIK

Mahkeme, sınav sorusunun iptali ile müdürlük sınav puanını yükselen üyemizin yeniden değerlendirilen bu sınav puanına
göre daha önce tercih etmiş olduğu ancak atanamadığı okula kendisinden daha düşük puanla ataması yapılan kişinin
atamasının iptali ve aynı okula kendisinin atanması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemi iptal etti.
(Tekirdağ İdare Mahkemesi 2012/140 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı)
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EŞİ ÖZEL EMEKLİLİK SANDIĞINA TABİ OLARAK ÇALIŞANLARIN EŞ DURUMU ÖZÜRÜNDEN
YARARLANMASININ YOLUNU AÇTIK
37

Mardin ili Nusaybin ilçesinde Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan ve eşi Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde Türkiye Odalar
ve Boralar Birliği çalışanı olan üyemizin Eskişehir iline naklen atanma talebiyle yapmış oduğu başvurunun reddine ilişkin
işlemin önceki özür grubu atamalarında yayımlanan kılavuzlarda eşi özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlara eş
durumu nedeniyle tayin hakkı verildiği halde 2011 yılı özür grubu atamalara ilişkin kılavuzda buna ilişkin bir düzenlemeye
yer verilmediği ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
(Mardin İdare Mahkemesi 2012/565 Esas, 2013/39 Karar sayılı kararı)

BİR ALT CEZANIN UYGULANMASI HUSUSU
DEĞERLENDİRİLMEDEN VERİLEN CEZANIN
İPTALİNİ SAĞLADIK
38

Mevzuata uygun bir sağlık raporu almadığı gerekçesiyle disiplin cezası verilen üyemiz adına cezanın iptali istemiyle Van
3. İdare Mahkemesi’nde açtığımız davada, bir derece hafif
olan cezanın uygulanabileceği hükmü hiç tartışılmadan, bir
alt cezanın verilip verilmeyeceği hususuna hiç yer verilmeksizin doğrudan fiilin karşılığı olan cezanın verilmesi Mahkemece, hukuka aykırı bulundu.
(Van 3. İdare Mahkemesi 2013/1098 Esas, 2013/1873 Karar sayılı kararı)

SOMUT BELGEYE DAYANMAKSIZIN CEZA
VERİLMESİNİN ÖNÜNÜ KESTİK
39

Öğrencilerin notlarını keyfi biçimde düşük verdiği
iddiasıyla maaş kesimi cezası verilen üyemiz hakkında
açtığımız davada; Mahkeme, öğretmenin taraflı
davrandığına ilişkin somut bir belge olmadığı halde
ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle
cezanın iptaline karar vermiştir.
(Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/1768 Esas, 2013/984 Karar sayılı kararı)

40

HAK EDİLEN GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNUN İDARECE ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

Geçici görevle başka bir yere görevlendirilen üyemize hak ettiği harcırahın ödenmemesi üzerine
açtığımız davada; Sivas İdare Mahkemesince yolluğun idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle
birlikte tahsiline karar verilmiştir.
(Sivas İdare Mahkemesi 2012/6 Esas, 2012/376 Karar sayılı kararı)
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SORUŞTURMACI TAYİN EDİLMEKSİZİN VERİLEN CEZAYI İPTAL ETTİRDİK
41

Mahkeme, davacı hakkında soruşturmacı tayin edilip soruşturma raporu hazırlandıktan sonra disiplin
amirince bir ceza verilmesi gerekirken, olayda soruşturmacı tayin edilmeksizin ve usulüne uygun bir
soruşturma yapılmaksızın disiplin amirince doğrudan savunma alınarak tesis edilen disiplin cezasını
iptal etti.
(Balıkesir İdare Mahkemesi 2011/1887 Esas, 2013/1814 Karar sayılı kararı)

SÖZLEŞMELİLERİN DE KADROLULAR GİBİ
REFAKAT İZNİNDEN YARARLANMASININ
YOLUNU AÇTIK
42

657 sayılı kanunun 4/B Maddesi uyarınca sözleşmeli personel
olarak görev yapan üyemizin kanser hastası olan annesinden
dolayı refakat izni verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine
ilişkin işlemin iptali için açmış olduğumuz davada, Anayasa’ya
göre kamu görevlisi statüsünde olan ancak 657 sayılı Kanuna
göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilen, kamu hizmetinin
yürütülmesine katılan davacının başvurusunun 657 sayılı Kanun
hükümleri uygulanarak sonuçlandırılması gerektiği gerekçesiyle
dava konusu işlemi iptal etmiştir.
(Ankara 1. İdare Mahkemesi 2013/1258 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin
durdurulması kararı)

KİŞİNİN KUSURU OLMADIĞI HALDE FAZLA
ÖDEMENİN KENDİSİNDEN TAHSİLİNE ENGEL
OLDUK
43

Fazla gündelik ödendiği tespit edilerek, bu fazlalığın geri
ödenmesini ihtiva eden işlemin iptali için açmış olduğumuz
davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi’de söz konusu kararında; fazla
ödemenin açık bir hata kapsamında olmadığını, davacının da
somut olayda hilesinin bulunmadığını belirtip, hatalı ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresi olan 60 günlük süre
geçirildikten sonra tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğuna
hükmetmiştir.
(Bursa 2. İdare Mahkemesi 2012/655 Esas, 2013/643 Karar sayılı kararı)

NORM FAZLASI OLANLARIN ATAMASINDA KİŞİLERİN İSTEĞİNİN ESAS ALINMASINI SAĞLADIK
44

İstanbul Küçükçekmece Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan
üyemizin norm kadro fazlası belirlenerek Küçükçekmece İkitelli İlköğretim Okulu na naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali
için açmış olduğumuz davada; Mahkeme güncellenen norm kadro sayılarına göre norm kadro dahilinde kalan davacıya
müracaat etmesi kaydıyla bulunduğu okulda görevine devam etme imaknı tanındığı halde davacının verilen süre içerisinde
yapmış olduğu başvuru dikkate alınmadan tesis edilen işlemi iptal etti.
(İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2012/687 Esas, 2013/1255 Karar sayılı kararı)
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45

PERSONELİN BAŞVURUSUNUN MEVZUATTA YER ALMAYAN BİR SEBEPLE REDDİNE
İLİŞKİN İŞLEMİ İPTAL ETTİRDİK

Bitlis İli Ahlat İlçesi Selçuklu İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyemizin 2012 Yılı
Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği başvuruları kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenliğine alan değişikliği
yaparak atanması isteğiyle yaptığı başvurunun mevzuatta yer almayan bir sebeple reddedilmesinin hukuka
uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varmak suretiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.
(Van 3. İdare Mahkemesi 2012/1634 Esas, 2013/1647 Karar sayılı kararı)

46

YÖNETMELİKTE DÜZENLENEN HUSUSLAR DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN ATAMA
BAŞVURUSUNUN REDDEDİLEMEYECEĞİNİ
KAYIT ALTINA ALDIK

Batman İdare Mahkemesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan üyemizin 2012
yılı yaz atamaları öncesinde eğitimini sürdürdüğü Samsun İline
atanma talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemi;
Yönetmelikte düzenlenen hususlar değerlendirilmeksizin
üyemizin talebinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
(Batman İdare Mahkemesi 2012/5558 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin
durdurulması kararı)

TAŞINMA MASRAFININ İDARECE
KARŞILANMASINI SAĞLADIK
47

Anaokulunda sözleşmeli okul öncesi öğretmeni olarak görev
yapmakta iken eş durumu nedeniyle Kocaeli İli Gebze Orhan
Gazi İlköğretim Okuluna atanan üyemizin, nakil sırasında
ödenmeyen yolluğun ödenmesi talebinin reddine ilişkin
işlemin iptali için açtığımız davanın reddine itirazımız sonrası
Bölge İdare Mahkemesi, itiraz üzerine davanın yeniden
görülmesi istemiyle ilk derece mahkemesinin kararını esastan
bozdu.
(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi 2009/1640 Esas, 2010/167 Karar sayılı kararı)

İLAVE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATININ YARGI KARARIYLA ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
48

İzmir Ödemiş Ticaret Meslek Lisesinde bilişim teknolojileri Öğretmeni olan üyemizin Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin 2006/10334 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ilave eğitimöğretim tazminatından yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin
iptali için açtığımız davada İzmir 4. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
(İzmir 4. İdare Mahkemesi 2012/500 Esas, 2012/1358 Karar sayılı kararı)
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TSK MENSUBU EŞİN BULUNDUĞU YERE ATANMADA KADRO ŞARTI
ARANMAYACAĞINI BELGELEDİK
49

Yurt müdür yardımcısı olan üyemizin il merkezinde astsubay olarak görev yapan eşinin bulunduğu yere atanma isteminin
reddi üzerine açtığımız davada, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin istisnai
düzenlemeler içeren 9/son maddesinde belirtilen TSK’ya mensup astsubay olan eşinin görev yeri olan il merkezine kadro
şartı aranmaksızın atanması gerekirken, boş kadro olmaması gerekçe gösterilerek talebin reddi yolundaki işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Tekirdağ İdare Mahkemesi dava konusu işlemi iptal etti.
(Tekirdağ İdare Mahkemesi 2013/1411 Esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı)

MUVAFAKAT VERMEME İŞLEMİNİ
İPTAL ETTİRDİK
50

Mahkeme, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan üyemizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na mühendis olarak
atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun
reddine ilişkin dava konusu işlemi, kamu hizmetinin bütünlüğü
ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel
koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve
hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde
istihdam edilmelerinin kamu yararına daha uygun olacağı
gerekçesiyle, iptal etti.
(Elazığ İdare Mahkemesi 2013/535 Esas, 2014/4 Karar sayılı kararı)

BAŞÖRTÜSÜNE HAKARETE CEZA
VERİLMESİNİ SAĞLADIK
51

Çanakkale Biga ilçesinde görev yapan Sendikamız
üyesi başörtülü bayan öğretmenin, 10 Kasım Atatürk’ü
anma programı etkinliklerinde görevli olduğu esnada
başörtüsüyle görevini ifa etmesini bahane ederek şahsına
ve başörtüsüne yönelik “sıkmabaş” ve “sıkmabaşlı”
ifadelerini hakaret kabul eden Mahkeme, basın yoluyla
iğrenç hakarette bulunan haber müdürünü suçlu buldu.
(Biga Asliye Ceza Mahkemesi 2014/40 Esas sayılı kararı)

52

İLKÖĞRETİM DKAB ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERE YÖNETİCİ OLARAK ATANMASININ
YOLUNU AÇTIK

İlköğretim DKAB öğretmeni üyemizin Ticaret Meslek Lisesine müdür olarak atanması isteminin reddine ilişkin davada, Mahkemece Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan dersi olduğu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/04/2012
tarih ve 15709 sayılı yazısına göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı ile Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer
alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programının eşdeğer sayıldığı dikkate alındığında, Ticaret Meslek Lisesine müdür olarak
atanan davacının yukarıda aktarılan yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığı açık olup atanmasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.
(Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 2010/145 Esas, 20122/899 Karar sayılı kararı)
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GÖREVDE YETERSİZLİĞİ VEYA BAŞARISIZLIĞI ORTAYA KONULMAYAN PERSONELİN DİSİPLİN
CEZASI VERİLEMEYEN FİİLİ NEDENİYLE GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE ENGEL OLDUK
53

Tıp Fakültesi Sekreteri olarak görev yapmakta iken Mühendislik-Mimarlık Fakültesine sekreter olarak atana üyemiz
hakkındaki işlemin iptali için açılan davada, Mahkeme üyemiz hakkında soruşturma konusu edilen fiilinin hizmetin
işleyişini etkileyecek nitelikte olmadığı, kamu yararı ilkesi gereğince atanmasını gerektirecek başkaca sebeplerin
olmadığı durumlarda fiil nedeniyle henüz ceza almamış iken bir de atamaya konu edilmemesi gerektiği, cezalandırma
amacıyla atama işlemi tesisine olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu edilen atama işlemi iptal edildi.
(Yozgat İdare Mahkemesi 2013/108 Esas, 2013/118 Karar sayılı kararı)

EŞ DURUMUNA DAYALI İL İÇİ ATAMA
TALEBİNİN PUAN DÜŞÜKLÜĞÜ VE KADRO
DURUMU GEREKÇESİYLE REDDİNİ İPTAL
ETTİRDİK
54

Isparta ili sınırları içindeki köyde sınıf öğretmeni olarak görev
yapmakta olan ve eşi Isparta Askeri Hastanede çalışan üyemizin,
eşi nedeniyle il merkezine atanma talebinin reddine ilişkin
davada, Mahkemece eş durumu nedeniyle yapılan il içi atama
talebinin mer’i mevzuat uyarınca kadro durumuna bakılmaksızın
öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken yasal süresi içinde
yapılan başvurunun puan düşüklüğü ve kadro durumu gerekçe
gösterilerek reddinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar
verildi.
(Isparta İdare Mahkemesi 2013/277 Esas, 2013/917 Karar sayılı kararı)

SENDİKA TEMSİLCİSİ ÇAĞRILMAKSIZIN VERİLEN
DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİNİ SAĞLADIK
55

657 sayılı Kanunun 125/B maddesi uyarınca kınama cezası alan
üyemizin kendisine verilen bu cezaya karşı itirazı görüşen İl Milli
Eğitim Disiplin Kurulunda sendika temsilcisine yer verilmeyerek
alınan karar, Mahkemece Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde hakkında disiplin soruşturması
yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin disiplin kurullarında yer alması zorunlu olduğundan hukuka
aykırı bulundu.
(Ankara 17. İdare Mahkemesi 2011/402 Esas, 2013/381 Karar sayılı kararı)
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