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Hukuki kazanımların adresiyiz

26 yıllık hak ve özgürlük mücadelemizde, yüzlerce
kazanım elde ettik. Vesayetin izlerini silme
çabalarımızın yanı sıra hak ürettik, yasak kaldırdık,
dayatmaları hayatımızdan çıkardık.
Bir yanda hizmet sendikacılığının tarihî örneklerine
imza attık, diğer yanda üyelerimizin uğradıkları
haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı yargı
yoluyla karşı çıktık. Nihayetinde özelde eğitim
çalışanları genelde kamu görevlileri için kalıcı ve
kayda değer kazanımlar elde ettik.

Hukuki kazanımların adresiyiz

1

Hukuka aykırı nöbet düzenleme işleminin
yürütmesini durdurduk

Çorum Valiliği’nin okullarda öğretmenlerin haftanın bir günü derse girmeyip,
bütün gün nöbet tutmalarına yönelik talimatı doğrultusunda nöbet listelerinin
hazırlanmasına dair işleminin iptali istemiyle açtığımız davada, Bölge İdare
Mahkemesi, mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka
uygunluk görmeyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
Samsun Bölge İdare Mahkemesi YD İtiraz No: 2018/105

2

Savunma alınmadan disiplin cezası
verilmesine engel olduk
Personele dayatılan özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin ihlali niteliğindeki
anket metnine itiraz ettik. Bunun şikâyet konusu edilmesini suç sayan üniversite
yönetiminin şube yöneticimize verdiği disiplin cezasının iptali istemiyle idare
mahkemesinde dava açarak, savunma alınmadan sadece ifadeye başvurularak
disiplin cezası verilmesi işlemini iptal ettirdik.

Kütahya İdare Mahkemesi Esas No: 2017/431 Karar No: 2017/1322

Hukuki kazanımların adresiyiz

Boş kadro yokluğunun, sağlık mazeretinin karşılanmamasının
gerekçesi olamayacağını yargı kararıyla ortaya koyduk

3

İl merkezinde münhal şef kadrosuna sağlık mazereti nedeniyle naklen atanma
talebi, münhal kadro unvanına sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilen şef
(özelleştirme) kadrosunda bulunan üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme
boş kadro yokluğunun, sağlık mazeretinin karşılanması için gerekli önlemleri
alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı gerekçesiyle işlemin iptaline karar
verdi.
Elazığ 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/1075 Karar No: 2017/977

Sendika yöneticisinin görev yerinin
değiştirilemeyeceğini hüküm altına aldırdık
Şube Başkan Yardımcımızın üniversite tarafından personel ihtiyacı ve norm
fazlalığı gerekçe gösterilerek başka bir birimde görevlendirilmesi işlemini yargıya
taşıdık. 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 bendinde rektöre tanınan yetkinin, öğretim
elemanlarının veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç hâllerinde ve belli sürelerle
geçici olarak görevlendirilmelerini içeren yetki olarak düzenlendiğine ve bir nakil
maddesi olarak kullanılamayacağına hükmeden mahkeme, dava konusu işlemi
iptal etti.
Kütahya İdare Mahkemesi Esas No: 2017/380 Karar No: 2017/1110

4

Hukuki kazanımların adresiyiz

5

Objektif kriterlere dayanmayan performans notunu
iptal ettirdik

Çalıştığı eğitim kurumunun müdürü tarafından eğitim-öğretim yılı sonunda
hakkında yapılan performans değerlendirmesinde düşük puan verilen üyemiz
adına açtığımız davada, düşük performans notunun gerekçelerinin ortaya
konulamadığı ve objektif kriterlere göre not verilmediği gerekçesiyle işlemin iptal
edilmesine karar verildi.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/1339 Karar No: 2017/1772

6

Sözleşmeli öğretmene sürekli görev yolluğu
ödenmesini sağladık
İlköğretim okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, il dışına
naklen atanan ancak kendisine yolluk ödenmeyen üyemiz adına açmış olduğumuz
davada; mahkeme, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan külfetin yine
kamu tarafından karşılanması gerektiğinden bahisle sözleşmeli personele görev
yeri değişikliği nedeniyle katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olan yolluğun idarece
ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Ankara 15. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/890 Karar No: 2017/1374

Hukuki kazanımların adresiyiz

Soruşturulan kişiyle arasında husumet bulunan
yöneticinin muhakkik olamayacağını belgeledik

7

Üyemiz hakkında verilen disiplin cezasının iptali istemiyle açtığımız davada,
mahkeme, davacı ile muhakkik olarak atanan kişi arasında soruşturma öncesi
ve soruşturma aşamasında husumet bulunduğu, dolayısıyla muhakkik olarak
atanan kişinin disiplin işlemlerini sağlıklı biçimde yürütemeyeceği, objektif ve
tarafsız hareket edebilme kabiliyetinin ortadan kalktığı gerekçesiyle cezanın iptal
edilmesine karar verdi.
İstanbul 6. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/824 Karar No: 2017/2056

Norm kadro fazlası öğretmenin
re’sen atanmasını önledik
Norm kadro fazlası olarak ataması yapılan üyemiz adına açtığımız davada,
davacıya tercih hakkı tanınmaksızın yapılan atama işleminde ve bu atama
işleminin iptal edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar verildi.

Ankara 12. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/1003 Karar No: 2015/2217

8

Hukuki kazanımların adresiyiz

9

Sözleşmeli öğretmenin sağlık mazeretinden
atanmasının yolunu açtık

Çocuğunun sağlık sorunu nedeniyle, İstanbul’a atanma talebi reddedilen üyemiz
adına açtığımız davada, mahkeme, ‘davacının oğlunun yaşı ve mevcut hastalığı
dikkate alındığında tedavisinin ertelenemez ve ikame edilemez bir özelliğe sahip
olduğu ve sağlık mazereti dikkate alınarak hastalığının takip ve tedavisinin
yapılabileceği bir sağlık biriminin bulunduğu yere atanabileceği açıktır’ dedi ve
işlemin yürütmesini durdurdu.
Erzurum İdare Mahkemesi Esas No: 2018/78

10

Üniversite idari personelinin kurumlararası
yer değişikliği mağduriyetini giderdik
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi’nden Diğer Kamu Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari
Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın idari personelin yer
değişikliği haklarını kısıtlayan hükümlerine karşı dava açarak, yer değişikliği
haklarını ihlal eden bir kısım hükümleri iptal ettirdik.

Sakarya 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/302 Karar No: 2018/5101

Hukuki kazanımların adresiyiz

Lojmandan usulsüz tahliye işlemini iptal ettirdik

11

Müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken, konut tahsis komisyonu tarafından
okul lojmanından tahliye edilen üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme,
davacının müdür yardımcılığı görevi devam ettiği ve lojmanların okul personeline
tahsis edilmesi gerekirken, lojman tahsisinin ilçe millî eğitim müdürü ve şube
müdürlerine tahsis edilmesi işlemini iptal etti.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/1652 Karar No: 2016/2311

İdarece yapılan fazla ödemenin dava açma süresi geçtikten
sonra istenmesinin hukuka aykırılığını ortaya koyduk
Üyemize 2010-2014 yılları arasında idareden kaynaklanan hatalı işlem sonucu
fazla ödenen özel hizmet tazminatının bir yıl geçtikten sonra idare tarafından
talep edilmesi üzerine açmış olduğumuz davada; mahkeme, fazla ödemenin
yapıldığı tarihten başlamak üzere Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurul Kararında da
açıkça öngörülen 60 günlük dava açma süresi geçtikten sonra fazla ödemenin
tahsiline ilişkin işlem tesis edilmesini hukuka aykırı buldu.
Ankara 10. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/2465 Karar No: 2017/1222

12

Hukuki kazanımların adresiyiz

13

Üniversitenin kart takip sistemi uygulamasına
son verdirdik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yönetiminin akademik ve idari hizmet
binası girişlerine koyduğu kart takip sistemi uygulamasını yargıya taşıdık.
Mahkeme, akademik personelin okuyucu kartları okutarak giriş-çıkış yapmayı
öngören dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığına ve yürütmesinin
durdurulmasına karar verdi.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Esas No: 2016/1145 Karar No: 2017/2016

14

Akademisyene ek ders ücreti verilmemesi
haksızlığına son verdik
Mesai takibi için kart okuma sisteminden kart okutulması şartını yerine getirmediği
gerekçesiyle ek ders ücretleri ödenmeyen üyelerimizin haklarını korumak için
Şube Başkanımız adına açtığımız davada, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi,
üniversitenin işleminin hukuksuz olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Esas No: 2017/1027 Karar No: 2018/600

Hukuki kazanımların adresiyiz

Ödülün adil kıstaslara göre verilmesini sağladık

15

Millî Eğitim Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair
Yönerge hükümleri doğrultusunda aylıkla ödüllendirme için İlçe Değerlendirme
Komisyonu ve İl Değerlendirme komisyonları tarafından üstün başarı belgesi olan
üyemize ödül verilmemesi üzerine açtığımız davayı karara bağlayan mahkeme,
ilçe millî eğitim müdürünün tarafsız, adil ve eşitlik ilkesine uygun davranmadığına
hükmetti.

Ordu İdare Mahkemesi Esas No: 2017/1406 Karar No: 2018/387

Disiplin soruşturması açılmadan ve savunma
alınmadan yapılan yazılı ikaz işlemini iptal ettirdik
Yürütmekte olduğu görevlere gerekli özeni göstermediği ve üstlerine karşı kayıtsız
davrandığı gerekçesiyle yazılı uyarı yapılan üyemiz adına açtığımız davada,
mahkeme, disiplin soruşturması başlatılmadan ve savunma alınmaksızın tesis
edilen yazılı uyarı işlemini iptal etti.

Kayseri 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/435 Karar No: 2018/82

16

Hukuki kazanımların adresiyiz

17

Hukuka uygun yapılmayan müfettişlik mülakatının
yürütmesinin durdurulmasını sağladık

Bakanlık Maarif Müfettişliği sözlü sınavında başarısız sayılan üyemiz adına
açtığımız davada, mahkeme, sadece yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan
ve dayandığı kanun hükmünün yetki vermemesine rağmen kılavuza dayanılarak
yapılan sözlü sınavın hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin
yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Kırıkkale İdare Mahkemesi Esas No: 2018/44

18

Mazeret tayininde talebi karşılamayan
tercih dışı re’sen atamayı iptal ettirdik
Eş durumu mazeret tayininde tercihi dışında merkez ilçe yerine taşraya
atanan üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, davacının talebinin norm
kadro sınırlaması ve hizmet puanı ile ilişkilendirilmeksizin eşinin görev yaptığı il
merkezindeki okullardan birine atanması suretiyle yerine getirilmesi gerekirken, il
merkezinden 80 km uzaklıktaki bir ilçeye atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı
bularak iptal etti.

Ankara 15. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/4339 Karar No: 2017/3027

Hukuki kazanımların adresiyiz

Hukuki denetime tabi olmayan kararla disiplin cezası
verilmesinin önüne geçtik

19

Üyemize verilen disiplin cezası işlemini yargıya taşıdık. Mahkeme, cezaya konu
eylemin disiplin cezasını gerektirir hangi mevzuat hükmünü ihlal ettiği açıkça
ortaya konulmadan ceza verilmesinin, işlemin hukukilik denetimini belirsiz hâle
getireceği ve bunun da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle
işlemin iptaline karar verdi.
Kırıkkale İdare Mahkemesi Esas No: 2017/747 Karar No: 2018/62

Rektörün atama yetkisini keyfi ve
sınırsız kullanmasına izin vermedik
Üniversitede şef olarak görev yapmaktayken, görev yeri değiştirilen üyemiz adına
dava açarak, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesiyle rektöre tanınan yetkinin;
bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı, davacının görevlendirildiği birimde
hizmetine duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerekçeleri ortaya konulmaksızın
ve kadrosu ile ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuracak şekilde süresiz
görevlendirilemeyeceği gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasını
sağladık.
Samsun 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/1903

20

Hukuki kazanımların adresiyiz

21

Proje okulundaki usulsüz norm işlemini
iptal ettirdik

Proje okulunda görev yapan bir üyemizin norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle
başka bir okula atanmasına karşı açtığımız davada, mahkeme, davacının norm
kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin bir çalışma yapılmadığı, dolayısıyla
norm kadro fazlası öğretmen olduğunun ortaya konulmaksızın tesis edilen işlemi
hukuka ve mevzuata aykırı buldu.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/1932 Karar No: 2017/1749

22

Tanık olarak dinlenen disiplin amirinin disiplin cezası
veremeyeceğini yargı kararıyla tescil ettirdik
Üyemiz hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptali istemiyle açtığımız davada,
idare mahkemesi, tanık ve cezayı veren sıfatlarının aynı kişide birleşmiş olmasının
objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden tanık olan
kişinin disiplin amiri sıfatıyla disiplin cezası veremeyeceğine hükmetti.

Kastamonu İdare Mahkemesi Esas No: 2017/859 Karar No: 2017/1912

Hukuki kazanımların adresiyiz

Doktora öğrenimi nedeniyle görevlendirme talebinin
reddedilmesi işlemini iptal ettirdik

23

Üyemizin, bir üniversite bünyesinde araştırma görevlisi olarak görev
yapmaktayken, bir başka üniversitede doktora öğrenimine başlaması nedeniyle
35. madde uyarınca doktora öğrenimine başladığı üniversiteye görevlendirme
yapılması talebinin (daha önce 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre yapılan
görevlendirmesini kendi isteğiyle iptal ettiği gerekçesiyle) reddedilmesi üzerine
açtığımız davada, mahkeme, işlemin iptaline karar verdi.
Mardin 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/1077 Karar No: 2017/1142

İşletmelerde meslek eğitiminin ders görevinden
sayılamayacağını yargı kararıyla ortaya koyduk
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılarak işletmelerde
meslek eğitimi kapsamında verilen eğitimin ders yükünden sayılmasına ilişkin
düzenlemeye karşı açtığımız davada, Danıştay 11. Dairesi, işletmelerde meslek
eğitimi kapsamında verilen eğitim (koordinatörlük) görevinin ders yükünden
sayılması ile işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri, yüz yüze
eğitim kapsamına dâhil eden düzenlemenin yürütmesini durdurdu.
Danıştay 11. Dairesi Esas No: 2017/1887

24

Hukuki kazanımların adresiyiz

25

Asli öğretmenliğe geçişte yapılan mülakatın
yürütmesini durdurduk

Asli öğretmenliğe geçiş sözlü sınavında başarısız sayılan üyemiz adına açtığımız
davayı karara bağlayan mahkeme, yönetmelikte belirlenen başarı düzeyinin
altında kalan puanların veriliş gerekçelerinin ortaya konulamadığı gerekçesiyle
başarısız sayılma işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi YD İtiraz No: 2017/403

26

Akademik ilkelere aykırı ve subjektif kriterlere dayanan
akademik kadro ilanını mahkemeden döndürdük
Akademik ilkelere aykırı ve subjektif kriterlerle yardımcı doçent alımına ilişkin
açtığımız iptal davasında, 2547 sayılı Kanun’un 23/c maddesiyle yardımcı
doçentlik kadrosuna yapılacak atamalarda üniversitelerce aranacak ek
şartların, bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik ve objektif olup olmadığının
Yükseköğretim Kurulu’nca denetlenip onaylanmadan rektör tarafından
belirlenmesi hukuka aykırı bulundu ve işlemin yürütmesi durduruldu.
Tokat İdare Mahkemesi Esas No: 2017/720

Hukuki kazanımların adresiyiz

Mecburi hizmet yükümlüsü akademisyene
muvafakat hakkı verilmesini sağladık

27

2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereği mecburi hizmet yükümlüsü kapsamında
yardımcı doçent olarak görev yapan üyemiz adına, bir başka üniversitenin yardımcı
doçent kadrosuna atanan eşi nedeniyle kadrosunun ve hizmet yükümlülüğünün
eşinin atandığı üniversiteye devredilmesine muvafakat verilmemesi işlemine
karşı açtığımız davada, idare mahkemesi, işlemin yürütmesini durdurdu.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Esas No: 2017/1283

Rehber öğretmenin isteği dışında süresiz
görevlendirilmesini önledik
Üyemiz rehber öğretmenin kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okula
haftanın iki günü geçici görevlendirilmesi işleminin iptali talebiyle açtığımız
davada, mahkeme, geçici görevlendirme işleminin, süre belirtilmeksizin
yapılmasının kadro görevinden fiilen uzaklaştırmak amacını taşıdığı sonucuna
vararak, işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Van 3. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/1927 Karar No: 2017/2564

28

Hukuki kazanımların adresiyiz

29

Şube Başkanımıza yönelik suç isnadını
yargıdan döndürdük

Haksız ve hukuksuz olarak görev yeri değiştirilen üyemizin hakkını korumak için
basın açıklaması yapacağını deklare eden şube başkanımız, tehdit suçlamasıyla
açılan davada beraat etti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2017/1225 Esas No: 2017/1886 İddianame No: 2017/1544

30

İkinci öğretim kapsamındaki fazla çalışma ücretinde
idari personele getirilen sınırlamayı kaldırttık
Üniversitelerin ikinci öğretim yapılan birimlerinde fazla çalışma ücreti konusunda
idari personele getirilen sınırlamaların iptali talebiyle açtığımız davada, söz
konusu sınırlama nedeniyle fazla çalışma yaptığı hâlde bunun karşılığı olarak
fazla çalışma ücreti alamayacak personelin durumunun ne olacağı konusunda
davalı idare tarafından açıklık getirilmediği anlaşıldığından, dava konusu Bakanlar
Kurulu kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmediğine hükmedildi.
Danıştay 8. Dairesi Esas No: 2013/11339 Karar No: 2018/3973

Hukuki kazanımların adresiyiz

Üniversite idari personeline muvafakat verme
konusundaki keyfiliğin önüne geçtik

31

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Diğer Kamu Kuruluşlarına Naklen
Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların,
personelin diğer kurumlara naklen geçişlerini keyfi karar ve usule bağlayan
hükümlerini iptal ettirdik.
Rize İdare Mahkemesi Esas No: 2016/316 Karar No: 2017/551

Harcırahla birlikte yol giderlerinin de
ödenmesini sağladık
Harcırah ödenmesine ilişkin mahkeme kararının eksik uygulandığı gerekçesiyle
bir üyemiz adına açtığımız davada, idare mahkemesi, harcırah ile birlikte üyenin
ikametgâhı ile Rektörlük arasındaki yol giderlerinin de ödenmesi gerektiğine
hükmetti.

Ankara 14. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/3269 Karar No: 2017/1518

32

Hukuki kazanımların adresiyiz

33

İLKSAN ana statüsü değişikliğinin yürütmesini
durdurduk

02/03/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İLKSAN ana
statü değişikliğinin bazı hükümlerine karşı açtığımız davada, mevcut il ve ilçe
temsilcilerinin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması hükmü ile Sandığın iki
yılda bir Bakanlık müfettişlerince yapılan denetimini bakanın takdirine bırakan
hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
Danıştay 11. Dairesi Esas No: 2017/1223

34

Eş durumu mazereti olan üyemizin atanmama işlemini
iptal ettirdik
Eşi zorunlu atamaya tabi ihtisaslı askeri personel olan ve görevi gereği Burdur
İl Jandarma Komutanlığı karargâhı haricinde kadrosu bulunmayan üyemizin
eş durumu mazeretinden atamasının yapılmaması üzerine açtığımız davada,
mahkeme, atamanın yapılmaması işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Isparta İdare Mahkemesi Esas No: 2014/460 Karar No: 2014/903

Hukuki kazanımların adresiyiz

İller arası yer değiştirme başvurusunun yetkisiz
makam tarafından reddine ilişkin işlemi iptal ettirdik

35

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyemizin genel ve özel hayatı etkileyen
nedenlere bağlı il dışı yer değiştirme başvurusunun reddine ilişkin işlemin
iptali için açtığımız davada; mahkeme, üyemizin başvurusunun Milli Eğitim
Bakanlığı’na gönderilmesi gerekirken, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
değerlendirilmesini yetkisiz makamın doğrudan işlem tesisi gerekçesiyle hukuka
aykırı buldu.
Kastamonu İdare Mahkemesi Esas No: 2017/457 Karar No: 2017/552

Sadece müfettiş raporuna dayanılarak yapılan
hizmet sınıfı değişikliğinin yürütmesini durdurttuk
Öğretmen olarak görev yapan üyemizin soruşturma raporuna istinaden hizmet
sınıfının değiştirilerek memur olarak atanması işlemine karşı açtığımız davada,
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretmenin sadece iki ay önce atandığı
okuldaki performansı hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı,
mesleğini icradan yoksun bırakılmasına yetecek ağırlıkta tespitlerin yer almadığı
ve mesleki yetersizliğinin ortaya konulamadığı gerekçelerinden hareketle işlemin
yürütmesini durdurdu.
Danıştay İDDK YD İtiraz No: 2017/378

36

Hukuki kazanımların adresiyiz

37

İLKSAN’ın hukuksuzluğuna ‘dur’ dedik

Alan değişikliği nedeniyle zorunlu üyelik kapsamı dışına çıkan üyemizin, İLKSAN
üyesi olduğu döneme ilişkin aidatlarının emeklilik yardımı esaslarına göre
ödenmesi talebinin reddedilmesi üzerine açtığımız davada, üyeliği sona eren
üyenin emeklilik yardımından faydalanma şartları taşıması hâlinde kesilen
aidatlarının, aidat iadesi esası yerine emeklilik yardımı esaslarına göre ödenmesi
gerektiğine karar verildi.
Konya Bölge İdare Mahkemesi Esas No: 2014/462 Karar No: 2014/2517

38

4/C’li personelin ek ödeme almasını sağladık
İl millî eğitim müdürlüğünde görevli 4/C’li üyemizin ek ödemeden yararlandırılması
talebinin idarece reddedilmesi üzerine açtığımız davada, mahkeme, 4/C statüsündeki personelin memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmasının hakkaniyete uygun olacağı gerekçesiyle işlemi iptal etti.

Sivas İdare Mahkemesi Esas No: 2014/816 Karar No: 2014/1522

Hukuki kazanımların adresiyiz

Refakat izni verilmemesinin hukuka aykırı
olduğunu hüküm altına aldırdık

39

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İzmir Şubesi’nde hizmetli
olarak görev yapan üyemizin, otistik çocuğundan dolayı refakat izni talebiyle
yaptığı başvurusunu reddedilmesi üzerine açtığımız davada, mahkeme, hukuka
aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin yürütmesini durdurdu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/1102

Alan değişikliği başvurusunun reddine ilişkin
işlemi iptal ettirdik
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni olan üyemizin Rehber Öğretmen olarak
il içi alan değişikliği başvurusunun reddine dair işlemin iptali için açtığımız
davada; mahkeme, atamaya esas bölüm ve atanmak istediği kurumun ihtiyacı
yönünden alan değişikliği yapma şartlarını sağlayan üyemizin, il içi alan
değişikliği başvurusunun hizmet puanı yönünden değerlendirilmesi gerekirken
reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
İstanbul 8. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/704 Karar No: 2015/1411

40

Hukuki kazanımların adresiyiz

41

Yönetmeliğin ‘Memurun ömür boyu yasaklılığı
sonucunu doğuran’ hükmünün yürütmesini durdurduk

16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in 11.
maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya
bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar
dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” hükmünün iptali talebiyle dava
açtık. Danıştay, “memurun ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki
dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri
bakımından hukuka uyarlık bulunmadığına hükmederek, yürütmeyi durdurdu.
Danıştay İDDK: Esas No: 2015/1153

42

Temsilcimizin görev yerininin değiştirilmesine
müsaade etmedik
Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim uzmanı olarak görev yapan temsilcimizin başka
bir birimde görevlendirilmesine ilişkin işlem ile bu işleme yapılan itirazın reddine
ilişkin işlemin iptali talebiyle açtığımız davada, mahkeme, sendika temsilcisinin
görev yerinin değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Ankara 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/2510 Karar No: 2016/161

Hukuki kazanımların adresiyiz

Şube Müdürlüğü atamalarındaki
hukuksuzluğu giderdik

43

İlkokulda müdür olarak görev yapan üyemizin, yargı kararları doğrultusunda
yönetmelikteki yeni düzenlemeye uygun olarak, yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak başvuru sırasına göre atama
yapılacağından, kendisine de başvuru ve tercih hakkı verilmesi ve münhal
kadrolara atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddinde,
mahkeme üyemizi haklı bularak dava konusu işlemi iptal etti.
Bolu İdare Mahkemesi Esas No: 2017/1082 Karar No: 2018/753

ÖYP’lilerin lisansüstü eğitim hakkının
kısıtlanamayacağını yargı kararıyla tescil ettirdik
Öğrenci Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan
üyemizin, 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre lisansüstü eğitim için yaptığı
başvurunun reddedilmesi üzerine açtığımız davada, mahkeme, davacının
bağlı bulunduğu üniversitesinde mezuniyetine uygun bir lisansüstü programı
bulunmaması hâlinde başka bir üniversitede lisansüstü eğitim yaparak eğitimöğretimine devam etmesinin haklı ve hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Kayseri 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/1178

44

Hukuki kazanımların adresiyiz

45

Sağlık mazereti tayin talebinin karşılanmamasının
hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını ortaya çıkardık

Öğretmen olarak görev yapan üyemizin, çocuğunun sağlık mazeretine istinaden
il merkezinde bulunan okullara atanma talebiyle yaptığı mazeret başvurusunun
reddinin iptali istemiyle açtığımız davada, mahkeme, idarenin, davacının hizmet
puanına ve atama dönemlerine bakılmaksızın sağlık mazeretinin karşılanabileceği
il merkezinde yer alan bir kadroya ataması gerekirken aksi yönde tesis edilen
işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk görmedi ve işlemin yürütmesini
durdurdu.
Isparta İdare Mahkemesi Esas No: 2016/143

46

Görevde yükselmeye tabi kadroya sınavsız atama
yapılamayacağını yargı kararıyla ortaya koyduk
Şef kadrosundan tesis müdürlüğü kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 76. maddesine göre yapılan atamanın iptali için açtığımız davada,
mahkeme, dava konusu atama işlemini, Mili Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine aykırı olarak, sınav şartı yerine getirilmeksizin
tesis edildiği gerekçesiyle iptal etti.
Kocaeli 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/678 Karar No: 2018/1039

Hukuki kazanımların adresiyiz

Hatalı norm tespiti nedeniyle norm kadro fazlası
sayılma işlemini iptal ettirdik

47

Hatalı norm tespiti nedeniyle norm kadro fazlası sayılan üyemizin norm
içinde sayılması talebinin reddine dair işlemin iptali istemiyle Trabzon İdare
Mahkemesi’nde açtığımız ve reddedilen davanın temyiz incelemesinde, Danıştay,
hukuka aykırılığı sonradan idarece tespit edilmiş olan atama işlemi nedeniyle
davacının kısa bir süre sonra hizmet puanının düşük olduğu gerekçesiyle norm
kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak, yerel
mahkemenin kararını bozdu.
Danıştay 2. Dairesi Esas No: 2016/338 Karar No: 2016/3173

Atamalarda aile bütünlüğünün korunmasını
dikkate almayan işlemi iptal ettirdik

48

Üyemizin, eşinin görev yaptığı yere atanması talebiyle yaptığı başvurunun
reddine ilişkin işleme karşı dava açtık. Atamalarda aile bütünlüğünün sağlanması
gerektiğine dikkat çeken mahkeme, söz konusu işlemi iptal etti.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi Esas No: 2017/261 Karar No: 2017/337

Görev yeri değişen personele eski disiplin amirinin
verdiği cezayı iptal ettirdik
Disiplin cezasının iptali istemiyle açtığımız davanın reddedilmesi üzerine
yaptığımız itiraz sonucunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, görev yeri değişen
personele disiplin cezasının, cezanın verildiği tarihte kişinin görev yaptığı yerdeki
disiplin amiri tarafından verilmesi gerekirken, önceki görev yerinde bulunan
disiplin amiri tarafından ceza verilmesini hukuka aykırı bularak, ilk derece
mahkemesinin verdiği kararın bozulmasına ve dava konusu disiplin cezasının
iptal edilmesine karar verdi.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi Esas No: 2016/304 Karar No: 2016/201

49

Hukuki kazanımların adresiyiz

50

Eş durumu mazeretine dayalı tayin talebinin
karşılanmasını sağladık

Öğretmen olarak görev yapan üyemizin, eşinin il merkezinde bulunan askeri
hastanede astsubay olarak görev yaptığından bahisle 2016 Ağustos dönemi
mazeret tayinleri kapsamında il merkezine atanma istemiyle yaptığı başvurunun
puan yetersizliği nedeniyle elektronik ortamda reddi yönünde tesis edilen işlemin
yürütmesinin durdurulmasını sağladık.
Isparta İdare Mahkemesi Esas No: 2016/1067

51

Üniversitede Tıp Fakültesi sekreteri olarak görev yapan
üyemize döner sermayeden ek ödeme verilmesini sağladık
Tıp Fakültesi sekreteri olarak görev yapan üyemizin döner sermaye ek
ödemesinden faydalanmak üzere yapmış olduğu başvurusunun, hastanede
çalışmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine açtığımız davada; mahkeme,
üniversite hastanesi ile bağımsız düşünülmeyecek olan, eğitim ve öğretim
hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinde görevli tüm idari personelin başı
durumundaki fakülte sekreteri üyemize döner sermaye ek ödemesi yapılması
gerektiğine hükmetti.

Yozgat İdare Mahkemesi Esas No: 2016/735 Karar No: 2017/598

Hukuki kazanımların adresiyiz

Üniversite personeli üyemizin gerekçeleri ortaya konulmaksızın
sözlü sınavda başarısız sayılması işlemini iptal ettirdik

52

Şeflik kadrosu için düzenlenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü
sınavında başarısız sayılan üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, adaylara
kura ile çektikleri önceden hazırlanmış sorulara cevap verme imkanının
tanınmaması, sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanıp tutanağa
bağlanmaması ve bu cevaplara komisyon üyelerince takdir edilen notun
gerekçelerinin ortaya konulmaması nedeniyle sözlü sınavda başarısız sayılma
işlemini hukuka aykırı buldu.
Isparta İdare Mahkemesi Esas No: 2018/201 Karar No: 2018/1334

Asli öğretmenliğe geçiş sözlü sınavında başarısız
sayılma işleminin iptal edilmesini sağladık

53

Aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçiş sözlü sınavında bir üyemizin
başarısız sayılması işlemini yargıya taşıdık. Mahkeme, sözlü sınavların yargısal
denetimin gerçekleştirilebilmesi için, adayın vermiş olduğu cevapların kayıt altına
alınması, adayın başarısız sayılması durumunda neden düşük puan verildiğinin
somut, nesnel gerekçelerinin ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, işlemin
yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.
Van 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/463

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı kadrosundan araştırmacı
kadrosuna yapılan atama işlemini iptal ettirdik
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayken, görevinden alınarak
araştırmacı kadrosuna atanan üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, ‘davalı
idarece 375 sayılı KHK’nın ek 18. maddesi gerekçe gösterilerek atama işleminin
hukuka uygun olduğu ileri sürülmüşse de, anılan maddenin görevden almaya
gerekçe oluşturabilecek yasal bir dayanak niteliğinde olmadığı, maddede sayılan
görevlilerin bu görevlerinden alınmaları hâlinde hangi kadroya atanacaklarına ve
özlük haklarının ne şekilde belirleneceğine ilişkin olduğu görülmektedir’ dedi ve
dava konusu işlemi iptal etti.
Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/1442 Karar No: 2018/768

54

Hukuki kazanımların adresiyiz

55

Başvuru şartlarını taşımadığı iddiasıyla müdür olarak
görevlendirmeme hukuksuzluğunu ortadan kaldırdık

Anaokulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan üyemizin, yeniden ve
ilk defa müdür olarak görevlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurunun şartları
taşımadığından bahisle reddi yönünde tesis edilen işlemin yürütmesinin
durdurulmasını sağladık.
Isparta İdare Mahkemesi Esas No: 2015/87 Karar No: 2016/114

56

Hizmet puanı yetersizliği gerekçesiyle
mazeret tayininin engellenemeyeceğini ortaya koyduk
Babasının sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı olan üyemizin, sağlık
mazeretine dayalı atanma talebinin hizmet puanı yetersizliği nedeniyle
reddedilmesini mahkemeden döndürdük.
Ankara 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/2575 Karar No: 2016/552

57

4/C’li üyelerimize ücretsiz izin verilmesini sağladık
657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine tabi hizmetli olarak çalışan üyemizin,
hamile olması nedeniyle doğum sonrası yasal izinlerinin bitimini müteakip 6 ay
ücretsiz izin talebinin reddine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması
ve devamında iptali için açtığımız davada, mahkeme, söz konusu işlemin
yürütmesini durdurdu.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/1112

Hukuki kazanımların adresiyiz

Öğrenim mazereti bulunan üyemizin
atanma talebinin reddedilmesi işlemini iptal ettirdik

58

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan üyemizin öğrenim mazereti
nedeniyle Malatya’ya atanma talebinin, ilgili yönetmelikte öğrenim mazeretinden
dolayı yer değişikliğinin mazeret grubu içerisinde yer almadığı gerekçesiyle
reddedilmesine ilişkin işlemi iptal ettirdik. Mahkeme, eğitim-öğrenim hakkının
Anayasa’nın 42. maddesi ile koruma altına alındığına, yönetmelikte ilgili
düzenleme olmamasının gerekçe kabul edilemeyeceğine, atanma talebinin
reddedilmesinde kamu yararı bulunmadığına karar verdi.
İstanbul 5. İdare Mahkemesi Esas No: 2014/2388 Karar No: 2015/1294

Aynı kişinin hem şikayetçi hem disiplin amiri olarak
ceza veremeyeceğini yargı kararıyla ortaya koyduk
Şube müdürü olarak görev yapan üyemizin, ilçe milli eğitim müdür vekili olarak
görev yaptığı dönemde, şikâyetçisinin kaymakam olduğu bir fiil nedeniyle
yine aynı kaymakam tarafından verilen disiplin cezasının iptali istemiyle açmış
olduğumuz davada; mahkeme, aynı kişinin hem şikâyetçi hem de disiplin amiri
olarak ceza vermesini hukuka aykırı bularak, disiplin hukukunun amacına ve
genel ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.
Samsun 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/1426 Karar No: 2016/21

59

Hukuki kazanımların adresiyiz

60

Hatalı norm tespiti yapılmasının önüne geçtik
Eğitim kurumlarının birleştirilmesi sonrası hatalı norm tespitine dayalı olarak norm
kadro fazlası sayılan üyemizin norm içine dâhil edilmesi talebinin reddine dair
işlemin iptali istemiyle açtığımız davada, mahkeme, eğitim kurumlarının birleşmesi
sonucunda yapılan norm kadro güncellemesinin hatalı olduğu, üyemizin branşının
normunun hatalı tespit edilmesi ve akabinde birleşen okul normundaki aynı
branştan öğretmenin de norma eklenmesiyle branşında norm kadro fazlası
durumuna düşmesi işleminin hukuka aykırı olduğundan bahisle işlemi iptal etti.
Ankara 5. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/96 Karar No: 2016/2503

61

Eş durumu mazereti bulunan üyemize
muvafakat verilmemesi kararını kaldırttık
Üyemizin, eş durumu mazereti sebebiyle naklen atanmasına muvafakat verilmesi
istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme karşı açtığımız davanın
temyiz incelemesinde; Danıştay, kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin
etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli şartların gözetilmesinin yanı
sıra Anayasa’nın 41. maddesinde düzenlenen aile bütünlüğü ilkesinin varlığı da
dikkate alınarak davacının naklen atanmasına muvafakat verilmesinin gerekliliği
vurgulanarak, üyemizin lehine “bozma” kararı verdi.
Danıştay 2. Dairesi Esas No: 2016/12064 Karar No: 2017/1243

62

Okutman üyemizin kabul edilebilir bir gerekçe olmadan
görev süresinin uzatılmaması işlemini iptal ettirdik
Okutman olarak görev yapmakta iken, üniversite tarafından görev süresi uzatılmayan üyemiz adına açtığımız davada, görevi ile ilgili herhangi bir başarısızlığı
veya yetersizliği tespit edilmeden, hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir sebep
gösterilmeden görev süresinin uzatılmaması işlemi kamu yararı ve hizmet gereği ilkelerine aykırı bulunarak, yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.
Kastamonu İdare Mahkemesi Esas No: 2017/2015

Hukuki kazanımların adresiyiz

MTSK sınavlarında kanun ve yönetmelikte öngörülmeyen
ceza gerekçesiyle görev verilmemesini iptal ettirdik
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MTSK direksiyon uygulama sınavında görev alan üyemiz hakkında, Özel Motorlu
Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin 6. maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca bir daha sınav görevi verilmemesi işleminin
iptali istemiyle açtığımız davada, idare mahkemesi, kanun ve yönetmelik ile
öngörülmeyen bir yetkinin alt düzenleyici işlem ile cezaya esas alındığı gerekçesiyle
işlemi iptal etti.
İstanbul 8. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/963 Karar No: 2015/2563

Üyemizin KPSS Sınavının geçersiz sayılması
işlemini iptal ettirdik
2015 Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan üyemizin, kural dışı davranışta
bulunduğundan bahisle sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali
için açtığımız davada; mahkeme, davacının sınav başlamadan önce sınav
sorularını okuduğuna ilişkin kesin bir tespitin ve bu konuda yapılmış bir uyarının
bulunmamasına rağmen, sınav sonucunun geçersiz sayılmasına yönelik dava
konusu işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/963 Karar No: 2016/827
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Hukuki kazanımların adresiyiz

Şube müdürlüğüne atanma talebinin reddine ilişkin
işlemi iptal ettirdik

65

Yazılı sınavda 75 puan, akabinde yapılan sözlü sınavda 71,40 puan alarak başarılı
olan ve atama başvurusu reddedilen üyemiz adına açtığımız davada, davacının
yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, şube müdürlüğü
kadrolarından birine atanıp atanamayacağının değerlendirilmesi gerekirken,
değerlendirme yapılmaksızın başvurusunun reddedilmesi hukuka aykırı bulundu.
Erzincan İdare Mahkemesi Esas No: 2018/14 Karar No: 218/830

ÖSYM Sınav iptali sonucu görevine son verilen
üyemizi görevine iade ettirdik
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Öğretmen olarak görev yapan üyemizin mevzuatta yer alan atanma şartlarını
taşımadığından bahisle görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali için
açtığımız davada, mahkeme, dava konusu işleme dayanak teşkil eden ÖSYM
sınav iptaline ilişkin davanın kazanılmasını ve sebebin ortadan kalkmasını
gerekçe göstererek davamızın kabulüne karar verdi ve üyemiz görevine iade
edildi.
Antalya 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2016/283 Karar No: 2016/1132
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