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Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve 
antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, 
sesini yükselten kesimlere karşı büyük bir tahammülsüzlük 
göstermektedir. Son dönemde iktidarın baskı ve tehditlerine 
boyun eğmeyen, toplumun mücadeleci kesimlerini, özellikle 
sendikamızı sindirmeye ve susturmaya yönelik girişimler belirgin 
bir şekilde artmaya başlamıştır. Son yayınlanan Başbakanlık 
Genelgeleri bunun en açık örnekleridir. 2016/1 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile örgütlenme özgürlüğü engellenmek istenmekte, 
yürütme konumundaki Başbakanlık kendisini yasama yerine 
koymaktadır. Diğer taraftan kamu hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
verilmesinde dini referansları gözettiği için kamuoyunda “Cuma 
Genelgesi” olarak bilinen genelgeye hem EĞİTİM SEN, hem de 
KESK olarak dava açtık.

 Bilinmelidir ki Eğitim Sen, yıllardır iktidarın ve onun siyasal 
uzantılarının tüm tehdit ve engellemelerine rağmen örgütsel ve 
hukuksal mücadelesini sürdürmektedir. Bir taraftan iktidarın ve 
MEB’in antidemokratik uygulamalarına karşı mücadele ederken, 
diğer taraftan örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde okullarda, 
üniversitelerde sistematik hale gelen baskıların giderek artması 
karşısında yürüttüğümüz örgütsel ve hukuksal mücadele 
sonucunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. 
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Ülkeyi ve eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik hedefleri 
doğrultusunda biçimlendirmek isteyenlere, üyelerimizi haksız 
biçimde suçlayarak baskı altına alabileceğini sananlara en somut 
yanıt yine yargıdan gelmiş, iktidarın ve MEB’in hukuku ayaklar 
altına alan eylemleri birer birer yargıdan dönmeye başlamıştır.  
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MAHKEME, ZORUNLU DİN DERSİ DAYATMASINI İPTAL ETTİ!

Eğitim Sen Kumluca Baş Temsilcisi Tongut Sazcı’nın  çocuğunun 
zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasına 
ilişkin olarak açtığı davayı kazanmıştır. Antalya 1. İdare Mahkemesi 
kararında, “Devletin, eğitim ve öğretimle ilgili olarak üzerine düşen 
görevleri yerine getirirken müfredatta yer alan bilgilerin nesnel ve 
çoğulcu bir şekilde aktarılmasına dikkat etmesi, ebeveynlerin dini 
ve felsefi kanaatlerine saygı göstermesi gerektiğini” belirtmiştir. 
Mahkeme “öğretimde uygulanan müfredatın belirli bir din 
anlayışını esas alması durumunda, bunun din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersi olarak kabul edilemeyeceği ve din eğitimi halini alacağı 
açıktır” diyerek emsal niteliğinde bir karara imza atmıştır.  

Mahkeme kararı, çağdaş normlara ve evrensel değerlere 
işaret eden bir hukuk metni ve belgesi olarak tarihe geçmiştir. 
Bu karar, herkesin kendi inancı doğrultusunda eğitim alması veya 
almamasının aileye, kişiye bağlı olması ve okullarda zorunlu din 
dersi olmaması gerektiğini gösteren önemli bir karardır. Devlet, 
bütün inançlara eşit mesafede olmalıdır. Okullarda farklı inançları 
görmezden gelen, yok sayan zorunlu din dersine son verilmelidir!
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DANIŞTAY’DAN VAN DEPREMİYLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ KARAR!

Bakanlar Kurulu, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de Van’da 
gerçekleşen depremlerden etkilenen kamu görevlilerinin 
yaşadıkları sıkıntıları kısmen de olsa gidermek amacıyla yalnızca, 
“Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde (bağlı yerleşim birimleri 
dâhil) fiilen çalışmakta olan” kamu görevlilerine “deprem 
tazminatı”  ödenmesine karar vermişti. Van’ın Edremit ilçesi ilk 
depremlerden doğrudan etkilendiği, ikinci depremin ise merkez 
üssü olduğu halde, bu ilçede görev yapan öğretmenler ile diğer 
kamu görevlileri bu haktan yararlandırılmamıştı. 

Eğitim Sen olarak üyemizin yaptığı başvurunun reddedilmesi 
ile Bakanlar Kurulu kararında Edremit ilçesine yer verilmemesinin 
iptaline karar verilmesi istemiyle Danıştay nezdinde dava açmıştık. 
Danıştay Onikinci Dairesi, üyemizin başvurusunun reddedilmesi 
ile Edremit ilçesi ve köylerinde görev yapan kamu görevlilerinin 
kapsam dışı bırakılarak yararlandırılmamasını hukuka aykırı 
bulmuş, Van depreminden etkilenen ve ikinci depremin merkez 
üssü olan Edremit ilçesinde görev yapanların da deprem 
tazminatından yararlanmasına hükmetmiştir. Böylece idarenin 
keyfi ve hukuksuz olarak almış olduğu bir karar daha sendikamızın 
çabalarıyla yargıdan dönmüştür. 
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YALOVA’DA 15 KİŞİ CUMHURBAŞKANINA 
HAKARET DAVASINDAN BERAAT ETTİ!

Türkiye’de uzun süredir ülke gündemini ve mahkemeleri 
meşgul eden “Cumhurbaşkanına hakaret suçu” kapsamında 
Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarihi bir karar verdi ve aralarında 
Eğitim Sen üyelerinin de bulunduğu 15 kişi haklarında açılan 
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından örnek sayılabilecek 
bir kararla beraat etti. 

Mahkeme kararında; “hırsız, katil”  ifadesinin “Türkiye tarafından 
da imzalanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin koruduğu 
düşünce, düşünceyi yayma ve ifade özgürlüğü kapsamında 
kaldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik kararlarına 
göre, yasa ve yasalar ile öncelikle de sözleşme ile koruma 
altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında kamuoyunu şiddete 
teşvik etmediği sürece, saldırgan, ağır kelimeler kullanabileceği, 
mağdur gibi daha önce siyasi kişiliği bulunan ve kamuoyuna 
mal olmuş kişilerin, siyasi kişilik taşıdıkları dönemde yerine 
getirdikleri görevlerini yaparken izledikleri yol açısında bu tarz 
eleştiri ve düşünce açıklamalarını göğüslemek zorunda oldukları” 
belirtilmiştir. Kararda “hırsız, katil” sözlerinin bu bağlamda ifade, 
düşünce ve düşünceyi açıklama, yayma özgürlüğü kapsamında 
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kaldığı, olay tarihinde gerçekleşen toplantıda herhangi bir şiddet 
veya kişileri kin ve nefrete sürükleme unsurlarının bulunmadığı 
ifade edilmiştir. 

Kararda ayrıca “Cumhurbaşkanının tarafsız ve toplumun tüm 
kesimlerine aynı mesafede olduğunun kabul edildiği ve temsil 
ettiği maddi ve manevi değerler açısından bu sıfatı taşıyan 
kişilerin  özel olarak korunması yoluna gidilerek onlara yönelik 
hakaret suçunun ayrı bir maddede düzenlendiği, mağdurun 

Cumhurbaşkanı olduktan sonraki 
bir takım davranışları ve sözlerinin, 
toplumun bazı kesimlerinde hala 
iktidarda bulunan partinin genel 
başkanı gibi hareket ettiği, eski 
partisi ile bağlarını kopartmadığı 
algısını oluşturduğu ve 
halen siyasi kişilik taşıdığı 
düşünülerek mevcut olaydaki 
gibi protestolara konu olduğu” 
belirtilerek tüm sanıkların 
beraatine karar verilmiştir.  

Cumhurbaşkanı’na Hakaret 

Suçu İçin 1.845 Soruşturma!  

Adalet Bakanlığı, 

Cumhurbaşkanı’na hakaret ile 

ilgili olarak bugüne kadar 1.845 

dosya ile ilgili kovuşturma kararı 

verildiğini açıkladı. 2015 yılında, 

Cumhurbaşkanı’na hakaret 

suçlamasından toplam 28 kişi 

mahkum oldu. Bunların içinde 19 

gazeteci ve 2 karikatürist var.
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ÜYELERİMİZİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ 
SUÇ OLMADIĞINA HÜKMEDİLDİ!

Eğitim Sen Aydın Şubesi üyesi olan öğretmen Erhun Yalçın 
hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 125/E-b maddesi gereğince “devlet 
memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 
işlemin iptali için açtığımız davada, Erzurum 2. İdare Mahkemesi, 
idarenin “memuriyetten çıkarma işlemi”nin yürütmesini durdurdu 
ve üyemizin görevine iade edilmesi gerektiğine hükmetti. 

Benzer bir şekilde Eğitim Sen Mardin Şubesi üyemiz, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hatice Dağlı hakkında, Berkin Elvan ile 
ilgili olarak sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar gerekçe 
gösterilerek dava açılmış ve üyemiz beraat etmiştir. Bu karara 
rağmen Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan “meslekten men” 
kararı Mardin İdare Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunarak 
iptal edildi. 

Bu iki önemli kararla birlikte, üyelerimizin sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle haksız ve hukuksuz bir şekilde, üstelik 
“meslekten men” gibi ağır bir şekilde cezalandırılmasının hukuksal 
değil, keyfi olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. 
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SÜRGÜN EDİLEN ÜYEMİZ YARGI KARARIYLA GERİ DÖNDÜ!

Soma faciasından sonra avukatlarla birlikte darp edilen Eğitim 
Sen Manisa Şubesi üyesi Ayşe Gül Ersoy’a verilen “sürgün cezası” 
hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal 
edildi. 

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin öldüğü faciadan 
sonra ilçede avukatlarla birlikte darp edilen öğretmen Ayşe Gül 
Ersoy’a “polise direndiği” gerekçesiyle verilen sürgün cezası, 
Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Böylece 
kendisini hukukun üstünde görmeyi alışkanlık haline getiren 
MEB’in bir keyfi sürgün kararı daha yargıdan dönmüş oldu.

Türkiye sosyal medya yasaklarında birinci sırada!

Türkiye sosyal medya yasaklarında dünyada ilk sırada! 

Twitter’ın hazırladığı “Şeffaflık Raporu” verilerine göre; 

sadece 2015’in ikinci yarısında 414 hesap dondurularak 

dünya rekoru kırıldı.
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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÜYEMİZ NURİYE GÜLMEN 
İŞE İADE DAVASINI KAZANDI!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde ÖYP’li araştırma 
görevlisi olarak görev yaparken işten atılan Eğitim Sen Eskişehir 
Şubesi üyesi Nuriye Gülmen hakkındaki iddialar, yargı kararlarıyla 
çürütülmüştür. 

Üyemiz Nuriye Gülmen, beklemediği ve engelleyemeyeceği 
bir nedenden dolayı bir süre tutuklu kalmış ve tutukluluğundaki 
haksızlık mahkeme kararlarıyla tespit edilmiştir. Hukuksal 
olarak mücbir sebep olarak ifade edilen bu durum karşısında ise 
üniversite yönetimi, tutukluluk süresini yüksek lisans öğrenim 
süresine eklemeyerek, azami sürede yüksek lisansını bitirmediği 
gerekçesiyle üyemizi hukuksuz bir kararla işten atmıştır. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen üyemiz, yüksek lisans 
öğrenimini başarıyla sürdürmüş ve tezini teslim etmiştir. Ancak 
bu dönem zarfında, YÖK’ün yaptığı bir düzenleme nedeniyle 
üyemizin ÖYP ile ilişiğinin kesilmesi gerekçe gösterilerek yüksek 
lisans öğrenimiyle de ilişiği kesilmiş, yüksek lisansını bitirmesi 
fiilen engellenmiştir.

Bir tarafta bu gelişmeler yaşanırken, diğer tarafta yürütülen 
hukuksal mücadele ile üyemizin hakları korunmuştur. İlk olarak, 
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üyemizin görev süresinin uzatılması talebinin üniversite yönetimi 
tarafından reddedilmesinin iptali istemiyle açılan davada Eskişehir 
1. İdare Mahkemesi iptal kararı vermiş ve karar 12 Şubat 2016 
tarihinde tebliğ edilmiştir. İkinci olarak ise YÖK’ün “… ÖYP kadrosu 
ile ilişiklerinin kesilmesi halinde lisansüstü eğitimle de ilişikleri 
kesilir” kararına Eğitim Sen’in açtığı davada Danıştay İdare Dava 
Daireleri Kurulu’ndan yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır.
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SENDİKAL MÜCADELEMİZİ HEDEF ALANLARA KARŞI 
MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR

Eğitim Sen’i ve üyelerimizi, gittikçe artan baskıcı otoriter 
uygulamaların hedefi haline getirmeye çalışıp, en temel hukuk 
ilkelerini bile ayaklar altına alanlar, bizleri haklı mücadelemizden 
döndüremeyecektir. 

Bugüne kadar üyelerimize yönelik olarak keyfi ve hukuksuz bir 
şekilde gerçekleştirilen, baskı ve yıldırma amaçlı tüm girişimler 
karşısında hukuksal ve örgütsel mücadelemizi sonuna kadar 
vereceğimiz bilinmelidir. 

Eğitim Sen’i kendi siyasal-ideolojik hedeflerini gerçekleştirme-
nin önündeki en büyük engel olarak görenlerin baskılarına, teh-
ditlerine ve hukuk dışı girişimlerine asla boyun eğmeyeceğimiz 
bilinmelidir.




