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DAGITIM YERLERiNE 
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saYlh yazlSl. 

Dam~tay 8. Dairesinin 27/11/2014 tarihli ve 2014/6589 esas saylh yiirlitmenin 
durdurulmasl karanmn klsmen kabuliine, klsmen reddine, klsmen de karar verilmesine yer 
olmadlgma dair karara kar~l yapllan itiraz sonucu Danl~tay idari Dava Daireleri Kurulu'nun 
2015/351 esas saYllt karan iIe; ''Anadolu imam-hatip lisesi ve meslek imam-hatip liselerinde 
ogrencilerin yetifjtirilmeleri amaclyla mesleki uygulamalarm yapllmasl miimkiin olmakla 
birlikte, bu amaCl afjar nitelikte, hem bu okullarm miidilrlerine hem de ogretmenlerine dint 
konularda hallan bilgilendirilmesine yonelik faaliyetler diizenleme ve bu faaliyetlere katllma 
gorevi yiiklenmesinde hukuka uyarllk bulunmamaktadlr." gerekyesiyle Milli Egitim Bakanhgt 
Ortaogretim Kurumlan Yonetmeliginin 78/7 ve 86/6 nCl maddeleri hakkmda yiiriitmel1in 
durdurulmasl karan verilmi~tir. 

Bu kapsamda Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liselerinde ogrencilerin 
yeti$tirilmesi amaclyla yapIlan mevcut mesleki uygulamalara devam edilmesi ancak 
siirdiirlilen egitim-ogretim faaliyetlerinde "yiiriitmenin durdurulmasl" karannda belirtilen 
gerekyelerin dild:ate almmasl gerekmektedir. 

Bu nedenle, ekte yer alan yiiriitmenin durdurulmasl hald:mdaki yargl karannm yerine 
getirilmesi hususunda 
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T.e, 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Hukuk MU~3virligi 


SaYl : 75403665/641.04(2014/4459)/248371 08.01.2016 
Konu : Egitim ve Bilim Emekyi1eri Sendikasl 

ORTAOORETiM GENEL MOn(JRLUGtlNE 

ilgi : 06/0512015 tarihli ve 83203306/641.04/4736822 saYlh yazI. 

Bakanhglmlz a1eyhine davaci tarafmdan ay11an idari davada Dam~tay Sekizinci 
Dairesince yiirUtmenin durdurulmasl karan verilmi~ olup karara kar~l Bakanhgu11lz 
tarafmdan itiraz yo1una gidilmi~tir. itiraz uzerine veri len Danl~tay idari Dava Daireleri 
Kurulunun 01107/2015 tarihIi ve E:2014/6589 saYlh itirazm reddi karan i1i~il<te 

gonderilmektedir. Karar kesindir. 
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DANI~TAY IDARi DAVA nAlRELERi KURULU'NA 
• 

Sunulmak ih:ere P 

• DANI~TAY SEKiziNCi DAiRE BA~KANLIGI'NA 

Dosya No : 2014/6589 

Yiiriitmenin Durdurulmasl Ret Karanna itiraz Eden 

(DAVACI) : Egitim ve Bilim EmekQileri Sendikasl (EGtTtM SEN) 

Cinnah Caddesi, Willy Brant Sokak, No: 13 - <;ankaya/ ANKARA 

VEKiLi : Av. MehmetRU~tii Tiryaki (Aym adreste) 

Kar~1 Taraf 

(DAVALI) : Milli Egitim Bakanhgl ~ ANKARA 

VEK1Lt : Av. Sevi Klh~ (Aym adreste) . 

KONUSU : Dam~tay ikinci ve Sekizinci Dairelerince 2515 saylll Danl~tay Yasasma 3619 

sayth Yasanm 10 uncu maddesiyle eklenen Ek 1 inci maddesi geiegi yapdan ortak topiantl 

sonraSl verilen Danl~Y Sekizinci Dairesinin 21.11.2014 gUn ve E.2014/6589 sayIll karanmn, 

yUrUtmenin durdutulmasmm reddine m~kin MliimUnUn itiraztmlZ dogrultusundan 

kaldmlmasma karar verilmesi istemidir. 

T. TARim : 1 Nisan 2015 

AC;IKLAMALAR VE HUKUKSAL DURUM 

Milli Egitim Bakanhgl, ortaogretim kurumlarmda uygulanmakta olan 11 yonetmelik ile 1 

yonergenin 'Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yon~tmeligi' olarak yeniden 

dUzenlenecegini belirterek bir taslak hazlrlaml~, hazlrladlgl taslagl egitim ve bilim hizmetleri 

hizmet kolunda orgUtlU sendikatar He demokratik kitle orgOtlerine gondermi~, taslakla ilgili 

gorU~ ve onerilerine b~vunnu~, EGiTiM SEN de 25.05.2012 gUnlO yazlyla, taslakla ilgili 

gorU~ ve onerilerini Bakanhga sunmu~tu. Milli Egitim Bakan1lgl Ortaogretim Kurumlan 

Yonetmeligi. bundan 1 yIlI ~km sUre sonra, 1 Eyliil 2013 gUn ve 28158 say tIl Resmi 

Gazetede yaYlffilanarak yUrUrluge konmu~tur. Yeni yonetmelik yilrilrlilge konulurken, 

sendikalann gorU, ve onerilerinin onemli bir bolUmU goz onUnde bulundurulmrum~, 
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• kazamlml:;i haklar yok sayllInl:;i, nonnlar hiyerar§isi ilkesine aykm olarak dayanak Vasal . , 
duzeniemelere aykm hUkiimler konulmu~tur. 

• Bunun uzerine clavael sendika tarafmclan, 7 EyIUl 2013 gun ve 28758 sayIlI Resmi 

Gazetede yayimianan Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin, 1114. 

maddesinde yer alan "... en az 12" ibaresi ile "Ozel ogretim kurumlarmda bu ~artlar 

aranmaz." ibarelerinin, 25. maddesinde, orta<:>gretime yerle§tinneye esas puan veya yetenek 

smaVl puanlyla ogrenci alan orta<:>gretim kurumlarmm, kontenjanlarI dolana kadar ogrenci 

kaYlt edebilmelerine olanak verecek bir dtizenlemeye yer veriImemesine ili§kin eksik 

dUzeniemenin, 64/1. maddesinde yer alan "okul ogrenci odiU ve disiplin kurulunun da 

gijrii§ii abnarak" ve "ogrencilerle davran~ puaDl indirilmi, ve iade edilmemi," 

ibarelerinin,78/2. maddesinde yer alan "gorevin gerektirdigi durumlarda mesai saatleri 

d~lDda da ~ab~malanm siirdiiriir", 78/4-m maddesinde yer alan "Egitim ve o~retim iIe 

yonetimde verimliligin amnlmasl, kalitenin yiikseItilmesi ve siirekli gelqimin 

sagmnmasl i~in arafnrma yapIlmaslDI, bu konularda iyile,tirmeye yonelik projeler 

bazlrlanmaslDl ve uygulanmaslDl saglar" ve 7817. maddesinde yer alan "okulun ~evreyle 

ili§ki kurmaslDl saglamak amaclyla, dini konularda balkan bilgilendirilmesine yonelik 

meslek dersleri 6gretmenlerinin sorumlulugunda sosyal etkinlikler ~er~evesinde hutbe, 

vaaz ve benzeri programlar diizenler ve bu konularda" ibarelerinin, 79/3, 80/3, 8113, 82/3, 

85/5 ve 86/4-p maddelerinde yer alan "Miidiir taraflDdan verilen gorevin gerektirdigi 

digergijrev ve sorumluluklan yerine getirir" ibareleri ile YBnetrneligin 8617. maddesinde 

yef alan "Mesleki ve teknik ortaijgretim kurumlarl ile imam-batip liselerinde, okullann 

ijzelligine bagb olarak okul miidiiriince verilen diger gorev ve sorumluluklarl da yerine 

getirirler." ibaresinin, 86/6. maddesinde yer alan "Anadolu imam-batip ve imam-batip 

lisesi meslek dersleri ogretmenleri gerek ders saatleri i~risinde, gerekse ders saatleri 

dl,lQ.da olmak iizere ogrenci}erin mesleki becerilerinin geli~tirilmesi i~in ~evreyle ili~ki 

kurmalanna rehberlik ederek mesleki uygulamalanmn verimli olmaSI yijnunde 

~ah,malar yapar, dinikonularda ballan bilgilendirilmesine yonelik faaliyetlere katthr." 

ibaresinin, 88/2-c rnaddesinde yer alan "i,letmelerde meslek egitimi adl altlDda verilecek 

ek ders saati saYlSl, bir alandaldalda i~letmeye ogrenei gonderilen slniftakilslDlflardaki 

i§letmelerde egttimi yapdan uygulamab meslek dersleri toplam ders yiikiinO ge~emez" 

ve 8812~frnaddesinde yer alan "Bu kapsamda aym ijgrenci gurubu i~in haftada bir defa ve 

yalmz bir ogretmene koordinatorliik gorevi verilir" ibarelerinin, 9212. maddesinde yef 

alan "... okulda gorevli ijgretmenler araslDdan, okulda yeterli saYlda ogretmen 

bulunmamasl ve ibtiyaClD kal1t1anamadlgl durumlarda slrayla aym yerle~im yeriodeki 

iJ~edeki ildeki diger egitim kurumlannda gorevli ogretmenlerden ••." ibaresinin, 94/3. 

rnaddesinde yef alan; "Kadrolu personel dl,lDda, iicretleri genel bii.t~ veya biit~e dl§l 

http:dl,lQ.da
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• kaynakJarca kar,I1anarak hizmet sattn alma yoluyla ~ab~ttnlacak personelin g6revlerine 
• 

ili~kin esas ve usulIer s6z1e§meyle belirlenir." ibaresinin, 9912. maddesinde yer alan "Talep 

olmasl balinde ibadet ibtiya~larlnl kaililayacak uygon mekAn aynlabilir" ibaresinin 

164/1-a maddesinde yef alan "Okulu, ~evresini ve e,yaslDl kirletmek", 164/1-1 maddesinde 

yer alan "BiIi,im ara~lanDl amaCl d~lDda kullanmak", 16412-9 maddesinde yer alan 

"izinsiz g6steri veya toplantt dti.zenlemek, bu tUr g6steri veya toplanttlara kattlmak ve 

bu ama~la yapilan etkinlikJerde bulunmak", 164/3-k maddesinde yer alan "Egitim ve 

ogretim ortammda siyasi partilerin, bu partilere bagJl yan kurulu,lann, dernekIerin, 

sendikalarm ve benzeri kurulu~lann siyasi ve ideolojik giirii,leri dogrultusunda eylem 

dUzenlemek, ba,kalannl bu gibi eylemleri diizenlemeye ~kIrtmak, diizenlenmi, 

eylemlere etkin bi~imde katIlmak", 164/3-1 maddesinde yer alan "Siyasi partilere, bu 

partilere bagh yan kuruJu,lara, dernekJere, sendikalara ve benzeri kurulu,lara tiye 

olmak., Uye kaydetmek, para toplamak ve bag~ta bulunmaya zorlamak", 164/3-n 

maddesinde yer alan "izin almadan okulla ilgili; biJgi vermek, baslD toplanttsl yapmak, 

bildiri yaYlDlamak ve dagltmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde 

etkin rol almak" ve 164/5. maddesinde yer alan "Yukanda belirtilenlerin d.,lDda ve 

disiplin cezaSI verilmesini gerektiren flil ve hillere niteJik ve atIrlI1dan itibanyla benzer 

eylemlerde bulunanlara su~a uygun cezalar verilir" ibarelerinin, oncelikle yiiriitmesinin 

durdurulmasl daha soma iptaline karar verilmesi istemiyle dava ayIlID1~tlr. 

DanJ§tay ikinci ve Sekizinci Dairelerince 2575 saYIlt Dam§tay Yasasma 3619 saylh 

Yasamn 10 uncu maddesiyle eklenen Ek 1 inci maddesi geregi yapllan ortak toplantt SOmasl 

verilen Dam~y Sekizinci Dairesinin 27.11.2014 goo ve E.2014/6589 sayth karanyla, 

Yonetmeligin 6411. Maddesinin birinci ftkrasmda yer alan "okul ogrenci odiil ve disiplin 

kurulunun da gorU,U ahnarak" ve "ogreneilerle davranl§ puaDl indirilmi~ ve iade 

edilmemi," ibareleri ile 94/3. Maddesin ii~Uncii ftkrasmda yer alan; "Kadrolu personel 

dl~lDda, tieretleri genel biit~e veya bUt~e d.,l kaynakiarca kaIldanarak hizmet sattn 

alma yoluyla ~ab,tlnlacak personelin gijrevlerine m,kin esas ve usuUer sozle,meyle 

beJirienir." tbaresinin yiiriltmesinin durdurulmasma, Yonetmeligin 99 uncu maddesinin 

ikinci flkrasl dava a~lldlktan sonra degi~tirildiginden bu hiikiim hakkmda karar verilmesine 

yer olmadlgtna, diger maddeler yonUllden ise ytiriitmenin durdurulmast isteminin reddine 

karar verilmi~tir. 

Dam~tay ikinci ve Sekizinci Dairelerince 2575 sayth Dant§tay Yasasma 3619 sayth 

Yasanm 10 uncu maddesiyle eklenen Ek 1 inci maddesi geregi yapllan ortak toplantI sonrasl 

verilen Danl~tay Sekizinci Dairesinin 27.11.2014 gUn ve E.2014/6589 saYlh karanmn 

yOriitmenin durdurulmasmm reddine ili~kin bolfunii hakSlZ ve hukuka aykm oldugundan 

itiraz ediyoruz. 
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MiBi ?gitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin yfuiltmesinin 

durdurulmasmm reddine ili~kin klsmma itiraz gerekyelerimiz §unlardlr: 

1. Yonetmeligin 'Ders se9imi' 1114. maddesi uyannca, se~meli ders en az 12 ogrencinin 

talebi dogrultusunda ogretime aydacak, ders ydl iyerisinde ogrenci saYISl azalsa bile 0 dersin 

okutulmasma devam edilecek, ortak derslerde slmf bUtiinlugu esas ahnacak, ozel ogretim 

kurumlannda bu ~artlar (12 6grencinin talebi) aranmayacaktlr. Belirli saYlda 6grencinin talebi 

dogruItusunda seymeli derslerin Ogretime aytlmasl ilk balo~ta mantIldl gibi goriinse de, 

pratikte bUyUk sorunlar ya§anmasma yol ayacaktrr/aymaktadrr .. ~6yle ki; 

25.06.2012 glin ve 69, 10.07.2012 glin ve 98,14.08.2012 gUn ve 124 saYlh Talim Terbiye 

Kurulu Kararlarmda seymeli derslerle; ogrencilerimizin akademik ba§anlanmn yanmda iIgi 

ve yeteneklerini ke§fetmeleri ve geli~tirmelerinin amaylandlgl, bu nedenle seymeli derslerin, 

ogrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri dogrultusunda velisinin de rehberliginde ogrenci 

tarafmdan seyilecegi belirtilmi~ ve kuraia baglarum~tIr. 

Seymeli dersler iyin grup olu§turulmasl konusunda yakm tarihteki ilk dilzenleroe Milli 

Egitim Bakanltgl Temel Egitim Genel MUdUrlUgU tarafmdan yUriirlUge konmu~tur. Temel 

Egitim Genel MUdUrlilgll, 'Seymeli Ders' konusunda, 31.08.2012 gUn ve 2012137 saytIl bir 

Genelge yaYlmlaml§trr. Genelgenin 6. maddesinde "En az 10 ogrencinin aym dersi ser;mesi 

durumunda grup olufturulacaktlr." hlikmli yer almaktadlr. Genelgenin anIlan hUkmU 

uyannca, yogu ders 10 ogrenci tarafindan seyilroediginden, seymeli derslerin varhk amacma 

aykm biyimde, Ogrenciler seymedigi halde Kur'an-l Kerlm dersine yerle~irilmi~tir. Dava 

konusu Yonetmelik hUkmUyle, ortaogretim kurumlan iyin bu saYl biraz daha yiikseltilmi~, 

12'ye yd,anlml~tlr. Yakm gelecekte, ortaOgretim kurumlannda da benzer sorunlann 

ya~acagma ku~ku yoktur. Ogrenciler seymedikleri halde, zorunlu olarak 00z1 dersleri alm&k 

zorunda kalacaktlr. 

Kamuoyunda 4+4+4 Yasasl olarak adlandmlan 6287 saytll ilkogretim ve Egitim Kanunu 

He Bazl Kanunlarda Degi~ildik Yaptlmasma Dair Yasanm yUrUrlUge girmesiyle, imam Hatip 

Ortaokullanmn aytimasl iyin bUyiik kampanyalar yUr1itilldUgu, Ulke yapmda saYlsl binleri 

bulan imam Hatip Ortaokulu a~Ildlgl, bu konuda egitim yoneticilerinin bUyiik yaba 

sergiledikleri bilinmektedir Her nedense imam Hatip Ortaokulu ayllmasl konusunda bunca 

yaba sergileyen egitim yo~eticileri, lO'dan az ogrencinin seytigi dersleri, hiybir onlem 

almayarak ve hiybir yontem geli~tinneden seyilmemi~ saymakta hiybir sakmca gorroerni~ir. 

Bu ayldan bakIldlgmda, Milli Egitim Bakanhgl merkez ve ~ra te~kilatmm, imam Hatip 

Ortaokulu dll;imdaki egitim kurumlanm da imam Hatip Ortaokulunallisesine yevinneye 

yah~gun soylemek herhalde yanh~ olmayacaktu. Elbette isteyen ogrenci seymeli ders olarak 

Kur'an-l Kerirn dersini seyebilir, aileler 6grencilerinin bu konuda egitim almaslfll isteyebilir. 

Aneak bu ogrenciler ve ailelerinin sahip oldugu seryme ozgiirlUgu kadar, bu dersi serymeyen 



, . 
, . 

ogrenci ve ailelerin de seyme ozgiirlilgu olmahdu. Dava konusu dilzenleme bunu a~lkya. , 

engellemektedir. 

Kaldl ki Bakanhga bagh egitim kurumlan ile ozel ogretim kurumlan araslnda, ozeI 

ogretim kurumlannm lehine olacak bi9imde, bir aynm yapllmasl, Anayasada ifadesini bulan 

'Genel E~itlik' ilkesine de ayktrthk olu~turmaktadlf. 

2. YOnetmeligin, 'Ortaogretime yerle~tinneye esas puan veya yetenek smav puamyla 

ogrenci alan ortaogretim kurumlannda kontenjan belirlenmesi' b~hkh 25. maddesinde, 

ortaogretime yer1e~tirmeye esas puan veya yetenek smaVl pUanIyla ogrenci alan ortaogretim 

kurumIanmn, kontenjanlan dolana kadar ogrenci kaYlt edebilmelerine olanak verecek bir 

duzeniemeye yer verilmemi~tir. 

Davah yonetim yakm ge9mi~te hayata geQirdigi bir proje He genel amayb liselerin 

tamrumm kapatnu~, bunlann bit kismml Anadolu, onemli bir kismlm da mesiek lisesine 

don~ttirm~ttir. DolaYlslyla yeterli smav puamm alamayan binlerce ogrenci istemedigi halde 

meslek liselerine kaYlt yapmak zorunda kalml~tlr. Davall yonetim de bu projenin sakmcalanru 

gormil~ olmall ki, smavla ogrenci alan egitim kurumlannm kontenjanl dolana kadar bu egitim 

kurumlanna ogrenci almmaya devam edilecegini duyurmu~tur. Ancak dava konusu 

Yonetmelik yUrlirlfige konuldugunda, buna ili~kin bir dtizenlemeye yer verilmemi~tir. Bu 

konudaki eksik dfizenleme, ogrenciler, ogretmenler ve veliler aylsmdan biiyUk bir belirsizlik 

yaratml~tlr. 

3. Yonetmeligin 78. maddesinde miidlirlerin gorey, yetki ve sorumluluklan 

dUzenlenmi~r. Bunlardan biri de okul miidfirlerinin, "gorevin gerektirdigi durumlarda 

mesai saatleri dl~lnda da ~ab~malarlllln siirdiirmelerine olanak tamyan dfizenlemedir. 

Ancak bu durumlann neler oldugu ve mesai saatleri dl§mdaki 9all~malarmm nastl 

Ucretlendirilecegi konusunda bir a~Ildarna yer almamaktadlr. Yonetici ve ogretmenlerin defS 

ve ek ders saatlerine ili~kin bakaniar kurulu karannda bu yonde herhangi bir degi~iklik 

yapllmadlgmdan, okul mfidfirleri tamamen, Anayasa He giivence altma alman • Angarya 

Yasagl'na ayktn bi9imde, angarya olarak nitelendirilecek bir bi~imde, mesai saatleri dl~mda 

da vah~tIDIabilecektir. 

Yonetmeligin 78/4-m maddesinde yer alan hUkUm uyannca okul miidfiriiniin 

gorevlerinden biri de, "Egitim ve ogretim ile yonetimde verimliligin arbrIlmasl, kalitenin 

ytikseltilmesi ve stirekli geU,imin saglanmasl i~in ara~tIrma yapJlmaslDl, bu konularda 

iyile,tirmeye yCinelik projeler hazlrlanmaslDl ve uygulanmasllll" saglamaktlT. Toplam 

KaHte Yonetimi ve kalite politikaSl, Tiirkiye'de ve diinyada ozellikle son 30 ytldrr 

ideolojisiyle ve ozelle~tirme-~eron1~tlfma uygulamalan ile yaygml~an esnek firetim 

biQimleri ve esnek yah§llla ko~ullannm yayglnl~maslyla birlikte yeniden giindeme 

getirilmi~tir. Oysa egitimden bahsederken, piyasa mekanizmasmm tanlDll olan ve satlcl
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mii~teri ili~~isi yeryevesinde tarumlanan "kaliW'den degil, nitelikli egitimden bahsederiz. 

<";Unkii kalite kavrrum, her ~eyden once mu~terinin istek ve beklentilerine uygun mal ve 

hizmetleri Uretebilme yetenegini ifade eder. DolaYlslyla kaliteyi belirleyen piyasanm temel 

aktoril olarak kabul edilen mii~teriler ve onlann istek ve beklentileridir. Oysa nitelikli 

egitimden bahsed~fi, toplurnun geli§im iyindeki en onemli dinamiklerinden olan yocuk ve 

genylerimiz b~ta olmak il2:ere tUm halkm, kendi gelecegine ili§kin baglmslz, demokratik ve 

ozgiir bir toplum yaratllmasl amaclyla geli~tirici kiiltiirel ve bilimsel faaliyetlerin toplaml olan 

egitimden bahsedilir. 1739 say til Milli Egitim Temel Yasasmm 2. maddesinde de belirtildigi 

gibi, milli egitimin genel amaylanndan biri, ogrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini 

gelilltirerek gerekli bilgi, beceri, davram~lar ve birlikte i~ gorme all§kanhgt kazandlrmak 

suretiyle hayata hazulamak ve onlarm, kendilerini mutlu k!lacak ve toplumun mutluluguna 

katkIda bulunacak bir meslek sahibi olmalarml saglamaktu. Toplam KaHte yonetimi v.b. 

yontemlerie bu amacm geryekle§tirilmesinin OlanakSIZ oldugu ~lktlr. Ozetle dava konusu 

diizenleme egitim bilimine aym oldugu gibi, 1739 say til Yasanm 2. maddesine, dolaYlslyla 

normlar hiyerar~isi ilkesine de aykmhk oIU§turmaktadlr. 

Yonetmeligin 78/7. maddesinde, "Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi madar/ert 

ayrzca okuldaki egitim, 6gretimle ve i§leyi#e i/gi/i oJarak, okulun fevreyJe ili~ki kurmaSlnl 

saglamak amaclyla, dini konularda halkzn bilgilendirilmesine yiineJik meslek dersleri 

6gretmenlerinin sorumJuJugunda sosyaJ etkinJikler ferfevesinde hutbe, vaaz ve bemeri 

programlar dfizenler ve bu konularda maftulUk. if veya ilge mil/f egitim mudarlakJeri, 

yilksel«igretim kurumJan ve diger kurum ve kurulu§larla i§birligi yapar." hUkmiine yer 

verilmi~tir. imam hatip liselerinin gorevleri arasmda yer almayan dini ve diger konularda 

halk! bilgilendirme gorevlerinin okul mudiirlerine verilmesi de normlar hiyeraf§isi ilkesine 

ayktnhk ol~turmaktadIr. 

4. Yonetmeligin 79, 80, 81, 82, 85 ve 86. maddelerinde, miidiir ba~yardImclsl. miidiir 

yardlIDclsl, teknik miidiir yardlmClSl, koordinator miidnr yardlIDclsl, atolye laboratuar §efi ve 

ogretmenlerin gorev ve sorumluluklan aynntIh olarak dUzenlenmi$tir. Mudiir ba§yardImclsl, 

miidiir yardlmclsl, teknik miidiir yardlmC1s1, koordinatOr miidiir yardlIDclsl, atolye laboratuar 

~efi ve Ogretmenlerin gorev ve sorumluluklan tek tek ve aynntIh olarak diizenlendikten sonra, 

Yonetmeligin 79/3,8013,8113,82/3,85/5 ve 86/4-p maddelerine "Mfidfir tarafmdan venlen 

gorevin gerektirdigi diger gorev ve sorumluluklart yenne getirir" ibareleri He 

Yonetmeligin 86n. maddesine "Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlan He imam.hatip 

liselerinde, okullann ozeUigine bagb olarak okul miidiirfince verilen diger gorev ve 

sorumluluklan da yerine getirirler." ibaresinin eklenmesiyle Yonetmeligin diger hilkiimleri 

anlamslz hale getirilmi~ir. Aynca bu ibareler, belirtilen gorevleri yerine getirenlerin hem 

gorev alanlanru daraltma, hem de geni~letmeye olanak verecek belirsiz ifadeler iyerdiginden, 

~ 




bu gorevlilepn gorev tammlarmm yaplldlgl 657 saylll Yasanm 36/IV, 1739 saytll Yasanm 43 

ve 652 sayd.l K.HI{'nin 33 ve 37. maddelerine de aylkya aykmhk olu§tunnaktadrr. 

5. Yonetmeligin 'Qgretmenlerin gorevleri ve sorumluluklan' ba§hkh 86/6. maddesinde 

"Anadolu imam-hatip ve imam-batip lisesi meslek dersleri ogretmenleri gerek ders 

saatleri i~erisinde, gerekse ders saatleri dl~lnda olmak iizere ogreneilerin mesleki 

becerilerinin geli,tiribnesi i~in ~evreyle m,ki kurmalanna rehberlik ederek mesleki 

uygulamalarmlD verimli oimasl yooUnde ~ab,malar yapar, dini konularda ballon 

bilgilendirilmesine yonelik faaliyetlere kabbr." htikmUne yer verilmi§tir. BlUla gore, 

meslek dersleri ogretmenlerine, gerek ders saatleri ityerisinde, gerekse ders saatleri dl~mda 

denilerek, sUresi belirsiz biyimde yevre He ili~i kurulmasl iyin tyaba sarf etmesi, dini 

konularda halkm bilgilendirilmesi gorevi verilmektedir. Dava konusu dilzenlenme, Devlet 

mernurlart ile ogretmenlerin yah§ma saatlerinin dilzenlendigi, 657 sayth Devlet Memurlan 

Yasasl ve 439 sayth Milli Egitim Bakanhgma Bagh YUksek ve Orta Dereceli Okullar 

Dgretmenleri ile iIkokul Ogretmenlerinin Haftahk Ders Saatleri He Ek Ders Dcretleri 

Hakkmda Yasaya a~nktya ayktnhk olu~tunnaktadtr. Kaldl ki, imant hatip liselerinin gorevleri 

arasmda yer almayan dini konulardahalkl bilgilendirme gorevlerinin ogretmenlere verilmesi 

normlar hiyera~isi ilkesine de aylkya ayktndtr. 

6. Yonetmeligin 88. maddesine ili~kin iptal isternimizin gerekye1eri ~unlardlf. 

a) Yonetmeligin 'Koordinator ogretmen gorevlendinnesi' ba§hkb 88/2-c rnaddesinde 

"i~letmelerde meslek egitimi adl altmda verilecek ek den saati saYIS), bir alandaldalda 

i~letmeye ogrenci gonderilen slDlftakilsmdlardaki ~letmelerde egitimi yapiian 

uyguiamall meslek dersled toplam ders yiikilnii ge~emez" hUkrniine yer verilmi~tir. 

Dava konusu Yonetmelikle yiiri1rlUkten kaldmlan Mesleki ve Teknik Egitim 

Yonetmeliginin 267. maddesinde ise; "Kurumda, 'i~letmeJerde Meslek Egitimi' ada 

altmda verilecek ek ders saati saYls.; bir alanldalda i~letmeye ogrenci gonderilen 

smlf/slDlflardaki uygulamall meslek dersleri toplam ders yilkiiniin iki katm) ge~emez" 

hllkrnOne yer verilmi~i. 

Yaptlan degi~iklikle, ogretmenlerin i~letmelerde meslek egitimi kar~lhgmda alabilecekleri 

ek ders Ucreti yan yanya azaltdml§Ur. 

10.8.1999 gUn ve 23782 sayth Resmi Gazetede yaYllnlanarak yUrUrlUge giren Milli Egitim 

Bakanhgma Bagh Okul ve Kurumlann Yonetici ve Ogretmenlerinin Norm Kadrolartna ili~kin 

Yonetmeligin, 'Norm kadro belirlenrnesinde dikkate ahnacak hususlar' ba§hkh 15. 

maddesinin 17.1.2011 gOn ve 201111331 saydl Bakanlar Kurulu Karanyla degi~ik (d) 

bendinde; 

"d) Mesleld ve teknik orgiJn ve yaygm egitim kurumlarmda uygulamalt atalye ve 

laboratuvar derslerine m~ldn ders yaw, hajtaltk den; fizelgesine gare her bir smifta okutulan 
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ders miktarmm grup SaylSl ile farplml sonucunda bulunur. Ancak, her ~ubede 4 'ten fazla. 
grup ol~turulamai. Grupiar,' 

1) JOuncu smiflarda; 10-21 ogrenciye kadar 1,21-31 ogrenciye kadar 2, 3J~41ogrenciye 

leadar 3, 41 ve daha fazla ogrenci ifin 4, 

2) 11 ve 12 nel smiflarda; 8-16 ogrenciye kadar 1, 16-24 ogrenciye kadar 2, 24-31 

ogrenciye kadar 3,31 ve dahafazla ogrenci Ifin 4, 

ofacak ~ekilde of~turulur. " htikmllne yer verilmi~tir. YapIlan bu degi~iklik:le de, grup 

saYlsl smlrlandlOlIm~tl. 

Ders ve ek ders saatlerine ili~kin Bakanlar Kurulu karannda 2011 ydmda yapdan 

degi~ik1ikle once i~letmelerde egitim gorecek ogrenciler iyin olu;;turulacak grup saYlSl 

sIn1rlandlMlml~, ardmdan dava konusu yonetmelikle ogretmenlerin bu egitim kar~lhgmda 

alabilecekleri ek ders ilcreti yart yartya azaltIbm~tJ.r, Dava konusu dUzenlemeyle 

ogretmenlerin ek ders ilcreti yarI yartya azaltdarak, kazanilirll~ haklan ellerinden ahnml~tlr. 

Anayasamn 2' nei maddesinde; "Turkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, mil/i dayanz§ma 

ve adalet anlaYl§l ir;inde, insan haklarma Saygl/l, Ataturk milliyetr;iligine bagh ba§langlfta 

belirtilen temel Ukelere dayanan, demokrali/c, faik ve sosyal hir hukuk Devletidir" htikmUne 

yer verilmek suretiyle cumhuriyetin temel nitelikleri ortaya konmu~tur. Bu niteliklerin Devleti 

olu~turan biltOn organlar a~lsmdan baglaYlcl oldugu, her tOr yetki ve sorumlulugun 

belirlenmesinde ve kullamlmasmda bu nitelikler ~eryevesinde degerlendirme yapma 

zorunlulugu bulundugu a91ktu. 

Cumhuriyetin nitelikleri arasmda sayllan hukuk devleti, insan haklanna dayanan, bu hak 

ve ozgtirlUkleri koruyup gU91endiren, eylem ve i~lemleri hukuka uygun olan, her alanda 

adaletli bir hukuk dtizeni kurup bunu geli~tirerek silrdUren, hukuk gUvenligini ger~ekle~tiren, 

anayasaya aykln durum ve tutumlardan ka9man, hukuku tUm devlet organlartna egemen 

kllan, yargl denetimine 891k, yasalartn UstUnde, anayasanm ve yasakoyucunun da 

bozamayacagl temel hukuk ilkeleri bulundugu bilincinde olan devlettir. 

Sonu~ta bireylerin haklarml kullanmalatlm zorl~ttran ya da dogmu~ olan haklarmm hiye 

saytlmasl anlamma gelen her tOr yeni dtizenleme ve uygulamanm, ister idare isterse yasama 

ya da yargl elinden yJksm, hukuki istikran bozmayacak ~kilde tasarlanmasl gerekmektedir. 

Hukuk devletinin temel ogelerinden biri gUvenilirliliktir. Hukuk devleti, tUm eylem ve 

i~emlerinde yonetilenlere en g09lU ve en kapsamh ~ekilde hukuksal gUvence saglayan 

devlettir. Hukukun tistllnlilgtinnn egemen oldugu bir devlette hukuk gUvenliginin saglanrnasl, 

hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz ko~uludur. Hukuk gUvenligi, diger bir ifadeyle 

'gUvenin kOrunmasl ilkesi' de ilgilinin hukuki durumunun sUreeegine olan gOveni dolaYlslyla 

hayal kmkllgma ugratllmamasl anIamma gelir. Giivenin kOrupmasl, her zaman mevcut bir 

hukuki durumun dokunulmazhw anlammda olmasa da, her dUzenleme degi~ikliginde 



yasakoyucu~un goz oniinde buJundurmasl gereken bir husustur. Halkm Devlete olan 

gOveninin korunma~l da aneak hukuk gOvenliginin saglanmaslyla miimkOndOr.Bu yonuyle, 

Hukuk Devleti 'nin onemli bir unsuru olarak Hukuk gUvenligi, yalmzca hukuk dOzeninin 

degil, aym zamanda belirli slmriar i'rinde, bOtlin Devlet davranll;;larmm, az 'rok, onceden 

ongorOlebilir olmasl anlamlm ta:71r. Hukuki gOvenlik sadece bireylerin deviet faaliyetlerine 

duydugu gUven degil, aym zamanda yOrOrlOkteki mevzuatm sOrecegine duyulan gOveni de 

i~erir. Buradan hareketle, Hukuk Devleti'nde idare'den beklenen, tdarenin de yasakoyucu i~in 

ge'rerli olan a~lk ve gUvenilir olma yUklimiOliigiine uygun davranmasldtr. Hukuk giivenligi, 

"belirlilik ve ongorOlebilirlik" gerektirir. Hukuk gUvenlignun saglanmasmda, "kazamlml~ 

haklar"m kOrunmasl temel bir unsurdur. Bu nedenle yapllacak tOm diizenlemelerle kazanllml~ 

haklann kOrumasl gerekir. Kazanllmt~ hakJan ortadan kaldmcl nitelikte sonu~lara yol a~an 

uygulamalar, Anayasanm 2' nei maddesinde yer alan "Tiirkiye Cumhuriyeti .... hir hukuk 

devletidir. " ilkesine aykmhk Ol~turacagl gibi, toplumsal kararhhgl ve hukuksal gUveneeyi 

ortadan kaldmf, belirsizlik ortamma neden olur ve kabul edilemez. 

Yargltay bir kararmda kazamlml~ hakkl, ''yasalara uygun olarak ger~ekJ~en hak" 

olarak tanunlanmaktadu. (Y.9.D., 26.11.1982, E. 1982/8329, K. 1982/9353) 

Anayasa Mahkemesi ise bir karannda kazanllml~ hak kavranum; " •••ki~inin bnlnndugu 

statiiden do~an, tahakkuk etmi$ ve kendisi yonunden kesinJe~mi, ve ki~isel alacak 

niteligine donii,mii, hak" olarak tamm1arm~tlr. (Anayasa Mahkemesi, 03.04.2001 gUn, E. 

1999150, K.2001167) 

DanI~tay t~tihatlart Birle~tirme Kurulu kararmda ise "Gerek ogretide, gerekse 

uygulqmada, ki,i1erin hukuki statiilerini belirlemi~ ve buna dayab olarak da yeni 

hukuki durumlarlD ve hakJann elde edilmesine neden ohnulj, bir ba~ka deyi,le hukuki 

sonu~larlDl yerine getirmi$ olan durumlarlD, artlk geriye donulmez, vazge~i1mez haklar 

oldu~, yani kazandnUl} hak te,kil ettigi" vurgulanml~tlf. (DiBKK., 14.06.1989, E. 198911· 

2, K. 1989/2) 

Yine Danl~tay 1. Daire bir karannda; "KazaDllmlf haklar eaki kanun yiiriirUikte men 

kesin bir surette kazandan yani hukuk~a korunmakta bulunan ve bir iddia haline gelen 

baklar" ~eklinde tanImlanml~ ve boyleee zaman bakumndan uygulama ili~kisine vurgu 

yaptlnu~tlr. 

Davah yonetim, mesleki ve teknik egitim kurumlarmda glirev yapan ligretmenlerin. 

i~letmelerde mesleki egitim faaliyetleri kapsarnmda uzun ydlardlr aldlklart ve onlar 891smdan 

kazanIlml~ hak oldugu ku~kusuz olan ek ders Ucretlerini yarI yanya azaltarak kazaIlllml~ 

haklanIll ellerinden alffil~, dolaYlslyla hukuk devleti ilkesini ihlal etIni~tir. 
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Davah y~netimi~ mesleki ve teknik egitim kurwnlannda gorev yapan ogretmenlerin ek 

ders iicretlerini tek tarafh olarak. azaltmasl, 4688 saYlh Kamu Gorevlileri Sendikalan ile 

Toplu Sozle~me Yasasma da ayik9a aykmhk o)u~turmaktadlr. 

Anayasanm, ' T oplu i~ sozle~esi ve toplu sozle~me hakkl' b~hkh 53. maddesinde; 

"j~filer ve i$Verenler, kar~lbkh olarak ekonomik ve sosyal durumlarml ve faiz$ma 

$artlanm duzenlemek amaclyla toplu i$ sozle~mesi yapma hakkma sahiptirler. 

Toplu i~ sozle$mesinin nasll yapllacagl kanunla diizenlenir. 

Memurlar ve diger kamu gorevlileri, toplu sozle:rme yapma hakkma sahiptirler. 

Topiu sozle~me yapllmasl Slrasmda uyuqmazlzk flkmasl halinde larajlar Kamu Gorevlileri 

Hakem Kuruluna ba~vurabilir. Kamu Gorevlileri Hakem Kurulu kararlan kesindir ve toplu 

sozie$me hukmiindedir. 

Toplu sozle~me haklamn kapsaml, istisnalan toplu sozle§meden yararlanacaklar. top/u 

sozle~menin yap lIma ~ekli, usulil ve yurarlilgii. toplu sozle$me hakamlerinin emeklilere 

yanslt1.1maSl, Kamu Gorevlileri Hakem Kurulunun te~kili, ~ah§ma usul ve esaslarz ile diger 

hususlar kanunla dtizenlenir. J1 htikmllne yer verilmi9tir. 

4688 saYlh Yasanm, 'Toplu sozle~menin kapSatnl' b~hkh 28/1 maddesinde; "Toplu 

sozle~me; kamu gorevlilerinin mali ve sosyal haklarzm diizenleyen mevcut mevzuat hakamleri 

dikkate almarak kamu gorevlilerine uygulanacak katsaYI ve gostergeler. ayllk ve acre{/er, her 

(urla zam ve tazminatlar, ek odeme, topiu sozle§me ikramiyesi. Jazla fail~ma ticrett, harclrah, 

;kram/ye. dogum. ii/am ve aile yard,ml odenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek 

yardlmlan ve diger mali ve sosyal haklarz kapsar. " hUkmUne yer verilmi~tir. 

Dava konusu diizenleme, Anayasanm 53 ve 4688 saylll Yasanm 28. maddesine aykm 

olarak, kamu gorevlilerinin onemli bir bOlllmUnii olu~turan ogretmenlerin mali ve sosyal 

haklanrun bir boliimooUn tek tarafb olarak belirlenmesi anlamma gelmektedir. Ustelik bu 

yapllIrken ogretrnenlerin ek ders llcretlerinde tek tarafh bir iyile~tirme yapllmamI~, ek ders 

iicretlerinin bir klStnl yan yanya azaltllml~tlr. 

b) Yonetmeligin 88/2-f maddesinde yer alan "Bu kapsamda ayDl ogrenei gurubu i~in 

haftada bir defave yalmz bir ogretmene koordinatlirliik gorevi verilir" ibaresi nedeniyle, 

i~letmelerde mesieki egitim goren her bir ogrenci grubu i~in haftada bir defa ve yalmz bir 

ogretmene koordinatorliik gorevi verilecektir. Buna gore haftada ii~ gUn i§letmelerde beceri 

egitimine katIlan Ogrenci grubu ite birlikte yalmzca bir koordinator Ogretmen gOrev alacak., 

koordinator Ogretmene de yalmz bir gUn gorev verilecektir. Dava konusu diizenlemeyle 

i~letrnelerde mesleklbeceri egitimi i~in birden fazla koordinator ogretmen gOrevlendirilmedigi 

ve goreviendirilen koordinatOr ogretmene de haftada yalmz bir gUn gorev verilebileceginden, 

geri kalan iki goode koordinator ogretmen gorev alamayacaktlr. YOnetmeligin y1iriirliige 

girdigi 7 ByIUl tarihinden soma, 2013-2014 egitim ogretim ylb i~in ol~turulan butiin 
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meslekilbec~ri egiti~ programlan buna g5re dUzenlenmi~, haftamn iki gllnll hi9bir ogretmen 

gorevlendirilmemi~tir. 

Staj uygulamasl olarak g6rUlen bu egitimler sanayi i~letmeleri veya saghk kurum ve 

kurul~lan gibi 6grenciler aylsmdan ciddi risk ol~turabilecek i~letme ve kurulu~larda 

.geryekle~tirilmekted.ir. Mesleldlbeceri egitim slfasmda ogretmenlerin gorev almamasl, 

ogrencilerde korku, kaygl, ~ekingenlik, Qzgiiven yetmezIigi dolaYlslyla yanh~ yapma 

endi~elerinin olu~masma yol ~cakttr. Aym zamanda ogrencilerin egitim kurumunda elde 

ettikleri kurumsal bilgiler dogru davraDl~ ve beceriye donll~tOrUlemeyecektir. Kaldl ki 

5grencilerin meslekilbeceri egitimi g5rdillderi i~letme ve kurumlanndaki i:;; yogunlugu 

nedeniyle ogrencilerie yeterince de ilgilenilmeyecektir. 

bzetle dava konusu dUzenlemenin kamu yaran ve hizmet gerekleriyle bagd8§tmlmasma 

olanak yoktur. Davah yonetim, i~letme ve kurumlardaki mesleki egitimin niteligini arttumak 

yerine, ne kadar az saYlda ogretmen gorevlendirebilirim ve bunlara ne kadar az ek ders Ucreti 

odeyebilirim diye dii~Unmektedir. Boyle bir bakl~m kamu yararl ve hizmet gerekleriyle 

bagd~tmlmasma olanak yoktur. Dava konusu dUzenleme, yukanda da dile getirildigi gibi, 

aym zamanda kazarulmI~ haklara saygl ilkesi ile 4688 saYlh Yasaya da aykmhk 

olu:;;turmaktadrr. 

7. Yonetmeligin 92/2. maddesinde yer alan " ••• okulda gorevli ogretmenler arasmdan, 

okulda yeterli saYlda filretmen bulunmamasJ ve ihtiyacID kalldanamadlg. durumlarda 

slrayla aynl yerl~im yerindeki iI~edeki Udeki diger egitbn kurumlannda gfirevli 

figretmenlerden •••" ibaresi pansiyonlu egitim kurumlannda gorev yapan ogretmenler 

aClsmdan ciddi sorunlara yol ayacaktlr. Pansiyonlu egitim kurumlannda gorev yapan 

ogretmenlerin bir klsml gontillii olarak belletici ogretmen olarak gorev almak isterken, bir 

klSmI ailevi ve diger nedenlerle belletici ogretmen olarak gorev almak istememektedir. Bu 

konuda ya:;;anan yiizlerce sorun nedeniyle Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Genel 

MiidOrliigu'nce 17.12.2007 gtinu 2007/91 saytb Genelgeyi yaYlm1arm~tlr. Buna gore; 

"... 1. Belletiei ihtiyacl; 


a) Oncelikle aym okulda gorevli ogretmenlerdenistekli olanlar arasmdan, 


b) Okulda yeterli saYlda istekli bulunmamasl durumunda aym yerle~im birimindeki diger 


eg/tim kurumlarmda gorevli ogretmenlerden istekli olanlar arasmdan, 

c) Her iki durumda da ihtiyat; kadar istekli ogretmen bulunmamasl halinde aym okulda 

gorevli ogretmenler arasmdan re'sen, 

Yeterli saYlda gorevlendirme yapl/mak suretiyle kar$llanacaktlr. 

2. Yerleiim yerlerinden uzakla bu/unan -Yald, jlkiigretim Bulge Okullarmm ozelligi 

dikkate ahnarak, ihtiyat; duyulmasl halinde, bu okullarda gurevli ana slmfi ve rehber 

ogretmenlere de belleticilik gorevi verilebilecektir . ...... " Amlan genelgeyle yatIh/pansiyonlu 
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egitim ~lannda gorevlendirilecek belletici ogretmen sorunu onemli oranda gideriImi~tir. 

Ancak dava konusu dUzenlemeyle, ya~anan soruruar ve sorunlann yOzUmu amaclyla 

Bakanhkya daha once yapdan dilzenlemeler yok sayllml~ttr. Ogretmenlerin istemedikleri 

haJde, yatlh/pansiyonlu egitim kurumlannda onemli gorev ve sorumluluklarm yiiklendigi, 

belletici ogretmen olarak gorevlendirilmesi, ailevi ve benzeri sorunlar ya~ayan ogretmenler 

~lsmdan sorunlanmn bUyilmesine yol ayacagmdan, kamu yaran ve hizrnetin gerekleriyle de 

bagd~tmlamaz. 

8. Ytlnetmeligin 164/1-a maddesinde yer alan "Okufu, ~evresini ve e,yasIDI 

kirletmek", 164/1-1 maddesinde yer alan "Bmfi)Il ara~lanDl amael dlfIDda kullanmak", 

16412-y maddesinde yer alan "izinsiz gosteri veya toplantI diizenlemek, bu fUr gosteri 

veya toplantdara kablmak ve bu ama~la yapdan etkinliklerde buluDlnak", 164/3-k 

maddesinde yer alan "Egitim ve ogretim oriammda siyasi partilerin, bu partilere bag"
• 

yan kuruluflarm, demeklerin, sendikalarm ve bemeri kuruluflann siyasi ve ideolojik 

gorU,leri dogrultusunda eylem diizenlemek, ba§kalannl bu gibi eylemleri diizenlemeye 

kI§kIrtInak, dUzenlenmi, eylemlere etkin bi~imde katdmak", 164/3-1 maddesinde yer alan 

"Siyasi partilere, bu partilere bag" yan kurulu,lara, derneldere, sendikalara ve benzeri 

kUfuluflara iiye olmak, iiye kaydetmek, para toplamak ve baglfta bulunmaya 

zorlamak", 164/3-n maddesinde yer alan "izin almadan okulla i1gili; bilgi vermek, basm 

toplantIsl yapmak, bildiri yaymlamak ve dag.tmak, faaliyet tertip etmek veya bu 

kapsamdaki faaliyetlerde etkin fol almak" ve 164/5. maddesinde yer alan "Yukanda 

belirtilenlerin d.fmda ve disiplin ee18S1 verilmesini gerektiren tiil ve hallere nitelik ve 

aglrbklan itibarlyla beuer eylemJerde bulunanJara su~a uygun cezalar verilir" 

ibarelerinin de egitim bilimiyle, ceza ve disiplin hukukunun temel ilkeleriyle 

bagd~tmlmasma olanak: yoktur. 

Genel olarak denilebilir ki, gerek yaptmm uygulama gerekse (jdUllendinne (jl~Utlerindeki 

abarbb oznellik, yeti~mek:te olan kUl1aklar ilzerinde son derece olumsuz etkiler yaratacaktrr. 

insanlar, daha ~ocuk olduklan dtlnemden b~layarak buyUklerin diledilderini 

cezalandlrabilecekleri. dilediklerini de tldtillendirebilecekleri karusml edinmeye ~larlarsa, 

demokrasiyi savunacak ku~aklar bulmak zorla~abilir. ~agd~ egitim, insanlan gUylilnUn 

yanmda oimaya zorlaYlcl egilimleri dl111amaktadlf. Cezalandmlmaktan kurtulmak iyin, gUcU 

ve yetkiyi elinde bulunduranlann k~lsmda boyun egme tavn, iyi bir insan ve ~ tavn 

degildir. Buradan yola ~'lkarak, yeni ortaogretim kurumlan yl>netmeliginin cezalandlrmaya ve 

odUl1endinneye ili~kin kurallanntn iyi yu:rttru; yeti~inne amacma ul~maYl kolayl~tmnak 

yerine zorlal1tlraca~ soylenebilir. Bu nedenle bu yondeki kurallar, Milli Egitim Temel Yasasl 

He tanunlamml1 olan egitimin gene} ve ozel amaylanna teIS d~ektedir. 



Ozel olarak ceza yaptmIDl gerektiren davranI~lara ili~kin degeriendirmelerimiz de, 
, 

. yukandaki degerlendirmeyi dogrulamaktadlr. 

Omegin. okulun. okulun e~yaslllm ve okulun ~evresmm kirletilmesinin disiplin 

yaptmmma baglanmaslnI anlamakta gUyliik ~ekmekteyiz. 

lzinsiz toplanb veya gosteri dUzenlemenin yaptmma baglanmasl da kabul edilemez. Hele 

yonetmelikte 'siyasi partilerin, bunlarm yan kurulu~lannIn, demeklerin, sendikalann ve 

benzeri kurulu~larm gorii~leri dogrultusunda eylem dUzenlemenin, dUzenlemeye kalkmamn' 

disiplin yaptmmma baglanmasl, bu tiir kurum ve kurul~lann kotUfdU~manlzararh oldugu 

yonUnde izlenime yol a~dmasl da ayn bir gariplik omegidir. Ne tiir toplantl veya gosteri 

yUriiyUliilerinin izne tabi oldugu bunlardan hangilerinin yaptmm gerektirdigi tamamen ceza 

yargllamas1llln konusudur. Bu konudaki Anayasal ilke, silahSlZ ve saldmslZ olmak ko~uluyla 

herkesin onceden izin almakslzm toplantl ve gosteri yUriiyU~U diizenleyebilecegi y5nUndedir. 

DolaYlslyla y5netmelikte yer alan bu tiir dUzenlemeler, Anayasamlza ve temel hak ve 

ozgiirliikleri ililiikin uluslararasl sozle~melere de a~lk~a aykmhk oluliiturmaktadrr. 

Okuldan tasdikname He uzakla~tmna cezas1 gerektiren davram~lar arasmda okul 

mUdiirlUgUnden izin almadan basm toplantlsl yapmanm, bildiri dagltmanm, yaYlmlamamn. 

konferans, temsil, toren, ~lk oturum, forum ve benzeri etkinlikler dUzenlemenin saydmasl da, 

yonetmeligin antidemokratik bir bakl~la hazlriandlglm gostermektedir. Yonetmelikte, ceza 

yaptlflffil ongorUlen ozellikle orgUn egitim dl:;;ma ~lkarma cezasl gerelctiren davram~larm 

neredeyse tamaml aneak ceza yargtlamas1mn konusu olabilecek tiirdendir. Ogreneilerin bu 

davram:;;lan hakkmda eeza mahkemelerinde dava a9tlmadan veya karar verilmeden. orgOn 

egitimin dl:;;ma ~tkanlmasl cezasl verilmesi, yukandaki saVlmlzl dogrulamaktadlf. 

"Yukarlda belirtilenlerin dl~lDda ve disiplin cezaSl verilmesini gerektiren flil ve 

hiUere nitelik ve aglrhklan itibarIY1a benzer eylemlerde bulunanlara su~a uygun 

cezalar verilir" hUkmU de ceza ve disiplin hukukunun temel ilkeleri araslnda yer alan byas 

yasagma ~tk9a ayklnhk ol~rr. 

SONUf; VE iSTEM: Yukanda a~lklanan ve Kurulunuzea dogrudan goz onUnde 

bulundurulacak nedenlerle; DanI:;;tay ikinci ve Sekizinci Dairelerince 2575 sayth Danl$tay 

Yasasma 3619 saYlh Yasamn 10 uneu maddesiyle eklenen Ek 1 inei maddesi geregi yapllan 

ortak toplantt somasl verilen Dam~tay Sekizinci Dairesinin 27.11.2014 gun ve E.2014/6589 

sayIll karanmn, yUrUtmenin durdurulmaslnIn reddine ili~kin bolUmUnOn itirazllDlZ 

dogrulrusundan kaldtnlmasma karar verilmesini vekil olarak dUe . 
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Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No:13 .a;~k..ai~~·~A2;* 

~V.:;.;ek;.::.i:.::..1i________~~__: Av. Mehmet RO~tG TIRYAKI - ayO! ad\~'\jl~~ \.:.:';; .•,,/1.. .~;·/~ 


.:.:it~ir.::az=-=E-=d.::en:.:...1.(O::.a;::.v:..::a::.::I~I)_______~:Milli Egitim Bakanhgl • ANKARA\~· ~. "."~;':.') 

....V....ki""'Ii___________-.--:.: Av. Sev; KII,,;- aynt yerde e... 

istemin ,,:O:,:z=.;et:;:,.i_________l DanI~tay ikinci ve Sekizinci Daireleri MO~terek Kurulunca 

verilen yOrotmenin durdurulmasl isteminin klsmen kabulOne, klsmen reddine, klsmen karar verilmesine 

yer olmadlgma ili~kin 27/11/2014 gOnlO, E:201416589 saYIII karara, taraflar kar~lhkll olarak itiraz 

etmektedirler . 

.::O;::a':':'"!lII§::::ta::.lY:.,.T.:,.;e::;:t:,.:.ki::,:k:.,.:H,.::;a::;:-k.::.im~i______: Tugba Demirer Akar 

.::::O;.::u:,s§,=.u:..:,nc;:;,;es=i__________-=-: 2577 saYIII /dari Yargllama UsulO KanunU'nun 27. 

maddesinde ongOrOlen yOrotmenin durdurulmasl karan verilebilmesi igin gerekli Dian kO$ullarm 

YOnetmeligin 94.maddesinin (3). flkrasmda yer alan "biitr;e dl§1 kaynak/arca" ibaresi yonOnden 

geryekle~medigi, bu itibar/a, davalJ idare itirazlnm kabulO ve bu klsma yOnelik yOrutmenin durdurulmasl 

kararmm kaldmimasl gerektigi, diger maddelere y6nelik taraflar itirazlaflnln ise reddi gerektigi 

dO~OnOlmek.tedir. 

TaRK MillETt ADINA 

HOkum veren I?anl~tay Idari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, geregi gorO~liildii: 

07/09/2013 gOnlO, 28758 saYl1I Resmi Gazete'de yaYlmlanarak yOrOrluge giren Milli Egitim 

Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin, "Ders se~imi" ba~hklt 11. maddesinin 4. ftkrastnda yer 

alan " ... en az 12..." ibaresi ile "Czel ogretim kurumlannda bu ~artlar aranmaz" ciimlesinin, 

"Ortaogretime Yerle9tirmeye Esas Puan' veya yetenek Smav puantyla Ogrenci alan ortaogretim 

kurumlannda kontenjan belirlenmesi" ba~hklt 25. maddesinde ortaogretime yerle§tirmeye esas puan 

veya yetenek smavi puamyla Ogrenci alan ortaOgretim kurumlannm kontenjanlan dolana Kadar dgrenci 

kaylt edebilmelerine olanak verecek bir dOzenJemeye yer verilmemesine ili!i\kin eksik dOzenlemenin, 

"Okul birincilerinin tespiti" ba$hklr 64. rtladdesinin 1. flkrasmda yer alan " ... okul ogrenci odOI ve disiplin 

kurulunun da gorO~O ahnarak ... " ibaresi ile " ... ogrencilerle davranl~ puanl indirilmi~ ve iade edi!memi~l..." 

ibarelerinin, "MUdUr, gorev, yetki ve sorumluluklan" ba§llkll 78. maddesinin 2. flkrasmda yer alan 

"...gorevin gerektirdigi durumlarda mesai saatleri dl1?lnda da yal!§malanm sOrdUrUr" ibaresinin, aynt 

maddenin 4. flkraslOin (m) bendi ile 7. flkrasmda yer alan " ...okulun c;evreyle iIi§ki kurmasml saglamak 

amaclyla. dint konularda halkm bilgilendirilmesine yenelik meslek dersleri ogretmenlerinin 

sorumlulugunda sosyal etkinlikler c;en;:evesinde hutbe. vaaz ve benzeri programlar dOzenler ve bu 

konularda..." ibaresinin, "MadOr ba§yardlmclsl.gOrev, yetki ve sorumluluklafl" ba:;?hkh 79. maddesinln 3, 

flkrasmm, "MadOr yardlmclsl, gorev yetki ve sorumluluklan" ba§llkh80. maddesinin 3. flkrasmm, 

"Teknik mMOr yardlmcIsl, gorev, yetki ve sorumluluklan" ba§lIklt 81. maddesinln 3. flkrasmm, 

"Koordinator mOdOr yardlmclslntn gorev ve sorumlulukl'an" ba~likh 82. maddesinin 3. flkrasmm, 

"Alan/boIOm, atolye ve laboratuvar geflerinin gOrev va sorumluluklan" ba!?llkh 85. maddesinin 5. 

flkrastntn, "Ogretmenlerin gorevleri ve sorumluluklan" ba!ihkh 86. maddesinin 4. flkrasmtn (p) bendi lie 

6. ve 7. flkralartntn. "Koordinator Ogretmen gOrevlendirilmesi" ba!illkh 88. maddesinin 2. flkrasfntn (c) 

bendiile (f) bendinde yer alan "6u kapsamda aym ogrenci gurubu iyin haftada bir defa va yalolz bir 
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6gretmene koordinat6rluk gorevi veriHr." cQmlesinin, "Belletic! ogretmen gorevl~nairilmesi": bci~I'kl':B~. 

~ :., ,: (~ .'"$: r .. 

maddesinin 2. flkraslnda yer alan " ... okulda gorevli ogretmenler araslndari';f, 6kalda"':5'et~rli' . sarld'a 
!,j< .); ,,'t." 'J' "," .. ' 

6gretmen bulunmamasl ve ihtiyacln kan,;llanamadlgl durumlarda sirayia aynl yerrft~itn,.·ye~fi19,&i·i~<;;S~~ki 
ildeki diger egitim kurumlannda gorevli ogretmenlerden ..." ibaresinin, "Diger pers9ffel'" ba~lIkl{ 94. 

maddesinin 3. flkraslntn, "Hizmet odalantl ba~hkli 99. maddesinin 2. flkrasmtn, "Disiplin': ~ezaslnl 
gerektiren davranllj ve fHller" baljllkh 164. maddesinin 1. flkraslnln (a) ve (I) bendi, 2. flkrastnrn (<;) 

bendi ve 3. flkrastnln (k), (I), (n) bentleri ile aVnI maddenin 5. flkraslnln iptali ve yOrOtmenin 

durdurulmasl istemiyle ayllan davada; Dam:;;tay ikinci ve Sekizinci Daireleri MO:;;terek Kurulunca verilen 

yOrotmenin durdurulmasl isteminin klsmen kabulOne, klsmen reddine, klsmen karar verilmesine yer 

olmadlgrna ili:;;kin 27/1112014 gOnlO, E:2014/6589 saYll1 karara, taraflar kar~lllkll olarak itiraz 

etmektedirler. 

itiraza konu karann, 78.maddeslnin 7.f,krasl lIe 86.maddesinin 6.ftkrastna i1i$kin klslm/an 

y6nunden; 

07/09/2013 gOnIC!, 28758 saYll1 Resmi Gazete'de yaYlmlanarak yOrurliige giren MillY Egitim 

BakanIIgI Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin "MOdQr, gorey, yetki ve sorumluluklarl" ba!ihkll 

78.maddesinin (7). flkrasmda; "Anadolu imam-hatip ve imam-hatip Usesi mOdOrleri aynca okuldaki eqitim, 

6gretimle ve ilileyilile i1gili olarak, okulun gevrey/e ill§ki kurmaslnl saglamak amaelY/a, dinT konularda 

ha/km bi/gilendirilmesine yonelik meS/ek ders/eri ogretmen/erinin sorumlu/ugunda sosyal etkinlik/er 

<;er<;evesinde hutbe, vaaz ve benzeri program/ar duzen/er ve bu konUiarda mOftOluk, il veya ilge milll 

egitim mfldurlOkleri, yOksekogretim kurumlan ve diger kurum ve kurulu~larla i~birligi yapar..." kurahna yer 

verilmi§tir. 

Aynl Yonetmeligin "Ogretmenlerin: gorevleri ve sorumluluklan" madde ba~llklt 86.maddesinin 

(6). flkrasmda jse; "Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri ogretmenleri gerek ders 

saatleri iyerisinde, gerekse ders saatleri df~mda olmak Ozere ogrencilerin mesleki becerilerinin 

geli§tirilmesi iyin <,;evreyle ililjki kurmalanna rehberlik ederek mesfeki uygulamalarmm verimli oimasl 

yononde yall~malar yapar, din! konularda halkm bi/gifendirilmesine yonelik faa/iyet/ere katll/r." 

dOzen/emesine yer verilmil}tir. 

1739 saYl1! Milli Egitim Temel Kanunu'nun 32.maddesi uyarmca; imam - hatip liseleri, imamhk, 

hatiplik ve Kur'an kursu ogreticiligi gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile gorevli elemanlan yeti!itirmek 

(,izere, Milli Egitim Bakanhgmca a<';Ilan ortaOgretim sistemi it;inde, hem meslege hem yOksek ogrenime 

hazlrlaYlcl programlar uygul<;lyan ogretlm kurumlandlr. 

Her ne kadar daval! idare tarafmdan, her meslegin bir bUg;, bir de uygulama yono oldugu, din 

gorevliliginin bilgi y6nunO, Anadolu imam-hatip lisesi ogretim programlannda bulunan meslek dersleri, 

genel kOltOr dersleri ve seymeli derslerin olu~turdugu, uygulama yonOnCt ise, yine programlarda yer alan 

dersleri temel alarak din hizmetleri egitimini peki~tirmeyi ama91ayan hitabet ve mesleki uygulama dersinin 

kazandlracagl, ayrlca din gorevliliginin, alan bilgileri yanmda bu bilgileri ba~kalan ile payla9maya 

yardimci olacak ozel yabaYI da gerektlren bir faaliyet oldugu, payla~abilmek igin bir konunun bilgisine 

sahip olmak nasll gerekliyse onu payla~abilmenin yontem ve tekniklerini bilmek ve uygulayabilmenin de 

bir okadar gerekli oldugu ileri surOlerek dava konusu bu iki hOkmun hukuka uygun oldugu savunulmu~ 

ise de; AnadolU imam-hatip lisesi ve meslek imam-hatip liselerinde ogreneilerin yeti~tirilmesi amaclY/a 

meslekl uygulamalarm yapllmasl mOmkOn olmakla birlikte, bu amaCl a§ar nite/ikte, hem bu okullann 

mOdOrierine hem de ogretmenlerine din; konularda helkln bilgilendirilmesine yonelik faaliyetler 

duzenleme ve bu faaliyetlere katllma gorevi yuklenmesinde hukuka uyarhk bulunmamaktadlf. 
<I 
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ltiraza konu kararlM diger maddelere m,kin klslmlan yanunden; 

Itiraza konu karann bu klsml, hukuka ve usule uygun olup, taraflar itirazmm bli klslmlar 

yanOnden reddi gerekmektedir. 

Aglklanan nedenlerle, DanJ~tay ikinci ve Sekizinci Daireleri MO~terek Kurulunca veri ten 

27/1112014 gOnlO, E:201416589 saYI!! kararm; 07/09/2013 gOnlu, 28758 saYI!! Resmi Gazete'de 

yaYlmlanarak yOrOriCIge giren Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Y6netmeligj'nin 

78.maddesinin (7).flkrasl lie 86.madd€lsinin (6).flkrasl yanunden yOrutmenin durdurulmasl isteminin 

reddine ili~kin klsmma yapllan davaci itirazlnlO KABULO ile karann anllan klsmlOln kaldlrllmasma, 2577 

saYl1! Idari Yargllama UsulO Kanunu'nun 27. maddesinde angorOlen ko~ullann ger~eklei?mi~ olmas! 

nedeniyle soz konusu maddelerin YOROTMESiNIN DURDURULMASINA, oy~oklugu; davamn diger 

klslmlan yonunden ise davaci ve dava" idare itirazlannln RED DINE, dava konusu Yonetmeligin 11. 

maddesinin 4. flkrasmda yer alan "en az 12" ibaresi, 88.maddesinin 2.flkrasmm (f) bendinde yer alan 

"Bu kapsamda aym agrenci gurubu it;in haftada bir defa ve yalmz bir ogretmene koordinatorlOk garevi 

verilir."cOmlesi. 94.maddesinin 3.flkrasmda yer alan "botc;:e d1lil kaynaklarca" ibaresi yanOnden 

oVc;:oklu~u, di~er maddeler yanOnden oybirliQi ile, 01/07/2015 !=IunOnde karar verildi. 

Ba,kan Dye Dye Dye Dye 
Namlk Kemal Nuket Ibrahim Nurben GOrsel 
ERGANI YOKLAMACIOGLU BERBEROGLU OMERBA$ MEKIK 

(XX) (XX) 
(XXX) 
(XXXX) 

Dye Dye Dye Oye Oye 
Ali Ihsan ibrahim Vahit Hasan Prof. Dr. BOlen! 
$AH!N ALiuSTA BEKTA$ GOZELER OLCAY 
(XXX) (XX) (XXX) (X) 

(XXX) 

Dye Oye Oye Oye Oye 
Abdulkadir Ya/<;:In 00<;:. Dr. Selami Erhan Ahmet 
ATALIK EKMEKt;1 DEMIRKOL t;IFTt;1 ARSLAN 
(Xl (X) (X) (X) (X) 
(XXX) (XXX) 
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x- 2577 saYI!! Idari Yargllama UsulO Kanunu'nun 27. maddesinde ongorOlen yOrotmenin 

durdurulmasl karan verilebilmesi i~in gereklL alan ko~ullann 07/0912013 gOnlO, 28758 saYlh Resmi 

Gazete'de yaYlmlanarak yOrOrlOge giren Milll Egitim Bakanltgl Ortaogretim Kurumlan Yanetmeligi'nin 

78.maddesinin (7).flkrasl ile 86.maddesinin (6).flkrasl yanunden gen;:ekle~medigi, bu itibarla, Dairenin bu 

maddelere yonelik yOrotmenin durdurulmasl if>teminin reddine ili~kin kararma yap,lan davaCi itiraz,"m 

reddi gerektigi gorO~Oyle aksi yOndeki yogunlu~ karanna katllmlYoruz. 

Oye Oye OYl;! Oye Dye 
Hasan AbdOlkadir YalC;ln Doc;.Dr. Selami Erhan 
GOZELER ATALIK EKMEKyl DEMIRKOL QiFTyi 

Oye Oye 
Ahmet Oguz 
ARSLAN YAGUel 
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KAR$IOY: 

~ 
I, '.1, 

XX- 07/09/2013 gOnlO, 28758 saylh Resmi Gazete'de yaYlm!analt rIililii Egithn. Bak",nllgl 

Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin "Koordinat6r 6gretmen gorevlendirilmesi" b'a~~~I!. ~8. madd~sinin 
1. flkrasmda, i~letmelerdeki mesleki egitimlestaj ve yaz uygulamalannm planll "013\'81<" yorOtOlmesi. 

programa uygunlugunun izlenmesi, ortaya 91kabilecek sorunlann belirlenmesi, ogrencilerin ba9an. 

devamslzhk ve disiplin durumlannm izlenmesi ve rehberlikte bulunulmasl emaclyls okulda alan! at6lye, 

laboratuvar ve meslek derslerl Ogrefmenligi alan yonetici ve ogretmenler arasmdan koordinator ogretmen 

gorevlendirilecegi dOzenlenmi!}, aynJ maddenin 2. flkraslnm (f) bendinde de, koordinator ogretmenin 

gorevlendirilmesinin, ogrencinin i~letmede bulundugu gOnlerde yapllacagl, aynl i~letmede aynt alanda 

mesleki egitim goren 15 Ogrenciye kadar bir kaordinator 6gretrnen gorevlendirilecegi belirtildikten sonra 

"Bu kapsamda aynJ Ogrenci gurubu igin haftada bir defa ve yalOlZ bir ogretmene koordinatorlOk gorevi 

verilir." ~eklinde bir dOzenlemeye yerverilmi!}tir. 

YMetmeligin "KoordinatOr Ogretmenlerin gorev ve sorumluluklan" ba~lIkll 89. maddesinde ise 

koordinattir ogretmenlerin gtirevleri saytlmll? olup, bu gorevler; "a) i~letmelerde mesleki egitim 

uygulamasl ile staj ve yaz uygulamalarmm planll olarak yOrOti.ilmesini saglamak amaclyla almacak 

Onlemleri belirler ve okul mGdOrlOgOne bildirir. 

b) 'i1etmelerde, bgretim programlanntn uygulanmaslnda ortaya Qlkan sorunlarla program lara 

yansltrlmasmda yarar gordOgO hususlart belirleyerek hazlrlayacagl raporu, program geli~tirme 

y8hl?malarmda degerlendirilmek Ozere Okul mOdOrlugOne verir. 

c) Mesleki egitim konusunda, i!}letme yetkitileriyle usta ogretici/egitici personele rehberlikte 

bulunur. 

Q) 1~letmelerde beceri egitimi goren ogrehcilerin yapml~ olduklan i91erle IIgili i9 dosyasml kontrol 

eder. 
d) Ogrencilerin ba~a:m. devamslzhk ve disiplin durumunu izleyerek ii?letme kaYltlanndaki 

bilgilerin takip eden iki i~ gOnO i99risinde okul mOdOrlOgOne iletilmesini saglar. 

e) 1!}letme yetkilileriyle i~birli9i yaparak i~yerine uyum saglayamayan ogrencileri beHner, Ozel 

egitime ihtiyaci olan ogrenciler iffin i~letme ve oklil arasmda yapllan i~birligi geregi uygulamaya yOnelik i~ 

ve i!}lemleri takip eder, ahnacak onlemleri okul modOrlGgOne bildirir. 

f) Okul lie i$letme araslnda imzalanan sozle~menin uygulanmasmda ortaya ylkan sorunlan 

belirleyerek okul mOdOrlOgOne bildirir. 

g) 1~letme yetkilisince doneme ait puan gizelgelerinin doldurularak donem sona ermeden 5 gOn 

once okul mOdOrJOgOne teslim edilmesini saglar. 

g) Mezunlan izleme ve i!}e yerJe!}tirme c;allimalarr kapsammda gerektiginde mezunlar ve i!}yeri 

yetkililerine anket uygular. 

h) I~letmelerde mesleki egitim konusuhda mOdOrOn verecegi diger gorevleri verine getirir." 

~eldinde belirtilmi;;tir. 

Yukanda aktanlan dOzenlemelerin birlikte degerJendirilmesinden, i~letmelerdeki mesleki 

egitimle staj ve yaz uygulamalanntn pfanh olaraK yOrOtolmesi, programa uygunlugunun izlenmesi, ortaya 
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ylkabilecek sorunlann belirlenmesi, ogrencilerin ba!?an, devamslzhk ve disiplin durumlannm izlenmesi va 

rehberlikte buiunulmasl amaelyla gorevlendirilen koordinator 6gretmenin, Ypnetmeligin 89. maddesi ile 

kendisine verilen g6revleri yerine getirilebilmesi it;:in mesleki egitimin veri/mesi a9amasmda ogreneilere 

refakat etmesi gerekli olup, aksi durum koordinator 6gretmenin Yonetmelikte 6ngorOIen gorevlerini tam 

yapamamaslna sebebiyet verebileeektir. 

Dava konusu 88/2-f maddesinin 3. cOmlesindeki hOkum nedeniyle i:;;letmelerde mesleki egitim 

goren her bir ogrenci grubu i9in haftada bit defa ve yalmz bir ogretmene koordinatorlUk gorevi 

verilebileceginden i!?letmelerde mesleki egitimin bir gOnden fezla oimasl halinde ogrenciler koordinatOr 

ogretmen olmadan i!?letmelerde egitim almak zorunda kalacaktlr. 

Ote yandan, staj uyguiamasl olarak gorOlen mesleki egitimin sanayi il?letmeleri veya saghk 

kurum ve kurulw~lan gibi 6grenciler a~;tstndan ciddi risk olul?turabilecek yerlerde geryekle:;;tirilmesi 

nedeniyle bu egitim slrastnda ogretmenlerin g6rev almamasl, 6grencilerde korku, kaygl. yekingenlik va 

yanh9 yapma endi99sinin olu!?masma yol 8yacagr ve ogrencilerin E1gitim kurumunda elde ettikleri bilgileri 

dogru davranl!? ve beceriye donO!?tOremeyecegi aC;Ik olup, aym zamanda mesleki egitim verilen i§letme 

ve kurumlardaki i~ yogunlugu nedeniyle ogrencilerle yeterince i1gilenilmemesi sonucunu da doguracaktlr, 

Aylklanan nedenle, ortaya <;Ikabilecek olumsuzluklarm onlenebilmesi a91smdan dava konusu 

Yonetmeligin 88.maddesinin 2. flkrasmtn (f) oendinde yer alan "Bu kapsamda aym ogrenci gurubu iyin 

haftada bir defa ve yalnaz bir ogretmene koordinatorlOk gorevi verilir." cOmlesi y6nilnden davac! 

itirazmm kabulO ile dilzenlemenin yUrOtmesinin durdurulmasl gerektigi oyuyla. c;ogunluk kararlO!n bu 

klsmlOa katllmlyoruz. 

Oye 	 Oye Oye 
NUket Nurben Ibrahim 

YOKLAMACIOGLU OMERBA$ ALiuSTA 

6 


UYAP Bili$im SiSleminde yer alan bu doktimana http;l!va(anda~.uyap.gov.tr ~dresinden jyr6FQt - S+yulAo - 3f+yM2X - fU4NX8= kodu ile eri~ebilirsiniz. 



T.C. 
DANJ$TAY 

iOARi OAVA DAiRELERi KURULU 
YO itiraz No: 2015/351 

KAR$IOY: 

xxx- 2577 saylll Idari Yargllama UsulO Kanunu'nun 27. maddesinde ongort)len yurotmenin 

durdurulmasl karan verilebilmesi iein gerekli olan kO$ullann YonetmeliQin 94.maddesinin (3). r,krasmda 

yer alan "bOtge dl§1 kaynak/area" ibaresi yonOnden ger~ekle$rnedigi, bu itibarla. dava" idare itirazrnm 

kabulO ve bu klsma yonelik yOrotmenin durdurulmasl kararmm kaldlrlimasl gerektigi oyuyla, 90gunluk 

gorO$[me katllmlyoruz. 

Oye Oye Oye Oye Oye 
Nurben . Alilhsan Ibrahim Vahit AbdOlkadir 
OMERBA~ ~AH'N Al,IUSTA BEKTA~ ATALIK 

Oye 
Yal91n 
EKMEK<;I 
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KAR$IOY: 

xxxx· 07/09/2013 gi.lnIO, 28758 saYIII Resmi Gazete'de yayrmlanarak yururli.lge giren Millr 

Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin "Ders Secimi" bal;ihkh 11.maddesinin (4). 

flkrasrnda " Seemeli ders en az 12 ogrencinin talebi dogrultusunda ogretime aYlllr. Ders YIII iyerisinde 

ogrenci saYlsl azaisa bile 0 dersin okutulmasrna devam edilir. Ortak dersierde ise slnJf bUtOnlOgU esastlr. 

Ozelogretim kurumlarmda bu ~artlar aranmaz. " kuralina yer verilmi~tir. 

Dava konusu bu kural lie bir seymeli dersin ogretime a911masl i\fin en az 12 6grencinin talebinin 

buiunmasl gerekliiigi aranmr9 olup, hangi kritere dayall olarak belirlendigi a:1la9rlamayan bu rakam, belli 

miktarda ogrencinin talebi olmasma ragmen bu rakamrn allinda oldugu !\fin bir dersin se\fmeJi ders olarak 

Ogretime acllmasrna engel olacak ve ogrencilerin istemedigi derslere kayrt olmasr sonucunu doguracaktlr.. 

Davall ida renin gOrevi, ogrencilerin egilimleri dogrultusunda, olanaklann imkan verdig; olgude 

ve koordine bir ,ekilde seemeli derslerin ogretime aCllmasl olup. buna engel te9kll edecek nitelikteki dava 

konusu kuralda hukuka uyarhk bulunmamaktadlf. 

YOrotmenin durdurulmaslOa kElfar verilebilmesi i<;in. 2577 saYll1 Idari Yargllama UsulO 

Kanunu'nun degi§ik 27. maddesinde ongorOlen ko9ullann bakllan uyu§mazlrkta YOnetmeligin 

11.maddesinin 4Jlkrasmda yer alan "en az 12" ibaresi yonOnden gercekle§tigi anla~lldtgmdan, bu madde 

yanunden yOrOtmenin durdurulmasl isteminin reddine ili9kin Daire karanna yapllan itirazrn kabulO ve bu 

dO~enlemenin yOrOtmesinin durdurulmasl gerektigi oyuyla, karatm bu klsmrna katllmlyorum. 

8 




r 

J 

" 

~dl Soyadl 

DANI$TAY 
8. Dafre Ba§kanhgl 

DAVALI MIL,Li EGITIM 6AKANUGI 

Ankara 

adresinde bulunur. 

Dosya No: 

"',' ', .....~\". 
'f~'l~' ~:,' ': .~ 

~.,'. "'. . 
~f. ""'. . "; ~ . .,' : 

Muh.u;ve I~~(.:~~ J:.,:: £,] 

HUKUK MO~ViRLiGt· 

o7 Oca. l016 

SAYl: 

au ZARFT:A Yd Iti!8Z' 1P101!~1S, Yd itiraz Oilekjjlesi· 0810412015 VAROIR. 

~. 

...................................................................................Buradan katlay'mz.................................................................................... . 


"STANDART ABONE TCKIMLIKNO" yazlp 4060'a gonderip abone olabilirsiniz. Abonclikler hakkmda detayh bilgi i~in 

httu:/lwww.sms.uvao.l!ov.tr sitesini zivaret ediniz. 

~'\~~,,, i):~~ ~, '-:"'\, ,~;:~t~ 

http:httu:/lwww.sms.uvao.l!ov.tr

