
EGİTİM SEN
Eğitim ve Bilim Emekçileri SendikaslEcllIcation and Seienee Workers' Union

.I111l\\\.
KESK
"Q!JI"

Sayı: 2019/H800/ /70 £ı
Konu: Hizmet vakfı ile yapılan protokol hk.

Miıli EGiTiM BAKANllGI'NA
ANKARA

28.03.2019

Sendikamızca Bakanlığınız ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi
Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler
yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin
17.07.2017 gün ve 10828164 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması
istemiyle açtığımız davada Danıştay 8.Dairesi 13.09.2018 gün ve E: 2017/7712 sayılı
yürütmeyi durdurma kararıyla söz konusu protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı
yönünden yürütmesini durdurdu. Anılan kararda protokolün örgün eğitimdeki
öğrencilere yönelik bir kısım etkinliklerinin doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler
tarafından yürütüleceğinin kabul edilmesi. örgün eğitim kurumlarını kanuni idare
ilkesine ve genel idare ilkesine aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet
alanına dönüştüreceği. bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devletin
hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu
görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmiştir.

Anayasa'nın 138.maddesinin son fıkrasında "...yasama ve yürütme organları ile
idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme
kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez"
kuralına yer verilmiştir. 2577 sayılı yasa ise bu kurala koşut olarak "Kararların Sonuçları"
başlıklı 28/1 maddesinde "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi
mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına
göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.
Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez"
hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemeler karşısında yargı kararlarının uygulanıp
uygulanmaması konusunda yönetimin herhangi bir "takdir yetkisi" bulunmamaktadır.
Bu nedenle Bakanlığınızca anılan Danıştay kararının Bakanlığınıza tebliğ edildiği
tarihten itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması için valiliklere talimat
gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi durumunda bakanlığınıza bağlı
kurumlarda anılan Danıştay kararının uygulanmaması kapsamında herhangi bir işlem
ya da eylem gerçekleştiği takdirde sorumlu olacağınız ve bu nedenle de yasal
yollara başvurmamız kaçınılmaz olacaktır.
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