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1 OCAK – 1 TEMMUZ 2022 EĞİTİM SEN HAK İHLALLERİ RAPORU 

SÜRGÜN- İSTEĞİ DIŞINDA GÖREV YERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ 

• Adana Şube 5 kişi  

• Diyarbakır 1 No’lu Şube’den bir üyemiz hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile 

dava açılmıştır, dava halen devam etmektedir.   

• Diyarbakır 1 No’lu Şubeden 2 üyemiz hakkında örgüt üyesi olmak suçlaması ile ceza davası 

açılmıştır. Dava yetki itirazı sonucu şu an Yargıtay 5. Dairesi’ndedir. 

• Diyarbakır 1 No’lu Şubeden 2 üyemiz hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan soruşturma 

halen açıktır.  

• Diyarbakır 1 No’lu Şubeden 1 üyemiz hakkında propaganda suçlaması ile ceza davası 

açılmıştır. Dava, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2022/147 esas numarası ile devam 

etmektedir.  

• Gaziantep Şubemizde 2 üyemize, okullarındaki soruşturmadan dolayı yer değişikliği 
yapılmıştır. 
 

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI 

• Adana Şube 1 kişi  

• Diyarbakır 1 No’lu Şubemizde 5 üyemiz hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle örgüt 

propagandası yapmak, örgüte üye olmak suçlaması ile ceza soruşturması açılmış, akabinde 

görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.  

CEZA DAVALARI VE SORUŞTURMALARI 

 

• Adana Şube 1 kişi, hakaret davası 

•  

AYLIKTAN KESME VE İDARİ PARA CEZALARI 

• Adana Şube 30/1 maaş kesimi 2 kişi  

•  

İŞTEN ÇIKARMA CEZASI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 
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•  

SORUŞTURMALAR, UYARI VE KINAMA CEZALARI 

• Adana Şube 2 kişi, uyarı cezası, bir kişi kınama cezası  

• Diyarbakır 1 No’lu Şubemizde 1 üyemize sosyal medya paylaşımı iddiasıyla soruşturma 

açıldı, üyemiz 1 yıl 6 ay ceza aldı ve 01.02.2022 tarihinde açığa alındı. 

• Gaziantep Şubemizde bir üyemizin okulundaki soruşturmadan dolayı aldığı kınama cezası 

uyarma cezasına düşürülmüştür. 

• Gaziantep şubemizde bir üyemiz, çocuğunu hastaneye götürdüğü için okula 3 dakika geç 

geldiğinden dolayı müdür yardımcısıyla tartışması üzerine uyarma cezası almıştır. İl disiplin 

kuruluna yapılan itiraz sonucu cezası iptal edilmiştir. 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE ATAMA YAPILMAMASI 

 

•  

SENDİKAL FAALİYETLERİN ENGELLENMESİ VE SENDİKAL AYRIMCILIK 

• Diyarbakır’da 28.02.2022 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu için faks çekilme yapılırken, 

eylemciler polisler tarafından yakın takiple taciz edildi. 

• Diyarbakır’da 29.04.2022’de 1 Mayıs mitingi için bildiri dağıtılırken, polisler tarafından keyfi 

müdahalede bulunulup 10 dakika boyunca çalışma engellendi. 

• 24.03.2022 tarihinde Van Gevaş İlçe Milli Eğitim Özel Büro Sorumlusu ve Eğitim Bir Sen İlçe 

Temsilcisi Hurşit Türbil, okulları gezerek artık adaylık kaldırma sınavının kaldırıldığını ve 

mülakat yoluyla adaylığın kaldırılacağını; aday öğretmenlere, mülakatta sıkıntısız geçmenin 

tek yolunun sendikalarına üye olmaları gerektiğini ifade edip sendikal ayrımcılık yapmış ve 

görevini kullanarak mobbing uygulamıştır.  

• Mayıs 2022’de Van ilinde aşçı ve aşçı yardımcılığı unvanı ile atanan kişilerin yer aldığı 

Whatsapp grubunda, İl Milli Eğitim Bilgi İşlem Şefi unvanı ile yer alan Mehmet Gök isimli 

kişi, gerek gruptan gerekse özelden gelen sorular dâhilinde herhangi bir sendikaya üye 

olma konusunu açıklarken Eğitim Bir Sen lehine propaganda yapmış, bu sendikayı 

anlatırken "... devlet aleyhinde çalışmayan, devlet yanlısı olan..." şeklinde ifadeler kullanıp 

ismi geçen sendika dışındaki tüm sendikaları devlet aleyhine çalışmak ve devlet yanlısı 

olmamak düşüncesi ile kriminalize etmeye çalışmış, bulunduğu makamı ve adına grupta yer 

aldığı Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ismi geçen sendikanın propagandasını yürütmek ve 

üye kazandırmak için kullanmıştır. 

BROŞÜR, BİLDİRİ, TAKVİM VB. SENDİKAL MATERYALLERİN DAĞITIMININ ENGELLENMESİ 

• Diyarbakır’da 28.02.2022 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu için faks çekilme yapılırken, 

eylemciler polisler tarafından yakın takip ile taciz edildi. 
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• Diyarbakır’da 05.03.2022 tarihinde, DAKP broşür dağıtımında polisin fiziksel yakın takibi 

oldu. 

•  

EYLEM VE YÜRÜYÜŞ ENGELLEME 

• KESK Adana Şubeler Platformu’nun TÜİK önünde yapmak istediği açıklamaya izin verilmedi. 

• Diyarbakır’da 28.02.2022 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu için faks çekilme yapılırken, 

eylemciler polisler tarafından yakın takip ile taciz edildi. 

• Diyarbakır’da 01.02.2022 tarihinde, Öğretmenlik Meslek Kanunu için basın açıklaması 

planlamasında AZC önü belirlenmişken, buraya izin verilmedi. Açıklama Hazar Parkı’na 

alındı. 

• Diyarbakır’da AZC önünde planlanan hiçbir açıklamaya izin verilmeyip, etkinlikler Hazar 

Parkı’na alındı. 

• Diyarbakır Valiliği tarafından, 26.03.2022 tarihinden itibaren 10 günlük eylem ve etkinlik 

yasağı getirildi. 

• Diyarbakır’da 01.05.2022 tarihinde, 1 Mayıs miting alanına giren kadın arkadaşların üzeri 

rahatsız edecek kadar detaylı aranmak istendi ve bazı arkadaşlar arandı. 

• Diyarbakır’da 01.05.2022 tarihinde, 1 Mayıs miting alanına kortejlerle girilmesine izin 

verilmedi. Kortej miting alanında kurulabildi. 

• Diyarbakır’da 15 Mayıs 2022’de Kürt Dil Bayramı için yapılan basın açıklamasına polis 

müdahale etti ve basın açıklaması yaptırılmadı. 

• Diyarbakır’da 03.02.2022’de, Aysel Tuğluk için yapılan basın açıklaması metnine, metnin 

içinde ‘TECRİT’ kelimesi geçmemesi için müdahale edildi. Kitle bunun için uyarıldı. 

• Diyarbakır’da 21.02.2022’de, Aysel Tuğluk ve hasta tutsaklar için yapılan basın 

açıklamasında ‘TECRİT’ kelimesi geçmemesi için uyarıda bulunuldu. 

• Diyarbakır’da 07.03.2022’de, Mordem Sanat Merkezi’nde düzenlenen kadın müzik 

dinletisinde, mekânın girişi ve çevresi polis araçları ile çevrildi. 

• Diyarbakır’da 08.03.2022’de, 8 Mart mitinginde alana girişte kabinlerde ‘çıplak arama’ 

dayatması ile alana girişler engellenmek istendi. Yöresel (geleneksel)  kıyafetler engellendi. 

Bir erkek çocuğu, kıyafeti yüzünden miting alanına alınmadı. 

• Diyarbakır’da 08.03.2022’de, kitle miting alanına giriş için yaklaşık 2 saat boyunca bekletildi. 

Şarkıcı Tarkan’ın “Geçcek Geçecek” şarkı sözlerinin yazıldığı pankart alana alınmadı. 

• 08.03.2022’deki 8 Mart mitinginde, tüm ülkede kullanılan “İsyandan Direnişe, Direnişten 

Özgürlüğe’’ pankartı, Diyarbakır’da yasaklandı. Bu pankart için bir kişi ifade verdi. 
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• Diyarbakır’da 08.03.2022’de miting alanına kadın makyaj malzemeleri alınmadı. Alana 

girerken bazı kadın arkadaşlar darp edildi. 

• Diyarbakır’da 04.04.2022 tarihinde yaptığımız bisiklet tamiri ve söyleşi etkinliği için sendika 

önüne polis araçları yığıldı. Etkinliğe giriş çıkışlar, polisler tarafından takip edildi. 

• 26.03.2022 tarihinde Diyarbakır Valiliği tarafından ilan edilen 10 günlük eylem ve etkinlik 

yasağı nedeniyle, organizasyonu daha önceden yapılan Silvan Temsilciliği etkinliği 

yapılamadı. 

• Diyarbakır’da 2018 yılında açlık grevindeki üyelerimiz Nuriye ve Semih’e destek için yapılan 

basın açıklamasında gözaltına alınan 32 KESK üyesinin davası, 29.06.2022 tarihinde görülen 

duruşmada karara bağlandı. Davada, 4 üyemiz ve 3 SES üyesi 6 ay ceza aldı. 

• 30 Haziran 2022 tarihinde, KESK Gaziantep Şubeler Platformu’nun TUİK önünde yapacağı, 

“ARTIK YETER, GEÇİNEMİYORUZ, SEFALET ÜCRETİNE MAHKÛM OLMAYACAĞIZ” konulu 

basın açıklamasına izin verilmedi. 

• Sendikamızın bileşeni olduğu Van Emek ve Demokrasi Platformu’nun 29 Haziran 2022 

tarihinde saat 18.00’de yapmak istediği yürüyüş ve basın açıklaması için Valiliğe 27.06.2022 

tarihinde bildirimde bulunuldu. Van Valiliği, 27.06.2022 tarihli yazısı ile Valilik makamının 

09.06.2022 tarihli yasaklama ve etkinlikleri izne bağlanması kararı gereği, etkinliği uygun 

görmedi. Açıklama sırasında kitle çember içerisine alındı, yürüyüşe izin verilmeyeceği 

söylendi ve Sanat Sokağı’nda polis çemberinde açıklama gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, 

Valiliğin yasak kararını gerekçe göstererek yürüyüşü engelledi. Fakat bir sonraki gün 

koruyucu aile haftası etkinlikleri adı altında, Van Merkez Ziraat Bankası önünden Valilik 

önüne kadar yapılan yürüyüşe, Aydın Perihan AVM önünden Van HDP il binası önüne kadar 

yürüyen birkaç kişilik grubun yürüyüşüne müdahale edilmediği gibi bizzat yürüyüşün 

yapılması sağlandı.   

 

İHRAÇLARIN DEVAMI OLARAK YAŞANAN İHLALLER (HAK MAHRUMİYETİ, TEMEL HAK VE 

ÖZGÜRLÜKLERE YÖNELİK KISITLAMALAR VB.) 

• Adana Şube, bir kişiye savcılık soruşturması sonucu 1020 TL para cezası kesildi.  

• Diyarbakır’da başvuruları OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından ret edilen ve 

haklarında “kurum kanaati” olduğu bildirilen 4 üyemizin, haklarındaki kurum kanaatinin 

gerekçesini Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde öğrenme başvuruları ret edilmiştir.  

• Diyarbakır’da hakkında idari soruşturma bulunması nedeniyle bir üyemize yurtdışına çıkış 

yasağı uygulanmıştır. Üyemizin konuyla ilgili olarak valiliğe yaptığı başvuru ise ret edilmiştir.  

• Diyarbakır’da 675 sayılı KHK ile ihraç edilen ve aynı zamanda gazetecilik yapan bir üyemiz, 8 

Haziran 2022 tarihinde gözaltına alınmış, 8 gün gözaltı sonrası tutuklanmıştır. Üyemiz 

hakkında henüz ceza davası açılmamıştır.  
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375 SAYILI KHK’NIN GEÇİCİ 35. MADDESİ KAPSAMINDA İHRAÇLAR 

• Diyarbakır Ergani ilçesinden bir üyemiz, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1 yıl 6 ay ceza 

aldı ve 01.07.2022’de 35. madde kapsamında ihraç edildi. 

GÖZALTI VE TUTUKLAMA 

• 15.03.2022 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 

tarafından yapılan operasyonla, sendikamızın üyesi ve aynı zamanda şube yöneticisi olan 3 

kişi gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/52089 sayılı 

soruşturması kapsamında, üyelerimize katıldıkları Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kadına 

Karşı Şiddet İle Mücadele Günü ve sendika tarafından organize edilen kadına karşı şiddetle 

mücadele konulu pek çok etkinlik suçlama olarak yöneltilmiştir. Üyelerimiz, yurtdışına çıkış 

yasağı uygulanarak serbest bırakılmışlardır.  

• Diyarbakır’da bir üyemiz, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında ceza 

soruşturması olması vesilesiyle gözaltına alınmış, adli kontrol uygulanarak serbest 

bırakılmıştır.  

• Diyarbakır’da bir üyemiz, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında ceza 

soruşturması olması vesilesiyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır, akabinde itiraz sonucu 

adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştır.  

• Diyarbakır’da 675 sayılı KHK ile ihraç edilen ve aynı zamanda gazetecilik yapan bir üyemiz, 8 

Haziran 2022 tarihinde gözaltına alınmış, 8 gün gözaltı sonrası tutuklanmıştır. Üyemiz 

hakkında henüz ceza davası açılmamıştır.  

•  

KABAHATLER KANUNU GEREKÇE GÖSTERİLEREK VERİLEN PARA CEZALARI 

•  

İHRAÇ OLMALARINDAN ÖTÜRÜ SENDİKA YÖNETİCİSİ OLAMAYACAKLARI, ÜYELİKLERİN SONA 

ERECEĞİ İDDİASIYLA HAKLARINDA DAVA AÇILANLAR 

•  
 

BAŞBAKANA, CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVALARI 

 

• Diyarbakır’da bir üyemize sosyal medya vasıtasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile 

Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır, dava halen devam etmektedir.  

• Eğitim Sen Çorum Şubesi Osmancık İlçesi Baş Temsilcimiz sosyal medya paylaşımı sebebiyle 

Osmancık Güvenlik Büro Amirliği tarafından 20.06.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’na 

hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 21.06.2022 tarihinde, yargılanmak üzere 
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mahkemeye sevk edilmiştir. Mahkeme tutuksuz yargılanmak üzere baş temsilcimizi serbest 

bırakmıştır. Halen yargılanması süreci devam etmektedir. 

SOSYAL PAYLAŞIM, İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK DAVALAR, İHLALLER 

• Diyarbakır’da 3 üyemiz hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ceza 

davaları açılmıştır. Üyelerin paylaşımları ifade hürriyeti çerçevesinde kalan, toplumu 

bilgilendirme ve düşüncesini açıklamadan ibarettir. 

PANDEMİ SÜRECİNE ÖZGÜ YAŞANAN SORUNLAR VE HAK İHLALLERİ 

•  

DİĞER 

•  

•  

 


