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DAVACI VE YÜRÜTMENİN
DURDURULMASINI İSTEYEN : Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası   

VEKİLİ : Av. Meltem Salman

  Necatibey Cad. No:82/16 Kızılay / ANKARA

DAVALI : Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. / ANKARA

VEKİLLERİ : Av. Meral Çakır, Av. Arif Örslü / Aynı yerde

İSTEMİN KONUSU : Davalı idarenin yer aldığı basın, yayın ve iletişim 
hizmet kolunda faaliyet gösteren sendika yetkililerinin mesai saatleri içerisinde ve iş 
yerlerinde sendikal faaliyetler yürütürken idareden izin alması gerektiğine yönelik Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 07/08/2020 tarih ve 
6626 sayılı işleminin geri alınması istemiyle yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle 
reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, söz konusu yazı ile kurum iş 
yerlerinde basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikaların tüm yönetici 
ve diğer yetkililerinin mesai saatleri içerisinde iş yerlerinde yapacağı tüm sendikal faaliyetler 
için öncesinde idareden izin alma zorunluluğu getirildiği, bu düzenlemenin Anayasa’ya ve 
uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI : Davalı   tarafından,   Mersin   Birlik   Haber-Sen 
yöneticilerinin 21/08/2019 tarihinde sendikal faaliyette bulunmak amacıyla gittikleri Silifke 
PTT Merkez Müdürlüğünde başdağıtıcı tarafından engellendikleri ve hakarete uğradıkları 
yolundaki iddiaları ile başdağıtıcı tarafından Mersin Birlik Haber-Sen yöneticilerinin sendikal 
izin günleri olmadığı ve merkez müdüründen izin almadıkları hâlde müdürlüğe gelip 
huzursuzluk çıkardıkları iddiaları üzerine 31/01/2020 tarihinde soruşturma raporu 
düzenlendiği, raporun “İdari Yönden” başlıklı bölümünde kısaca, bu tip olayların 
tekrarlanmaması için sendikal faaliyetlerin teşkilata bildirilmesinin önerildiği, bu yaşananlar 
üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, söz konusu tebliğ ile ülkemizin geçtiği bu zorlu 
süreç göz önünde bulundurularak, sendika yöneticilerinin sendikal faaliyette bulunmak üzere 
iş yerlerini ziyaretleri öncesinde ünite amirinin bilgilendirilmesi suretiyle iş yerinde gerekli 
tedbirlerin alınmasının hedeflendiği, sendikal faaliyetlerin engellenmesinin söz konusu 
olmadığı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : Uğur Yasin Yolal
DÜŞÜNCESİ : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği 
düşünülmektedir.
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TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, davalı idarenin savunması alındıktan 
veya yasal savunma süresi geçtikten sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin 
durdurulması istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY:
Dava, davalı idarenin yer aldığı basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda faaliyet 

gösteren sendika yetkililerinin mesai saatleri içerisinde ve iş yerlerinde sendikal faaliyetler 
yürütürken idareden izin alması gerektiğine yönelik Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 07/08/2020 tarih ve 6626 sayılı işleminin geri alınması 
istemiyle yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, 

idari işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari 
işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 
yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 03/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun'un 20 
maddesiyle değişik 51. maddesinde, çalışanlar ve işverenlerin, üyelerinin çalışma 
ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için sendikalar 
ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme 
haklarına sahip olduğu belirtilmiş ve işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki 
haklarının kapsam, istisna ve sınırlarının, gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla 
düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, Anayasa'nın 53. maddesine 23/7/1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun'un 4. 
maddesiyle eklenen fıkra (söz konusu fıkra 07/05/2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun ile 
yürürlükten kaldırılmıştır) ile kamu görevlilerine kendi aralarında sendikalar ve üst 
kuruluşlarını kurma ve toplu görüşme yapma hakkı tanınmış; Anayasa'da belirtilen sınırlar 
çerçevesinde kamu görevlilerinin sendikal haklarının düzenlenmesi amacıyla 2001 yılında 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (sonrasında adı değiştirilmiştir) 
çıkarılmıştır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin  (AİHS) "Örgütlenme ve Toplantı Özgürlüğü" 
başlıklı 11. maddesinde, herkesin asayişi bozmayan toplantılar yapma, dernek kurma, 
ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara katılma 
haklarına sahip olduğu; bu hakların kullanılmasının, demokratik bir toplumda gerekli tedbirler 
niteliğinde olarak, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, nizamın muhafazası ve suç işlenmesinin 
önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için 
ancak yasayla sınırlanabileceği, bu maddenin, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler 
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kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru 
sınırlamalar konmasına engel oluşturmadığı kuralına yer verilmiştir.

Dolayısıyla, çalışanların sendika kurma ve sendikal faaliyette bulunma haklarının 
temel hak ve özgürlükler kapsamı içinde olduğu hem Anayasa'da hem de tarafı olduğumuz 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde kabul edilmiş ve güvence altına alınmıştır.

Bu nedenle, demokratik sosyal hukuk devletinin vazgeçilmez ögelerinden birini 
oluşturan sendikaların görevlerini yerine getirebilmeleri ve sendikal haklarını 
kullanılabilmeleri, sendikaların bağımsız olmalarını zorunlu kılmaktadır. Nitekim, Uluslararası 
Çalışma Örgütünün 98 ve 151 sayılı Sözleşmeleri'nde sendikalara müdahale yasaklanmıştır.

Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına 
İlişkin 98 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'nin 2. maddesinde, işçi ve işveren 
teşekküllerinin, gerek doğrudan doğruya, gerek mümesilleri veya üyeleri vasıtasıyla, 
birbirlerinin kuruluşları, işleyişleri ve idarelerine müdahalede bulunmalarına karşı gerekli 
surette himaye edilecekleri, bilhassa işçi teşekküllerinin bir işverenin veya bir işveren 
teşekkülünün kontrolüne tabi kılmaya, bir işverenin veya bir işveren teşekkülünün kendi 
nüfuzu altına alınmış işçi teşekkülleri ihdasını tahrik etmeye veya işçi teşekküllerini mali 
yollarla veya başka bir şekilde desteklemeye matuf tedbirlerin, bu maddedeki manasıyla 
müdahale hareketlerinden sayılacağı belirtilmiş; Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının 
Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 sayılı 
Sözleşme'nin 5. maddesinde de, kamu görevlileri örgütlerinin kamu makamlarından 
tamamen bağımsız olacakları, kamu görevlileri örgütlerinin kuruluş, işleyiş veya 
yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan 
yararlanacakları, bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin 
kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü 
altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemlerin bu 
madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda 
kamu görevlileri sendikalarının kurulu olduğu hizmet kolunda bulunan kamu kurumu ve 
kuruluşlarına, sendikaların faaliyetlerinin niteliğini, bu faaliyetlerin yürütülmesinde 
uygulanacak ilke ve esasları belirleme, bunlara göre sendikaların iş ve işlemlerini denetleme 
ve bu faaliyetlere izin verme ya da vermeme gibi bir hak ve yetki tanınmamıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, gerek ulusal mevzuatımızda gerekse 

tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde, kamu otoritesinin sendikal faaliyetlere 
müdahale etmemesi genel bir ilke olarak kabul edilmiştir.

Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde, söz konusu işlem ile davalı idarenin, kurum 
bünyesinde gerçekleşecek sendikal faaliyetlerin nitelik ve içeriğini sınırlandırması sendikal 
faaliyetlere karışma (müdahale) niteliğinde olup bu karışmanın hukuksal dayanağı 
bulunmamaktadır.
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Diğer yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin 11. maddesi ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlar incelendiğinde; 
Mahkemenin sendika hakkının kullanılmasını engelleyen bir karışmayı "yasayla öngörülme", 
"demokratik bir toplum için zorunlu olma" ve "ölçülü-orantılı olma" koşullarının her biri 
yönünden ayrı ayrı inceleyerek sonuca ulaştığı görülmektedir.

Dava konusu uyuşmazlık bu açıdan değerlendirildiğinde, sendika yetkililerinin mesai 
saatleri içerisinde ve iş yerlerinde sendikal faaliyetler yürütürken idareden izin almasına 
yönelik tüm personele gönderilen 07/08/2020 tarih ve 6626 sayılı işlemin; bahsedilen 
koşulları taşımaması nedeniyle sendika hakkının kullanılmasına karışma (müdahale) 
niteliğinde olduğu ve örgütlenme özgürlüğünü ihlâl eden bu yönüyle uluslararası 
sözleşmelere ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı, düzenlemenin 
uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı 
sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında 

öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından davacının yürütmenin 
durdurulması isteminin kabulüne,

2.  Davacı tarafından yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin 
işleme konu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 
07/08/2020 tarih ve 6626 sayılı işleminin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

3. Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 07/06/2021 tarihinde oy 
çokluğuyla  karar verildi.

Başkan
 
Üye

 
Üye

 
Üye

 
Üye

Yılmaz 
AKÇİL
(X)

Suna 
TÜRKOĞLU

Metin 
ARITI
(X)

Ahmet 
SARAÇ

Hamdi 
ŞENLER
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(X)-KARŞI OY:

Dava, davalı idarenin yer aldığı basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda faaliyet 
gösteren sendika yetkililerinin mesai saatleri içerisinde ve iş yerlerinde sendikal faaliyetler 
yürütürken idareden izin alması gerektiğine yönelik Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 07/08/2020 tarih ve 6626 sayılı işleminin geri alınması 
istemiyle yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

İdarenin, üst hukuk normlarına aykırı olmamak şartıyla, kendi iç işleyişi ve düzeninin 
sağlanması amacıyla düzenleme yapma yetkisine sahip olduğu tartışmasızdır. Yapılan bu 
düzenlemelerin üst hukuk kurallarının amacını, kapsamını, konusunu ve sınırlarını 
aşmaması gerekir.

Davalı idare bünyesinde çalışan ve yer aldığı basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda 
faaliyet gösteren sendika yetkililerinin mesai saatleri içerisinde ve iş yerlerinde sendikal 
faaliyetler yürütürken idareden izin alması gerektiğine yönelik tesis edilen düzenleyici 
işlemin; kurumun düzen, işleyiş, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğu, bunun 
sendikal haklara, örgütlenme ve toplantı hürriyetine, Anayasa'ya ve diğer mevzuat 
hükümlerine aykırı olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle, davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği oyu ile 
Daire kararına katılmıyoruz. 07/06/2021
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