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DAVACI : MEDİNE ŞAHİN'İ TEMSİLEN HABER SEN
VEKİLİ : AV. MELTEM SALMAN

  Avukatlık Elektronik Tebligat Adresi

DAVALI : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ- ANKARA
VEKİLİ : AV. EMRE GÜL TÜRKER

 Adana Ptt Başmüdürlüğü Hukuk Müdürlüğü Seyhan- ADANA

DAVANIN ÖZETİ : Hatay İli, İskenderun İlçesi, İskenderun PTT Merkez Müdürlüğü'nde 
dağıtıcı olan davacı tarafından, 2017 yılı Sicil ve Başarı Değerleme Raporunun düzenlenmesi 
yönünden yaptığı başvurunun reddine ilişkin 19.01.2018 tarihli, E.734 sayılı Hatay PTT 
Başmüdürlüğü işleminin; hukuka aykırı olduğu, açılan soruşturma sonucunda açıkta kaldığı, açıkta 
kalmasının kendi kusurundan kaynaklanmadığı, tekrardan göreve iadesine karar verildiği, sicil 
raporunun düzenlenmesi için 6 ay koşulunun aranmasının hakaniyete uymadığı ileri sürülerek iptali ile 
yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istenmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı 
Değerlemesi Hakkında Yönetmelik kapsamında davacının 2017 yılı sicil ve başarı değerlemesi 
raporunun düzenlenmeyeceği, değerlendirme yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışılmış 
olunmasının şart olduğu, 24.10.2016-17.10.2017 tarihleri arasında davacının görevden uzaklaştırıldığı, 
haliyle 6 aylık çalışma şartının sağlanmadığı belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Hatay 1. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Hatay İli, İskenderun İlçesi, İskenderun PTT Merkez Müdürlüğü'nde dağıtıcı olan davacı 

tarafından, 2017 yılı Sicil ve Başarı Değerleme Raporunun düzenlenmesi yönünden yaptığı 
başvurunun reddine ilişkin 19.01.2018 tarihli, E.734 sayılı Hatay PTT Başmüdürlüğü işleminin iptali 
ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Türkiye Cumhiyeti Anayasası'nın "Başlangıç"  kısmında "Her Türk vatandaşının bu 
Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî 
kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu 
yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu", 2.maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, 
toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir." 10.maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Devlet organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar.", 11.maddesinde "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.", 49.maddesinde "Devlet, 
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri 
korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma 
barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." hükümlerine yer verilmiştir.
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Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan 
haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup  güçlendiren, her  alanda adaletli bir hukuk düzeni 
kurup, bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün 
kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasakoyucunun da uyması 
gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu  bilincinde  olan  devlettir.  

Anayasanın 5. maddesinde; “... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve 
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak 
insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak” devletin temel amaç ve 
görevleri arasında sayılmıştır.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 04.10.2013 tarihli, 28785 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet 
Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeli'ğin 54.maddesinde; hizmetlerin, PTT hedefleri 
doğrultusunda, belirlenen standartlara uygun bir şekilde etkin sunumu ve hizmet alanların 
memnuniyetinin yükseltilmesini teminen; personelin bireysel başarıları ölçülerek, işini ne kadar iyi 
yaptığını tespit etme, kendisine bildirme ve gelişim planı oluşturma amacıyla performansı 
değerlendirmeye tabi tutulacağı, performans değerlendirme sonuçlarının; ücret, görevde yükselme, yer 
değiştirme, ödül ve eğitim gibi süreçlerden kullanılacağı, 92.maddesinde; görevden uzaklaştırılan ve 
görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu 
süre içinde sözleşme ücretinin üçte ikisinin ödeneceği, bu personelin sosyal hak ve yardımlardan 
faydalanmaya devam edeceği, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde aylıklarının 
kesilmiş olan üçte birinin ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Olay uygulanacak başka bir mevzuat hükmü olan 15.11.1990 tarihli, 20696 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi 
Hakkında Yönetmeliği'in 8.maddesinde "Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının 
ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim 
edilir.İlk  defa  açıktan  işe  alınan  sözleşmeli  personelin  sicil  ve  başarı  değerlemesi  raporları 
sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin 6 aylık deneme süresinden 
sonraki ilk sözleşme dönemlerine  ait  sicil  ve  başarı  değerlemesi  raporları  ile  yıl  içinde  memur 
statüsünden  sözleşmeli  statüye geçenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerine 
bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur.Yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen 
sözleşmeli personelin o yıla ait sicil ve başarı değerlemesi raporu 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki sicil 
amiri tarafından doldurulur.", 9.maddesinde "Haklarında  sicil  ve  başarı  değerlemesi  raporu 
düzenlenecek  sözleşmeli  personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 
ay çalışmış olmaları şarttır.Sicil amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde 
kalmamaları halinde sicil ve başarı değerlemesi raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri 
tarafından 3 aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu şekilde de sicil ve başarı değerlemesi 
raporu verme imkanı bulunmazsa, sicil ve başarı değerlemesi raporu, düzenleme döneminde 3 aydan 
az olmamak üzere, sözleşmeli personel ile en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.Sicil 
amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veyasağlık kurulu 
raporuna  dayanan  hastalık  izinleri,  hizmetiçi  eğitimde  geçen  süreler,  sicil  ve  başarı 
değerlemesi  raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 
ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu 
doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan  vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla 
sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkanının bulunmaması 
halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi 
notlarının ortalaması esas alınır. " kurallarına yer verilmiştir.
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Dosyanın incelenmesinden; davacı Hatay İli, Hatay PTT Başmüdürlüğü, Antakya Dağıtım ve 
Toplama Merkezi'nde dağıtıcı olarak görev yapmakta iken, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne 
istinaden terör örgütü ile bağlantılı veya ilişkili olduğu şüphesiyle 24.10.2016 tarihinden itibaren 
görevinden uzaklaştırıldığı, 12.10.2017 tarihli E.16290 sayılı davalı idare İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı işlemi ile görevden uzaklaştırılmasının kaldırılmasına ve görev yeri değişikliği yapılarak 
görevine başlatılmasına karar verildiği, 17.10.2017 tarihinde İskenderun PTT Merkez Müdürlüğü'nde 
göreve başladığı, 2018 yılı Ocak ayı maaşında başarı ücretinin 0 (Sıfır) olarak gözükmesi üzerine 
16.01.2018 tarihli yazı ile davalı idareye başvurarak 2017 yılı sicil ve başarı raporunun 
düzenlenmesini istediği, '24.10.2016-17-10.2017 tarihleri arasında görevden uzaklaştırıldığı, 2017 
yılında sicil amirinin yanında fiilen 6 ay çalışmadığı' gerekçesi ile dava konusu 19.01.2018 tarihli, 
E.734 sayılı işlemle başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın esası, davacının 24.10.2016-17-10.2017 tarihleri arasında görevden 
uzaklaştırılmış olması nedeniyle, fiilen bir sicil amirinin yanında 2017 yılında 6 ay çalışmadığı 
noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere, kamu hizmetinin gereği olarak görevleri başında bulunmasında sakınca 
bulunan kamu görevlileri hakkında ihtiyati bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma işlemi 
uygulanabilir. Görevden uzaklaştırma işlemlerinde çalışanın herhangi bir iradi tasarrufu 
bulunmamaktadır. İşlem tamamen idarenin tasarrufları kapsamında gerçekleştirilmekte ve çalışan 
üzerinde etki göstermektedir. Haliyle kamu görevlisinin fiilen hizmet yapmaması, idarenin tek yanlı 
olarak tesis etmiş olduğu ve uyguladığı işlemin sonucu olarak gerçekleşmektedir. Kamu hizmetinin 
gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen kamu görevlileri hakkında onların 
herhangi bir iradesi bulunmadan uygulanan ihtiyati tedbir uygulanması nasıl hukuk devletinin gereği 
ise bu geçici önlemin kaldırılması halinde göreve başlatmadan sonra da bunun etkilerinin ortadan 
kaldırılması ve bireylerin mağduriyetinin giderilmesi de  hukuk devletinin gereğidir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 08.02.2016 tarihli, E:2014/3608, K:2016/178 ve 
15.03.2018 tarihli, E:2016/2361, K:2018/1023 sayılı kararlarında, kişilerin fiilen çalışmaması idarenin 
işleminden kaynaklanmış ise, fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemelere ilişkin oluşan zararın idarece 
tazmini gerektiği belirtilmiştir.

Yine Anayasa Mahkemesince verilen 2016/25923 başvuru nolu kararda "Ohal komisyonu 
kararı ile göreve iade edilecek kişilere ilişkin kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten, tekrardan 
görev iade edilecekleri tarih arasında geçen süreye ilişkin tekabül eden mali ve sosyal haklarının 
ödenmeyeceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından, göreve başlayanlara geçen süreye ilişkin 
tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği" belirtilmiştir.

Yukarıda alıntısı verilen yönetmelik hükümleri değerlendirildiğinde, her ne kadar idarede 
çalışan personeller için sicil ve başarı raporunun düzenlenmesi için 6 aylık fiilen çalışma koşulu 
getirilmiş ise de, yönetmelikte  hizmetiçi eğitim veya hastalık gibi çalışanın iradesi dışında 
gerçekleşen durumlarda sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli süreden (6 aylık fiili 
çalışmadan) uzun sürmesi, yani çalışan hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma 
imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve 
başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınarak raporun düzenlenmesine imkan verildiği, 
mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna  dayanan  hastalık  izinleri, 
hizmetiçi  eğitimde  geçen  süreler,  sicil  ve  başarı  değerlemesi  raporu düzenlenmesi için gereken 6 
aylık sürede fiilen çalışılmış sayıldığı, yani çalışanın iradesi dışında gerçekleşen bu tür durumlarda 
kural koyucu tarafından yönetmelikle mağduriyetlerin engelenmeye çalışıldığı gibi yönetmeliklerde 
geçici olarak görevden uzaklaştırılan personel için sicil ve başarı değerlemesi raporunun 
düzenlenmeyeceğine ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı veya yasaklayıcı hükme de yer verilmediği 
anlaşılmaktadır.
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Bu durumda, tamamen davalı idarenin tek taraflı işlemiyle geçici olarak görevden 
uzaklaştırılan ve bu sırada herhangi bir disiplin işlemi veya kamu görevinden çıkarılma işlemi tesis 
edilmeden yeniden idarenin tek yanlı işlemi ile göreve iade edilen davacının, bu işlem nedeniyle 
uğramış olduğu kayıpların sosyal bir hukuk devletinin parçası olan davalı  idarece giderilmesi 
gerektiği açık olup, yönetmelik hükmünün katı bir şekilde dar yorumlanarak davacının başvurusunun 
'fiilen bir sicil amirinin yanında 6 ay çalışılmadığı' gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin dava konusu 
işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ayrıca, dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan Anayasa'nın 125.maddesi gereği, 
dava konusu işlemden kaynaklı davacının yoksun kaldığı parasal haklarında idarece tazmini gerektiği 
açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazmin isteminin kabulüne, dava 
konusu işlemden kaynaklı parasal hak kayıplarının davanın açıldığı 16.04.2018 tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 125,00.-TL 
yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre 
belirlenen 1.090,00.-TL maktu vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,  artan 
posta ücretinin talep olmaması halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın 
tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf kanun 
yolu açık olmak üzere 26/12/2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan
 SONGÜL MEYDAN 

ÖZDOĞAN
 101152

 

Üye
 DÜZGÜN AKYOL

 191744
 

Üye
 NİHAL ŞAHİN

 182318
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 35,90 TL 
Karar Harcı : 35,90 TL 
Vekalet Harcı : 5,20 TL 
Posta Gideri : 48,00 TL 

TOPLAM : 125,00 TL 


