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DAVACI : YILMAZ TEKİN'İ temsilen HABER-SEN
VEKİLİ : AV. MELTEM SALMAN -e tebligat adresi-  

DAVALI : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ/ANKARA
VEKİLİ : AV. SONGÜL SANCAR AĞAÇHANLI  -e tebligat adresi-   

DAVANIN ÖZETİ : Diyarbakır İli, Kayapınar PTT Merkezi 3. Sanayi Şubesi'nde memur 
olarak görev yapmakta olan sendika üyesi davacı tarafından, aynı İl, Karacadağ PTT Merkezi 
Diclekent Şubesi'ne atanmasına ilişkin 19.06.2020 tarih ve 4953 sayılı işlemin; sendika şube 
sekreteri olduğu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun ihlal edildiği, bulunduğu 
yerde görev yapmasında bir sakınca bulunmadığı, kamu yararına uygun olmadığı, hukuka ve 
mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ :  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler" başlıklı 17. maddesinin (d) 
bendinde belirtilen "Haklarında adli ve idari soruşturma sonucu aynı yer ve/veya görevde 
kalmalarında sakınca görülmesi" hükmü uyarınca tesis edilen naklen atama işleminin hukuka ve 
mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası ve ekleri incelenerek işin 
gereği görüşüldü:

Dava, Diyarbakır İli, Kayapınar PTT Merkezi 3. Sanayi Şubesi'nde memur olarak görev 
yapmakta olan sendika üyesi davacı tarafından, aynı İl, Karacadağ PTT Merkezi Diclekent 
Şubesi'ne atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında; kurumların, 
görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları 
kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı 
veya başka yerlerdeki diğer kadrolara  naklen atayabilecekleri hükmüne yer verilmiştir

 Diğer taraftan; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında;"Kamu işverenin, işyeri sendika temsilcisi, sendika ve sendika şube yöneticilerinin 
işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremeyecekleri" hüküm altına alınmış, 
söz edilen maddenin üçüncü fıkrasında da; "Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi 
olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz." hükmü yer almıştır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği'nin 17/1. maddesinde "Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak yer 
değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

a) Norm kadro durumu gereği,
b) Birim kapatılması/açılması, şubeye dönüştürülmesi veya görev yaptığı birimin başka bir 

birime bağlanması,
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c) Kadro/pozisyonun iptal edilmesi,
ç) Sicil raporu notunun olumsuz olması,
d) Haklarında teftiş, inceleme, idari veya adli soruşturma nedeniyle aynı yer ve/veya 

görevde kalmalarında sakınca görülmesi,
e) İş gücü ihtiyacındaki değişmelerin karşılanması..." düzenlemesine yer verilmiştir. 

Mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; mevzuatın tanıdığı takdir yetkisi 
kapsamında ilgili kurumlarca tesis edilen naklen atama işlemlerinin sebep ve maksat unsurları 
yönünden hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacağı, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet 
gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da yargı mercilerince saptanması halinde 
bu durumun iptal nedenini oluşturacağı noktasında hukuken bir duraksama bulunmamaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Diyarbakır İli, Kayapınar PTT Merkezi 3. Sanayi 
Şubesi'nde memur olarak görev yapmakta olan sendika üyesi davacının, herhangi bir izin almadan 
ve bu konuda yetkilendirilmeden, 19.03.2020 tarihinde görevli bulunduğu esnada şahsına ait cep 
telefonu ile gişe arkasından, çalışanları ve müşterileri, PTT A.Ş. marka ve logosunun da görüldüğü 
haliyle video kaydı ile kaydederek, şahsına ait açıklamaları da kullanmak suretiyle internet haber 
sitesi muhabirliği yapan şahsa teslim ettiği iddiası ile ilgili olarak başlatılan disiplin soruşturması 
sonucu, disiplin yönünden "aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmesi", idari yönden gelecekte 
benzer olumsuzlukların yaşanmaması, özveriyle görev yapan çalışanlara olumsuz örnek teşkil 
etmemesi bakımından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler" başlıklı 17. maddesinin (d) bendi 
uyarınca ''görev yerinin değiştirilmesi'' yönünde teklif getirldiği, getirilen teklif doğrultusunda, 
aynı İl, Karacadağ PTT Merkezi Diclekent Şubesi'ne atanmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis 
edildiği, anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.  

Disiplin cezasının uygulanmasında güdülen amaç, kurumun çalışma düzenine aykırı 
davranışların önlenmesi ve bu düzenin korunması olduğu halde; nakil işleminin amacı, kamu 
hizmetinin selameti açısından kamu yararı ve hizmet gereği ölçütü sınırları içerisinde, kamu 
görevlilerinin bulundukları görev yerlerinde görev yapmalarında sakınca bulunması nedeniyle 
görev yerlerinden uzaklaştırılmaları ya da atandıkları yerde daha rasyonel, verimli ve yararlı bir 
biçimde çalışmalarını sağlamaktır. 

Uyuşmazlıkta; davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen 
raporda getirilen teklif üzerine Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler" başlıklı 17. maddesinin (d) 
bendinde belirtilen "Haklarında adli ve idari soruşturma sonucunda aynı yer ve/veya görevde 
kalmalarında sakınca görülmesi" hükmü uyarınca davacının naklen atamasının yapıldığı belirtilmiş 
ise de; disiplin suçunu oluşturan her eylemin ilgililerin bulundukları yerde görev yapmalarında 
sakınca bulunması sonucunu doğurmayacağı, bu hususun ilgiliye isnat edilen ve sübut bulan 
eylemin atamayı gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olup olmadığı dikkate alınarak belirleneceği 
açıktır.

 Olayda, davacının şahsına ait cep telefonu ile gişe arkasından, çalışanları ve müşterileri, 
PTT A.Ş. marka ve logosunun da görüldüğü haliyle video kaydı ile kaydederek, şahsına ait 
açıklamaları da kullanmak suretiyle internet haber sitesi muhabirliği yapan şahsa teslim ettiği 
iddiası ile başlatılan soruşturma sonucunda dava konusu atama işleminin tesis edildiği görülmekte 
olup; davacının Haber-Sen şube sekreteri olduğu, internet haber sitesine vermiş olduğu video kaydı 
ile yapmış olduğu açıklamalarının, düşünce ve kanaat hürriyetini de içine alan sendikal özgürlük 
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kapsamında olduğu, ayrıca davacının çalışma barışını bozduğuna ve hizmeti aksattığına ilişkin sair 
tutanak ve somut tespit bulunmadığı, disiplin cezasıyla tecziye edilmesine esas olan fiilinin aynı 
zamanda atamayı gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri 
bakımından atama işlemini zorunlu kılacak başkaca bir nedenin de bulunmadığı dikkate 
alındığında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 157,60-TL 
yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 
belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, varsa artan 
posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra talep edilmemesi halinde re'sen davacıya iadesine, 
kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 
nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 16.12.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.  

Başkan
 RAMAZAN YEŞİLKAYA

 192060
 X
 

Üye
 MEHMET BAŞARAN

 165678
 

Üye
 HASAN ÖZĞÜL

 178571
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 54,40 TL 
Karar Harcı : 54,40 TL 
Vekalet Harcı : 7,80 TL 
Posta Gideri : 41,00 TL 

TOPLAM : 157,60 TL 

AZLIK OYU  :

Yukarıda yer verilen Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ile teşkilat içinde yer değiştirme suretiyle atamanın 
hangi hallerde gerçekleştirileceği belirlenmiş, hakkında teftiş, inceleme, idari veya adli soruşturma 
olan  veya aynı yer ve görevde kalmasında sakınca bulunanların süre ve atama dönemini bekleme 
şartını  aranmaksızın hizmet gereği bir başka merkeze nakline olanak sağlanmıştır.
 Uyuşmazlıkta, davacı hakkında idari soruşturma sonucunda disiplin cezası ile 
tecziye edildiği ve çalıştığı işyerine yakın olan ve il içinde olacak şekilde çalıştığı merkezin 
değiştirildiği görülmektedir. 
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Bu durumda, davacının çalıştığı merkezde disiplin cezası alması sebebiyle 
olumsuzluk yaşanmaması diğer arkadaşlarının olumsuz etkilenmemesi ve kamu hizmetinin sağlıklı 
yürümesi için çalıştığı işyerine yakın olacak şekilde il içinde yapılan atamasının hukuk ve 
mevzuata uygun olduğu kanaatiyle davanın reddine karar verilmesi gerektiği görüşüyle aksi 
yöndeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.   

                                                                                                                                      Başkan
                                                                                                                         Ramazan YEŞİLKAYA
                                                                                                                                       192060


