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DAVACI : YILMAZ CEYLAN'I TEMSİLEN HABER-SEN SENDİKASI

VEKİLİ : AV. MELTEM SALMAN
  -UETS[16986-89470-18584]

DAVALI : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 

VEKİLİ : AV. RESUL ALTINIŞIK
  Av. Yakası Ptt Baş Müd.Hukuku İşl Müd. K:3 Sirkeci 
Eminönü/İSTANBUL

DAVANIN ÖZETİ : Posta dağıtıcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı 
Yasa'nın 125/A-g maddesi uyarınca belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak 
disiplin suçuna istinaden uyarma disiplin cezasıyla tecziyesine ilişkin İstanbul PTT 
Başmüdürlüğünün 17.10.2019 tarih ve E.67866 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu ileri 
sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu üzerine 
atılı eylemin sabit olduğu, disiplin cezasının hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi 
gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İstanbul 14. İdare Mahkemesince gereği görüşüldü:
Dava; PTT dağıtım görevlisi davacıya uyarma disiplin cezası verilmesine ilişkin işlemin 

iptaline ilişkindir.
Anayasa'nın 129. maddesinin 2. fıkrasına göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına 
savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-g maddesinde; "Belirlenen kılık ve 
kıyafet hükümlerine aykırı davranmak" fiilini gerektiren hallerin uyarma cezası ile tecziye 
edileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126. 
maddesinin 1. fıkrasında; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri 
tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki 
disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının 
kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir." hükmü, 3. fıkrasında da; "Disiplin 
kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya 
reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte 
serbesttirler." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Yasa'nın 130. maddesinde; "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan 
disiplin cezası verilemez" hükmü yer almaktadır.

Dava dosyanın incelenmesinden, davacının Beşiktaş Posta Dağıtım Merkez 
Müdürlüğünde posta dağıtıcı olarak görev yaptığı, bağlı olduğu sendikanın 01.06.2019 tarihinde 
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aldığı eylem kararı uyarınca 01.06.2019-01.06.2020 döneminde serbest kıyafetle iş yerine 
gidilmesi kararı alındığı, davacının da saç ve sakal traşı olmadığından bahisle hakkında 
tutanaklar tutulduğu, 10.10.2019 tarihinde muhakkikçe hakkında uyarma cezası önerildiği, 
İstanbul PTT Başmüdürlüğünün 17.10.2019 tarih ve E.67866 sayılı işlemi ile de bu ceza ile 
tecziye edilmesi üzerine davacı yanca bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden ve disiplin soruşturma raporu ve eklerinden; 
davacı hakkındaki disiplin soruşturma raporunun 10.10.2019 tarihinde tamamlanıp davacıya 
17.10.2019 tarihinde disiplin amirince dava konusu cezanın verildiği, davacının soruşturmacı 
tarafından ifadesi alınsa da disiplin amirince disiplin cezası verilmeden önce Anayasa'da ve 657 
sayılı Yasa'nın 130. maddesinde belirtildiği şekliyle davacıya hakkında iddialar belirtilip süre 
verilerek son savunmasının alınmadığı görülmektedir.

Buna göre, davacının disiplin suçuna ilişkin olarak üzerine atılı disiplin suçlarına karşı 
kendisini savunabilmesinin en temel haklardan olduğu göz önüne alındığında, davacıya bu 
imkan tanınmadan ve Anayasal savunma hakkına aykırı olarak sadece soruşturma içi ifadeyle 
yetinilerek son savunma alınmaksızın tesis olunan dava konusu işlemde hukuki isabet 
bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, davacı hakkında, 657 sayılı Kanun'un 130. maddesi uyarınca, üzerine atılı 
fiiller ve bu fiillerin karşılığı disiplin suçları ve savunma hakları hatırlatılmak suretiyle son 
savunması alınarak, yukarıda bahsedilen usul eksikliğinin tamamlanmasının ardından yeniden 
işlem tesis edilebileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle, 
1)Dava konusu işlemin iptaline,
2)Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü verilen 129,95-TL yargılama giderinin 

davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
3)Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 

belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
4)Artan posta avansının talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra 

Mahkememizce resen davacıya iadesine,
 5)Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz)  gün içerisinde İstanbul Bölge 

İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, 22/12/2020 tarihinde oy birliğiyle  karar 
verildi.

Başkan
ÇETİN ÖZHAN

108090
 

Üye
FERDİ AKIN

178434
 

Üye
BURAK ÇAKIR

195049
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 44,40 TL 
Karar Harcı : 44,40 TL 
Vekalet Harcı : 6,40 TL 
Posta Gideri : 34,75 TL 

TOPLAM : 129,95 TL 


