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DAVACI :YILMAZ TEKİN adına BASIN YAYIN İLETİŞİM VE POSTA 
EMEKÇİLERİ SENDİKASI

VEKİLİ : AV. MELTEM SALMAN  (E-TEBLİGAT)

DAVALI :POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ / ANKARA
VEKİLLERİ : AV. AYŞEGÜL GÜNGÖRLÜ, AV. FADİME AYDIN 

(E-TEBLİGAT)

DAVANIN ÖZETİ : Diyarbakır İli, Kayapınar PTT Merkez Müdürlüğü'nde memur olarak 
görev yapmakta olan sendika üyesi davacı tarafından, "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla 
cezalandırılmasına ilişkin 18.06.2020 tarih ve 4648 sayılı işlemin;  kamu yararına uygun olmadığı, 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun ihlal edildiği, sendika şube sekreteri olduğu, 
yaptığı paylaşımların sendikal faaliyet kapsamında olduğu, amacının çalışanların corona virüs 
salgınına dair kaygılarını bildirip önlem alınmasını sağlamak olduğu, haber linkinde yayınlanan çoğu 
ifadeye katılmadığını, bu ifadelerin muhabire ait olduğu, idareyi kamuoyu nezdinde küçük düşürmek 
gibi bir amacının olmadığı ileri sürülerek iptali ile maaşından kesilen miktarın yasal faiziyle iadesine 
karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının  herhangi bir izin almadan 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 kullanarak internet haber sitesi muhabirliği yapan şahsa 
teslim etmek suretiyle il yöneticileri ve idareyi zan altında bıraktığı, idarenin imaj ve itibarını 
zedeleyecek davranışlarda bulunduğu, memuriyete aykırı tutum ve davranış sergilediği, işlemin 
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 Merkez Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapmakta 

olan sendika üyesi davacı tarafından, "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu 
sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 125/C-ı bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 
18.06.2020 tarih ve 4648 sayılı işlemin iptali ile yapılan maaş kesintisinin yasal faiziyle iadesine karar 
verilmesi  istemiyle açılmıştır.

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, sendika kurma hakkı başlıklı 51. maddesinde 
''Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara 
serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye 
olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu 
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının 
kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.'' hükmü, 90.maddesinin son 
fıkrasında ise, "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 
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Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır." hükmü yer almıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 22. maddesinde, "Devlet memurları, Anayasada ve 
özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye 
olabilirler" kuralına yer verilmiş, aynı Kanun'un 125/C-ı maddesinde, "Hizmet içinde Devlet 
memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiilî aylıktan 
kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 1.maddesinde 
ise; "Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların 
kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu 
görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir." denilmiş, 3/f.maddesinde de; sendikanın, kamu görevlilerinin ortak 
ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşları ifade edeceği belirtilmiştir.

 Diğer taraftan, Türkiye'nin de onayladığı 87 no'lu ILO Sözleşmesinin 3/1. maddesinde; 
çalışan ve işveren örgütlerinin, tüzük ve yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe 
seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahip oldukları, 
8/2.maddesinde; yasaların, sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte olamayacağı 
veya zarar verecek şekilde uygulanamayacağı belirtilmiş, 151 no'lu ILO Sözleşmesinin 3.maddesinde; 
Sözleşmenin uygulanması bakımından "kamu görevlileri örgütü" deyiminin; amacı kamu 
görevlilerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan örgüt anlamına geldiği, maddenin devamında 
ise, kamu makamlarının bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına 
engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmaları gerektiği belirtilmiş, 4/2-b maddesinde de; 
bir kamu görevlisini,  kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetine 
katılması nedenleri ile  işten çıkarmanın veya ona zarar vermenin, sendikal örgütlenme özgürlüğünün 
ihlali olduğu vurgulanmıştır. 

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin “Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü” başlıklı 
11.maddesinde  “1) Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını 
korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir. 2) Bu 
hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal 
güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, 
sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak 
yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları 
veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel 
değildir.” hükmü bulunmaktadır.

Anayasa'nın 51. maddesi, devlet için hem negatif hem de pozitif yükümlülükler 
getirmektedir. Anılan maddede yer alan, "üyelerin menfaatlerini korumak için" ibaresi, üyelerin 
mesleki menfaatlerini korumak için gerçekleştirecekleri sendikal faaliyetlerin Anayasa 
tarafından korunduğunu ortaya koymaktadır.

Kamu görevlileri sendikalarının asli faaliyetleri 4688 sayılı Kanun'un 19. maddesinde 
belirtilmiş, "çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi 
konularında görüş bildirmek, işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yürütmek, üyelerin mesleki 
yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerin geliştirilmesine 
yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar yapmak" asli faaliyetler arasında sayılmıştır. 
Sendikaların öne çıkan asli görevleri, üyelerinin ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumaktır. 
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Sınırlanabilir bir hak olan sendika hakkı Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanma rejimine tabidir. Anayasa'nın 51. maddesinde sendika hakkına yönelik sınırlama 
nedenlerine yer verilmiştir. Ancak, bu özgürlüklere yönelik sınırlamaların da bir sınırının olması 
gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır. Sendika hakkıyla ilgili olarak; temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılmasında Anayasa'nın 13. maddesindeki ölçütler ve 33. maddesi ile 51. maddelerinin göz 
önünde bulundurulması zorunludur. 

Sendikalar, demokratik toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğu için getirilebilecek 
sınırlamaların kamu makamlarının keyfi müdahalelerine karşı korunması gerektiği, getirilecek 
sınırlamaların demokratik toplum düzenine uygunluğunun denetlenmesi gerektiği izahtan varestedir. 
Ayrıca, getirilecek sınırlamaların, toplumsal ihtiyacın karşılanması amacıyla istisnai olarak 
uygulanması gerektiği de açıktır.

Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında, olayda sendika hakkının ihlal edilip 
edilmediğinin değerlendirilmesinden; kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve 
çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendikalar tarafından, ekonomik, sosyal ve 
mesleki hak ve çıkarlarının ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının 
korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bu konulara dikkat çekilmesi ve kamuoyu oluşturulmasının 
sağlanması amacıyla aldıkları kararlar uyarınca yapılan faaliyetlerinde demokratik bir toplumda 
herhangi bir sakınca bulunmadığından, anılan eylemlerin AİHS'nin 11. maddesi kapsamında 
korunması gerektiği açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının şahsına ait cep telefonu ile gişe arkasından, 
çalışanları ve müşterileri, PTT A.Ş. marka ve logosunun da görüldüğü haliyle video kaydı ile 
kaydettiği ve  bu görüntüleri "Sputnik Türkiye" adlı internet haber sitesi muhabirine teslim ettiği, 
haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yayınlanan haberde "Diyarbakır PTT şubelerindeki 
kalabalıklar coronavirüs salgını nedeniyle tedirgin ediyor. Haber-sen, halk ve PTT personeli ölümle 
burun buruna diyerek şubelerin biran önce kapatılmasını istedi. Salgın günlerinde PTT şubelerinde 
ölümcül kalabalık... Diyarbakırda halen açık olan PTT adeta salgına davetiye çıkarıyor. Sputnik’e 
konuşan Haber-Sen Diyarbakır şube sekreteri şubelerin hiç birinin kapatılmadığını, hepsinin açık 
olduğunu söyledi. Halk ve PTT personeli ölümle burun buruna diyen Tekin, "salgının olduğu ve 
yayıldığı yerler böyle kalabalık ortamlardır. Hiçbir şubede hiçbir önlem yok, hiçbir ön çalışma yok. 
Halk sürekli gelip faturalarını yatırıyor ve sürekli çok kalabalık oluyor. Bununla ilgili ne belediyenin 
ne de valiliğin aldığı bir karar yok.En azından bir karar alınsa faturalar ertelense yatırmayın 
denilirse bu yoğunluk azalacaktır. Şu anda gerçekten çok sıkıntılı bir durumdayız, salgın 
Diyarbakırda yayılırsa PTT'den yayılır." şeklinde ifadelerle 38 saniyelik video görüntüsünün 
yayınlandığı, konuyla ilgili olarak başlatılan disiplin soruşturmasında, davacının "Hizmet içinde 
Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiilini 
işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı bendi uyarınca 1/30 oranında 
aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, anılan işlemin 
iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.  

Uyuşmazlıkta, 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 etmek 
suretiyle il yöneticileri ve idareyi zan altında bıraktığı, idarenin imaj ve itibarını zedeleyecek 
davranışlarda bulunduğu, memuriyete aykırı tutum ve davranış sergilediği gerekçesiyle dava konusu 
işleminin tesis edildiği görülmekte ise de; davacının Haber-Sen  şube sekreteri olduğu, video kaydının 
ve yapılan açıklamaların çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bu konulara 
dikkat çekilmesi ve kamuoyu oluşturma amacıyla yapıldığı ve  sendikal faaliyet kapsamında olduğu, 
söz konusu disiplin cezasıyla sendika hakkına yapılacak müdahalenin demokratik bir toplumda 
zorunlu bir ihtiyacı karşılamadığı, müdahalede bulunulan hakkın sahibine kamu menfaatine nazaran 
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orantısız bir külfet yüklediği sonucuna varılmıştır.
Bu durumda, davacının yapmış olduğu açıklama ve haber sitesinde yayınlanan video kaydının 

düşünce ve kanaat hürriyetini de içine alan sendikal özgürlük kapsamında olduğu anlaşıldığından 
"Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı bendi 
uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.

Öte yandan dava konusu işlemin hukuka aykırılı Mahkememiz kararı ile ortaya 
konulduğundan bu işlem nedeniyle davacının maaşından kesinti yapılmış olması halinde bu kesintinin 
davanın açıldığı tarihten (30.11.2020 tarihinden) itibaren işletilecek yasal faiziyle  davacıya iade 
edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle davacının maaşında 
yapılan kesintilerin dava tarihinden (30.11.2020) itibaren işleyecek yasal faiziyle davacıya 
ödenmesine,  aşağıda dökümü yapılan 152,60-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden 
alınarak davacı tarafa verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın 
kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün 
içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 
08/04/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan
RAMAZAN YEŞİLKAYA

192060

 

Üye
ÖMER DEMİRTAŞ

216726
 

Üye
MUCAHİT ÇUR

251581
 

YARGILAMA GİDERİ :
Başvurma Harcı : 54,40 TL
Karar Harcı : 54,40 TL
Vekalet Harcı :   7,80 TL
Posta Gideri : 36,00 TL
TOPLAM                                    152,60 TL

                                                                                                                      


