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YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA
VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : Bülent YASİN BAL adına Haber-Sen
VEKİLİ : Av. Meltem SALMAN

 UETS[16986-89470-18584]
 
KARŞI  TARAF (DAVALI) : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
VEKİLİ : Av. Murat ADACA

  UETS[35601-11062-20218]

İSTEMİN ÖZETİ :Davacı tarafından, Mersin ili,  Silifke PTT 
Merkez Müdürlüğünde gişe ve büro görevlisi olarak çalışmakta iken Ardahan PTT Başmüdürlüğüne 
atanmasına ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 
işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin 
reddine dair Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 26/01/2022 gün ve E: 2021/2005 sayılı kararının; hukuka 
ve mevzuata aykırı olduğu, davacı hakkında disiplin cezaları verildiği, ancak bu disiplin cezalarının 
davacının sendikanın aldığı kararı uygulanması neticesinde verildiği, çalışma barışını bozucu veya verimi 
düşürücü tutum ve davranışının bulunmadığı, bu hususun ancak bir soruşturmayla ortaya konulabileceği 
ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi 
istenilmektedir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, itiraz dilekçesi ile 
dosyadaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü: 

Dava; Davacı tarafından, Mersin ili,  Silifke PTT Merkez Müdürlüğünde gişe ve büro görevlisi 
olarak çalışmakta iken Ardahan PTT Başmüdürlüğüne atanmasına ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması 
istemiyle açılmıştır.

19/11/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in 1. 
maddesinde: "Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari 
hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi 
ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin 
yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir." hükmüne, 2. maddesinde: "Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta 
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Hizmetleri Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi 
ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır." 
hükmüne, 69/3 maddesinde; "(3) Çalıştığı birimde çalışma ahengini bozucu ya da verimliliği düşürücü 
tutum ve davranışları somut bilgi ve belgeye dayalı olarak tespit edilen personelin, amirince yazılı olarak 
uyarılmasına rağmen aynı tutum ve davranışlarını tekrarlaması halinde, birim yöneticisinin yazılı teklifi 
üzerine görevi ve/veya görev yeri değiştirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Mersin ili,  Silifke PTT Merkez Müdürlüğünde gişe ve büro 
görevlisi olarak çalışmakta iken davacının kılık kıyafet mevzuatı hükümlerine aykırı davranışları 
nedeniyle müteaddit defalar sözlü ve yazılı olarak ikaz edilmesi ve aynı konudaki eyleminde ısrar etmesi 
nedeniyle disiplin cezaları ile cezalandırılması üzerine, bu fiillerinin yukarıda aktarılan Yönetmelik 
hükmü kapsamında Ardahan PTT Başmüdürlüğüne atanmasına ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve 21624 sayılı işleminin iptali istemiyle 
bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen yönetmeliğin 69/3. maddi kapsamında davacının Ardahan PTT 
Başmüdürlüğüne atandığı görülmekte ise de, kılık kıyafet mevzuatı hükümlerine aykırı davrandığından 
bahisle davacıya disiplin cezası uygulandığı, davacının fiilinin bulunduğu yerde görev yapmasına engel 
olacak ve naklen atamayı gerektirecek bir fiil olmadığı, davacının disiplin cezasına konu fiili ile çalışma 
ahengini bozduğuna veya verimliliği düşürücü şekilde davrandığına yönelik herhangi bir somut 
tespitinde bulunmadığı değerlendirildiğinde, davacının hizmet gereği olarak görev yeri değişikliğini 
gerektirmeyen disipline konu eylemlerinden bahisle tesis edilen dava konusu atama işleminde kamu 
yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı  sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, davacının Mersin iline çok uzak bir yer olan Ardahan iline atandığı hususu 
gözetildiğinde, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç 
zararların doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; itirazın kabulüne, Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 26/01/2022 gün ve    
E:2021/2005 sayılı kararının kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. 
maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından teminat aranmaksızın 
davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın kesin olduğunun taraflara 
bildirilmesine, 22/02/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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