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Vekili : Av. Suıtan Çar Arı-------------
Mersin ii Milli Eğitim Smüdürlüğü Dumlu Pınar Mah.

Gmk Bulvarı Yenişehir/MERSiN

istemin Özeti : Mersin 2. idare Mahkemesince verilen 16/12/2015
tarihli ve E:2015/664; K:2015/1814 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı Idari
Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması
istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.-------------
Danıştay Tetkik Hakimi : Dr. Sezal Çınar Özkan
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Düşüncesi Dava; Mersin ili, Mezitli ilçesi Mezitli Muhittin Develi
Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 8-9 Ekim 2014 tarihlerinde mazeretsiz
olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(b)
maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin
iptali istemiyle açılmıştır.

Uyuşmazlık; üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak iki gün
görevine gelmeyen davacının bu eyleminin, disiplin cezasını gerektirip gerektirmeyeceğine
ilişkindir.

Anayasa Mahkemesi 18.09.2014 tarihli, 2013/8463 başvuru numaralı kararında;
demokrasilerde vatandaşların biraraya gelerek ortak amaçları izleyebileceği örgütlerin
varlığının sağlıklı bir toplumun önemli bir bileşen i olduğu, demokrasilerde böyle bir örgütün
Devlet tarafından saygı gösterilmesi ve korunması gereken temel haklara sahip olduğu,

i
istihdam alanında kendi üyelerinin menfaatlerinin korunmasını amaçlayan örgütler olan
sendikaların, bireylerin kendi menfaatlerini kbrumak için kolektif oluşumlar meydana getirerek
biraraya gelebilme özgürlüğü olan örgütlenme özgürlüğünün önemli bir parçası olduğu,
örgütlenme özgürlüğünün, bireylere topluluk halinde siyasal, küıtürel, sosyal ve ekonomik
amaçlarını geliştirme imkanı sağladığı, sendika hakkını kullanan bireylerin, çoğulculuk, hoşgörü
ve açık fikirlilik gibi demokratik toplumun temel ilkelerinin korunmasından yararlanacağı,
şiddete teşvik etme veya demokratik ilkelerin reddi söz konusu olmadığı sürece sendika hakkı
çerçevesinde dile getirilen bazı görüşler veya bunların dile getirilme biçimi yetkili makamların
gözünde kabul edilmez olda dahi" ifad~#6çgGti~tl'm~, ve sendikal. özgürlükleri ortadan
kaldırmaya yönelik tedbirlerin demokrasiYş\?'fıi!z1'ıietedem'ei~eği ve hatta tehlikeye düşüreceği,
açıklaması yapılmış ve başvuruya konu . i~i~ıih~~~~ı. J~£~~ndirmesinde, dava konusu eylem
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gününün, tüm ülkede önceden bildirildiği, söz konusu eylemin yapılmasına yetkili merciler
tarafından itiraz edildiği de ileri sürülmediğinden başvurucunun bu eyleme katılarak sendikal
hakkını kullandığına karar vermiştir., .

Davacının üyesi bulunduğu sendikanın ve sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun
aldığı kararlar uyarınca gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin sendikal faaliyet kapsamında
bir fiil olarak kabulü gerekeceğinden, disiplin suçu teşkil' etmeyen eylem nedeniyle
cezalandırılmasında ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen idare
mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, mahkeme kararının bozulması
gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MiLLETi ADıNA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava ; Mersin ili, Mezitli ilçesi Mezitli Muhittin Develi Ortaokulunda öğretmen olarak

görev yapan davacının, 8-9 Ekim 2014 tarihlerinde mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden
bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(b) maddesi uyarınca 1/30 oranında
aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 21.01.2015 tarihli ve 652291 sayılı işlemin
iptali istemiyle açılmıştır.

Idare Mahkemesince, kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal, mesleki hak ve
menfaatlerinin ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması,
iyileştirilmesi, geliştirilmesi" bu kqnulara dikkat çekilmesi ve kamuoyu oluşturulmasının
sağlanması amacıyla ve başka seçeneklerinin bulunmaması durumunda üyesi bulundukları
sendikaların aldıkları kararlar uyarınca iş bırakma eylemlerine ilgili mevzuatına uygun olarak
katılmaları nedeniyle disiplin cezaları ile cezalandırılmalarının demokratik bir toplumda gerekli
olduğundan söz edilemeyeceğinin tartışmasız olduğu, uyuşmazlık konusu olayda davacının
görevine gelmeme nedeninin, ışi D isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti
ile dayanışma sağlamak olduğunun sabit olduğu, kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve
mesleki hak ve menfaatlerinin ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma
koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacını taşımayan eyleme katılan ve bu
nedenle görevine gelmeyen davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen
incelenip bozulması istenilmektedir.

Uyuşmazlık; üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak
iki gün görevine gelmeyen davacının bu eyleminin, disiplin cezasını gerektirip
gerektirmeyeceğine ilişkindir.

Anayasanın 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."
hükmüne yer verilmiş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 22. maddesinde, "Devlet
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konulmuş Milletlerarası andıaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık
iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere ilişkin mille\lerarasl andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler•
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andıaşma hükümleri esas alınır."
şeklindedir.

Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinin dernek kurma ve toplantı özgürlüğünün
düzenlendiği 11. maddesinde; herkesin asayişi bozmayan toplaritilar yapmak, dernek kurmak,
ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak
haklarına sahip olduğu, bu hakların kullanılmasının, demokratik 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 sınırlandırılabileceği, bu maddenin, bu hakların
kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli
olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engelolmadığı kuralına yer verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, üyesi olduğu sendikanın çağrısına uyarak görevine gitmeyen ve
mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle uyarma cezası ile cezalandırılan iki başvurucu
hakkında verdiği, 18.09.2014 tarihli, 2013/8463 başvurulu numaralı ve 06.01.2015 tarihli,
2013/8517 başvuru numaralı kararlarında; demokrasilerde vatandaşların biraraya gelerek ortak
amaçları izleyebileceği örgütlerin varlığının sağlıklı bir toplumun önemli bir bileşeni olduğu,
demokrasilerde böyle bir örgütün Devlet tarafından saygı gösterilmesi ve korunması gereken
temel haklara sahip olduğu i istihdam alanında kendi üyelerinin menfaatlerinin korunmasını
amaçlayan örgütler olan sendikaların, bireylerin kendi menfaatlerini korumak için kolektif
oluşumlar meydana getirerek biraraya gelebilme özgürlüğü olan örgütlenme özgürlüğünün
önemli bir parçası olduğu, örgütlenme özgürlüğünün, bireylere topluluk halinde siyasal,
küıtürel, sosyal ve ekonomik amaçlarını geliştirme imkanı sağladığı, sendika hakkını
kullanan bireylerin, çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik gibi demokratik toplumun temel
ilkelerinin korunmasından yararlanacağı, şiddete teşvik etme veya demokratik ilkelerin
reddi söz konusu olmadığı sürece sendika hakkı çerçevesinde dile getirilen bazı görüşler
veya bunların dile getirilme biçimi yetkili makamların gözünde kabul edilmez olsa dahi, ifade,
örgütlenme ve sendikal özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin demokrasiye hizmet
edemeyeceği ve hatta tehlikeye düşüreceği belirtilmiş ve başvuruya konu disiplin cezası
değerlendirmesinde, dava konusu eylem gününün, tüm ülkede önceden bildirildiği, söz
konusu eylemin yapılmasına yetkili merciler tarafından itiraz edildiği de ileri
sürülmediğinden başvurucunun bu eyleme katılarak sendikal hakkını kullandığına karar
verilmiştir.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi, 15/09/2009 tarihli Kaya ve Seyhan- Türkiye kararında
(Başvuru No: 30946/04); sendika üyesi kamu görevlilerinin, alınan karar uyarınca düzenlenen
bir günlük ulusal eyleme katılmaları nedeniyle göreve gelmedikleri için disiplin cezası
verilmesinin, sendika üyelerinin çıkarlarını korumak için meşru grev ya da eylem günlerine
katılmaktan vazgeçirecek bir nitelik taşıdığı, öğretmenlere verilen disiplin cezasının "acil bir
sosyal ihtiyaca" tekabül etmediği ve bu nedenle "demokratik bir toplumda gerekli" olmadığı
sonucuna varmış, başvuranların gösteri [i8#i\i:, üğünü etkili bir şekilde kullanma
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Dava konusu olayda; Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun 07.10.2014
tarihli, 11 sayılı kararı ile "lşiD isimli vahşi örgütün soykırım amaçlı saldırılarını kınamak, bu
saldırılara direnen halklar ve Kobane kenti ile dayanışmak amacı ile 9 Ekim 2014 tarihinde
Konfederasyonumuza bağlı sendika üyelerinin hizmet üretiminden gelen gücü kullanarak
işyerlerierinden çıkıp tüm illerde merkezi alanlarda basın açıklaması yapmalarına karar
verilmiştir." kararı alındığı, bu karar üzerine Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının 07.10.2014
günlü yürütme kurulunda "Konfederasyonumuz KESK'in ışi D isimli vahşi örgütün soykırım
amaçlı saldırılarını kınamak, bu saldırılara direnen halklar ve Kobane kenti ile dayanışmak
amacı ile 9 Ekim 2014 tarihinde hizmet üretiminden gelen gücü kullanma kararının "insanlığın
Atak Değerlerine Sahip Çıkıyoruz Savaşı Durduralım" şiari ile birleştirerek 8-9 Ekim 2014
tarihlerinde iki gün süre ile grev biçiminde uygulanmasına karar verilmiştir." şeklinde karar
alındığı, davacının bağlı olduğu sendikanın aldığı karar uyarınca iş bırakma eylemine katıldığı,
davacının bu eyleme katılarak özürsüz olarak iki gün göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı
Kanun'un 125/C-(b) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı,
davanın bu disiplin cezasının iptali istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada, davacının üyesi bulunduğu sendikanın 've sendikanın bağlı olduğu
konfederasyonun aldığı kararlar uyarınca gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin sendikal
faaliyet kapsamında bir flil olarak kabulü gerekeceğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem
nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde ve bu işleme karşı açılan davada uyuşmazlığın
özünü oluşturan dava konusu disiplin cezasının hukuki denetimi yapılmaksızın,
sendikanın ve konfederasyonun aldığı kararın denetimi yapılarak davanın reddi yolunda
verilen idare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının
bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın idare Mahkemesine gönderilmesine,
bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak
üzere 29/11/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. '
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idare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,

bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan
kararın onanması gerektiği görüşüyıe Daire kararına katılmıyoruz.
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