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HAKLAR YASALARDAN ÖNCE GELİR

Temel hak ve özgürlükler mücadelesi yüzyıllardır devam etmekte ve hakların elde edilmesi her zaman yasalar 
çerçevesinde olmamaktadır. Haklar mücadelesi yasal sınırların genişletilerek evrensel olarak kabul görmüş kuralların 
hayata geçirilmesini içermektedir. 

Hak arama mücadelesi hayatın her alanında çeşitli yollardan sürdürülmekte olup, hukuksal mücadele bu alanlardan 
biridir. Bizler için, hukuksal mücadelede temel olan haklılık, meşruluk ve hukukilik kavramlarıdır.  

Sistem tarafından oluşturulmuş yasalar içerisinde her hak talebi hukuki olmayabilir. Yürürlükteki yasalar hukukun 
evrensel prensiplerini içermeyebilir ve haklar yasalarda belirlenmemiş olabilir. Ancak, bu hakların hukuki olmadığı 
anlamına gelmez ve hak arama mücadelesinin önünde engel olamaz. 

Kamu Emekçilerinin mücadele tarihi içerisinde de bu böyle olmuştur. Özellikle 80 Askeri Faşist Darbesinden sonra, 
kamu emekçilerinin örgütlenmesi yasaklanmış, hiçbir yasada örgütlenme hakkı düzenlenmemiş olmasına rağmen, 
kamu emekçileri örgütlenmenin meşru bir hak olduğu bilinciyle Haklar Yasalardan Önce Gelir şiarıyla önce dernekler, 
ardından KAM SEN, TÜM MALİYE SEN, TÜM SOSYAL SEN, TÜM YARGI SEN, TÜM BANKA SEN, EMEK 
SEN gibi sendikalarla meşru haklarını kullanarak örgütlenmişler ve BES’i, KESK’i oluşturmuşlardır.

Hukuksal mücadele böyle ele alınmalı, haklarımızın meşruluğu üzerinden ilerletilmelidir. Sendikamız tarafından fiili 
ve meşru mücadele hattı üzerinden örgütlülüğümüz geliştirilirken, mücadelenin bir parçası olan hukuksal mücadele 
de devam ettirilmektedir. 

Bugün kapitalizmin hızla saldırganlaştığı, emperyalizmin kamuyu talan ettiği ve kamusal alanda sürekli bir 
değişimin yaşandığı düşünüldüğünde, hukuksal mücadele daha bir önem kazanmaktadır. Hukuksal mücadelenin 
önem kazanmasına neden olan bir başka faktörde fiili ve meşru mücadelenin zayıflaması olarak gösterilebilir.

Sendikamız tarafından, kurulduğu günden bu yana fiili meşru mücadelenin yanında hukuksal mücadele de 
sürdürülmüş, pek çok hukuksal kazanım sağlamış ve yasal değişikler yapılmasını sağlamıştır. BES, bu mücadele 
sürecinde kendi hukukunu da oluşturmuştur.

TOPLU SÖZLEŞME ve GREV HAKKI

Kamu emekçilerinin sendikal hakları hemen hemen bütün evrensel insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili belgelerde 
yer almaktadır. Temel insan hakları içerisinde yer alan sendikal haklar; özgür biçimde örgütlenme, toplu sözleşme 
yapma ve grev hakkını kapsamaktadır. 

Bu haklar içerisinde kamu emekçileri de dahil olmak üzere bütün emekçilerin toplu sözleşme ve eylem yapma hakkı, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 8 temel sözleşme arasında saydığı 98 sayılı Sözleşmesinde yer almaktadır. 

Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 No’lu ILO Sözleşmesinin 
08.08.1951 günlü 5834 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunmuş ve 14.08.1951 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 98 Sayılı Sözleşmenin 4. maddesi toplu pazarlık hakkını düzenlemektedir. Bu 
sözleşme uyarınca tüm çalışanların toplu sözleşme hakkı vardır. 

87 Nolu ILO Sözleşmesi’nin 3/1 maddesi uyarınca “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve yönetmeliklerini 
düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinlerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek 
hakkına sahiptir”. 8/2 maddesinde de, “Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte 
olamaz veya zarar verecek şekilde uygulanamaz” hükmüne yer verilerek kamu çalışanlarının örgütünün kendi 
amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu etkinlere katılması temel hakların kullanılması olarak belirlenmiş ve 
güvence altına alınmıştır. 

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın ‘Toplu pazarlık yapma ve eylem hakkı’ başlıklı 28. maddesine göre;“Çalışanlar 
ve işverenler veya bunların ilgili kuruluşları, Topluluk mevzuatı ve ulusal yasalar ve uygulamalara göre uygun 
düzeylerde toplu sözleşmeler müzakere etme ve imzalama ve menfaat ihtilafı olması halinde grev eylemi dahil 
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olmak üzere kendi çıkarlarını korumak için ortak (toplu) eylem yapma hakkına sahiptir.”hükmü bulunmaktadır. 
İç hukukumuzu doğrudan etkileyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sendikal eylem ve etkinlikler nedeniyle 
verilen cezaları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine aykırı bulmaktadır.

Anayasa’nın 90.maddesinin son fıkrası, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 
hükmündedir, bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılığı 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 
almaktadır.

Anayasanın 90. Maddesi, yoruma gerek bırakmaksızın, yasa ile uluslar arası andlaşmanın çelişmesi durumunda, 
andlaşmanın esas alınacağı ve öncelikle uygulanacağı, değişikliğin de konuyla ilgili “tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla” yapıldığı belirtilmektedir.

Görüldüğü üzere, Toplu Sözleşme ve Grev; Türkiye’de bulunan mevcut yasal sistem içerisinde ayrıca düzenlenmemiş 
olmasına rağmen hem Anayasa’nın 90.maddesi, hem de evrensel hukuk normları çerçevesinde meşru bir haktır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZİN GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI İLE YASAL ve HUKUKİ HAKLARI

Sendika Tüzüğümüzün 30.maddesinde; “Şubeler, Sendikal çalışmaların verimli yürütülmesi, örgütlenmelerin 
gereğince sağlanması ve demokratik işbirliği sisteminin gerçekleşmesi amacıyla Sendika bünyesi içerisinde 
kurulan ünitelerdir” olarak tanımlamış olup 36 ve 37.maddeleri Şube Yönetim Kurulunun oluşumu ile görev ve 
sorumluluklarını belirlemiştir. 

Tüzüğümüzün Onaltıncı Bölümünde de işyeri temsilcileri belirlenmiştir. İşyeri temsilciliği, sendikanın işyerlerindeki 
yüzüdür. İşyeri temsilcileri-işyeri temsilciliği, sendikanın işyerindeki ilk kurumsal adımıdır. İşyeri temsilcileri, 
hem sendika üyelerini hem de üye olmayan emekçileri sendikal politikalarla tanıştırmak ve sendikal faaliyetlerin 
işyerlerinde etkin bir biçimde yürütümünü sağlamak sorumluluğunu taşır. Bir sendikanın esas dayanağı olan 
işyerleri, aynı zamanda sendikal politikaların belirlenmesinde ve mücadele programının oluşmasında büyük 
rol oynar. Sendikal-sınıfsal bilinç, bugünden yarına gerçekleştirilemez. Bu bilinç her şeyden önce çalışma 
koşullarındaki olumsuzluklar karşısında işyeri temsilcilerinin çalışma alanında yarattığı etkilerle gelişir.  
Sendikal politikalar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getiren işyeri temsilcileri, sendikanın o işyerindeki 
konumunu pekiştirir, mücadeleyi etkinleştirir. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18.maddesi Sendika üye ve yöneticilerinin faaliyetlerini 
güvence altına alarak; “konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir 
işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika 
şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. 
Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.” 
Hükmüne yer vermiştir. Maddenin devamında; “ Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare 
edecek … yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.” Hükmü getirilerek, Sendikal 
faaliyetleri yürütmek üzere Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin haftada bir gün ücretli izinli sayılmalarını yasal güvence 
altına almıştır. 

Aynı kanunun 23.maddesinde işyeri temsilcileri; “işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını 
dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde 
belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler.” Şeklinde tanımlanarak 
maddenin devamında; “İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine 
getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.” Hükmü ile işyeri temsilcilerinin Sendikal faaliyet sürdürmelerini 
yasal hüküm ile sağlamaktadır. 

4688 sayılı yasanın dar, hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir yasa olduğu Sendikamız ve Konfederasyonumuz tarafından 
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çeşitli şekillerde dile getirilmektedir. 

Türkiye tarafından onaylanmış uluslararası sözleşmelerde işyerlerinde yürütülecek sendikal faaliyetler ve işyeri 
temsilcilerine yönelik hükümler bulunmaktadır. 1992 yılında onaylanan 87 sayılı ILO Sözleşmesinde çalışan örgütlerinin 
temsilcilerini özgürce seçme hakkında bahsedilerek kamu yetkililerinin bu hakkı sınırlandıracak ya da yasal kullanımına 
engel olacak nitelikteki her türlü karışmadan kaçınmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Yine aynı tarihte onaylanan 
151 sayılı ILO Sözleşmesi, “resmen tanınmış kamu görevlileri örgütlerinin temsilcilerine, çalışma saatleri içinde 
olduğu kadar, çalışma saatleri dışında da işlevlerini hızlı ve etkili olarak yerine getirmelerine olanak verecek biçimde 
kolaylıklar sağlanmalıdır” denilmiştir. 1992 yılında onaylanan ILO’nun 135 sayılı “İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin 
Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkındaki Sözleşme” sendika temsilcilerinin hukuksal dayanakları 
ve güvenceleri hakkındadır. Bu sözleşmelerle Sendika Yöneticileri ile işyeri temsilcilerinin hak ve faaliyetleri hukuki 
olarak güvence altına alınmaktadır. Yönetici ve temsilcilerimiz meşru haklarını bu zeminde kullanmaktadırlar. 

HUKUK SEKRETERLİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Tüzüğümüzün 24.maddesi Genel Hukuk ve TİS Sekreterliğinin, 36.maddesi ise Şube Hukuk ve TİS Sekreterliğinin 
görev ve sorumluluklarını tanımlamış, Hukuk Yönetmeliği ile ise Merkez ve Şube Hukuk Bürosunun çalışma usul ve 
esasları, sendika üyelerinin karşılaştığı özlük sorunları ve hukuksal sorunların çözümü için hukuki yardımın alanını 
belirlenmiştir.

Buna göre; “Sendika ve üyelerle ilgili hukuksal konuların planlarını, programlarını ve projelerini hazırlamak, 
Yönetim Kuruluna sunmak, Üyelere yapılacak hukuksal yardımları izlemek, TBMM’nin, hükümetin çalışma alanı 
ve sendikacılık konusundaki çalışmalarını, yasa tasarılarını izlemek, bu konularda sendikanın öneri ve görüşlerinin 
taslağını hazırlamak yada hazırlanması konusunda öneride bulunmak, BES ile ilgili hukuksal düzenlemeleri izlemek ve 
bu konularda sendika önerisinin taslaklarını hazırlamak yada hazırlanması konusunda öneride bulunmak, Örgütlenme 
alanında bulunan kurumların mevzuatlarına ilişkin değişiklikleri izlemek, bu konuda çalışandan yana taraf olmak 
suretiyle, alternatif görüş ve öneriler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, Çalışma hayatı ve sendikalar ile ilgili 
mevzuatları izlemek, bilgi toplamak ve bu konuda taslaklar hazırlamak, Toplu görüşme, örgütlenme ve her türlü 
sendikal faaliyet alanları ile ilgili iç ve dış hukuki dayanaklarını araştırmak, bu konuda ihtiyaç halinde bilgilendirme 
dosyaları hazırlamak” hukuk bürosunun görev ve sorumlulukları olarak belirlenmiştir.

HUKUKSAL İŞLEYİŞİMİZ

Sendikamız Tüzüğü ile Hukuk Yönetmeliği’nde hukuksal işleyişimiz belirlenerek, Üye/Temsilci/Şube ve Genel 
Merkez arasındaki işleyiş, dava süreçlerinin işletilmesi ile hukuksal yardımların kapsamı tespit edilmiştir. 

İşleyiş açısından; Üye/Temsilci, Temsilci/Şube, Şube/Genel Merkez arasında yazılı süreç işletilmesi örgütlülüğümüz 
açısından önemli bulunmakta olup, bu işleyişe önem gösterilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin karşılaştıkları hak kayıpları genel olarak İdari Yargılama Usulü Kanunu çerçevesinde dava konusu 
yapılmaktadır. 

İdari işlemler idare tarafından oluşturularak tebliğ edildiği gibi üyelerimiz tarafından hak kaybı ve mağduriyetlerinin 
giderilmesi için başvuru yapılarak da idari işlem oluşturulabilir. Burada önemli olan nokta, talep dilekçesinde işlem 
oluşturulacak hususların özellikle belirtilmesi gerektiğidir.

Dava konusu yapılacak idari işlem tebliğ alındığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir. 

Üye tarafından işlem oluşturmak üzere idareye başvuru yapılması halinde ise; başvuru tarihinden itibaren idarenin 
60 günlük cevap verme süresi bulunduğu, idarenin bu süre içinde cevap vermeyerek talebi zımmen red edebileceği 
unutulmadan idarenin cevabının tebliğ edildiği tarihten itibaren dava açma süresi başlamaktadır. İdare tarafından 
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cevap verilmeyerek talebin zımmen red edilmesi durumunda ise, başvurudan itibaren 60.gün tebliğ tarihi kabul 
edilerek bu tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresinin bulunduğuna dikkat edilmelidir.

Davalar konusuna göre Danıştay veya İdare Mahkemelerinde açılmakta olup, dava dilekçesi ve ekleri iki nüsha 
olarak Mahkemeye verilmektedir. Danıştay nezdinde sadece düzenleyici işlemlere ilişkin davalar açılmaktadır. İdare 
Mahkemelerinde açılan davaların temyiz süreci de, Bölge İdare Mahkemeleri ve ya Danıştay’da devam ettirilmektedir.

Sendikamız tarafından, genel düzenleyici işlemlerin iptali için dava süreçleri işletildiği gibi üyelerimize özlük 
haklarına ilişkin hukuksal yardım sağlanmaktadır.

Genel Düzenleyici İşlemlere İlişkin Süreç; İş kolumuzdaki kurumların yönetmelik, tüzük, genelge, iç emir gibi tüm 
emekçileri etkileyen düzenleyici işlemlerinin dava konusu yapılması Genel Merkezimiz tarafından yapılmaktadır. 

Düzenleyici işlemler yayımlandığı veya uygulamaya başlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava konusu yapılarak 
iptali sağlanmaktadır.

Genel olarak düzenleyici işlemler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmekle beraber özellikle son yıllarda 
kurumlar kendi Bakanlıkları veya Başkanlıkları oluru ile düzenleyici işlemleri uygulamaktadırlar. Genel Hukuk 
Sekreterliği tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleyici işlemler takip edilerek dava konusu yapılması 
sağlanmaktadır. 

Resmi Gazete’de yayımlanmayan düzenleyici işlemler ise, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri tarafından takip edilen 
mevzuat üzerinden dava konusu yapılmaktadır. Ayrıca, Üye ve Temsilcilerimiz tarafından Şube Hukuk Sekreterleri 
aracılığı ile düzenleyici işlemleri ve emekçileri olumsuz etkileyen yönlerini tespit eden değerlendirmelerini 
Genel Merkezimize ileterek dava konusu yapılmasını sağlamaktadırlar. 

Bir düzenleyici işlem yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava konusu yapılmamış ya da dava olumsuz 
sonuçlanmış ise; düzenleyici işlemin olumsuzluğundan birebir menfaat ve hak kaybına uğrayan üyemiz üzerinden 
hem bireysel işlemin iptali hem de düzenleyici işlemin kendisinin iptali için Danıştay nezdinde dava açılması 
gerekmektedir. Bu durum yine Şube Hukuk Sekreterlerimiz tarafından Genel Merkezimize iletilerek Genel 
Merkezimiz tarafından dava konusu yapılmaktadır.

Sendikamızca Taraf Olarak Açılacak Davalara İlişkin Süreç; Üyelerimizin, sendikal çalışmalarından dolayı 
mağdur edilmeleri, haklarında işverence dava açılması durumunda, çalışma yaşamından ve mevzuattan doğan 
uyuşmazlıklardan ötürü açacakları ya da aleyhlerine açılan davalarda, üyelerimiz hakkında aynı nedenlerle açılan 
dava, adli ve cezai soruşturma ve kovuşturmalarda, genel düzenleyici işlemlerin süresinden sonra iptali için açılacak 
davalarda, Sendikal faaliyetlerle ve demokratik hak kullanımı ile ilgili sürgün, cezai veya idari davalarda Genel 
Merkezimiz taraf olmakta ve tüm hukuksal süreç Genel Merkezimiz tarafından yürütülmektedir.

Bu süreç yine, Üye ve Temsilcilerimiz tarafından Şubeleri aracılığı ile Genel Merkezimiz ile paylaşılmakta ve 
dava sürecinin başlatılması sağlanmaktadır. İptal davası için, işlemin oluştuğu tarihten itibaren 60 gün içinde dava 
konusu yapılması gerekmekte olup Şubelerimiz tarafından ilgili belgelerin bu süre içerisinde Genel Merkezimize 
gönderilmesi sağlanmaktadır.

Hukuksal Yardımlara İlişkin Süreç; Üyelerimizin özlük, sosyal ve ekonomik hak ve menfaat kayıplarına ilişkin 
konularda dava açılması ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi Şube ve Genel Merkezimiz tarafından yürütülmektedir. 
Hukuksal yardım talebinde bulunan üyemizin Şubesi’nde Danışmanlık hizmeti yürüten bir avukat çalıştırılmakta 
ise üyemizin talebi Şube Hukuk Sekreterliği tarafından Şube’de karşılanmaktadır. Şube/Temsilciliğimizin avukat 
sözleşmesi bulunmuyor ise Şube Hukuk Sekreterliği tarafından üyemizin talebini ve ilgili belgelerini Genel 
Merkezimize iletilerek dava açılmasının sağlaması gerekmektedir.

Sicil notu iptali, harcırah ödenmesi, KEY ödentileri gibi genel hak kaybı yaratan ve bireysel olarak dava konusu 
yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan örnek dava dilekçeleri sendikamız 
internet sitesinde yayımlanmakta, aynı zamanda Şube/Temsilciliklerimize elektronik ortamda gönderilmektedir. 
Şube/Temsilciliklerimiz aracılığı ile üyelerimizin bu örnek dilekçeleri kendi özel durumlarına göre doldurarak dava 
açılması sağlanmaktadır.
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PRATİK BİLGİLER

Genel Dava Açma Süresi : İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre işlemin tebliğ alınması veya 
öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

İYUK 10.md.kapsamında İdareye İşlem İçin Başvuruda Bulunulması: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
10.maddesi kapsamında bir işlem veya eylemin yapılması için İdareye başvuruda bulunduktan sonra İdarenin 60 gün 
cevap verme süresi bulunmaktadır. İdare bu süre içinde cevap verirse cevabın tebliğ tarihinden sonraki 60 gün içinde 
dava açılması gerekmektedir.

İdare talebe cevap vermezse 60 günlük sürenin sonu zımmen red tarihi olarak kabul edilerek ikinci 60 gün içerisinde 
dava açmak gerekmektedir.

İYUK 11.md.kapsamında İdareye İşlem İçin Başvuruda Bulunulması: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
11.maddesi kapsamında işleme karşı dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi 
veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma 
süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. İdare tarafından 60 
gün içinde cevap verilmezse talep red edilmiş sayılır ve dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. İşlemin meydana 
geldiği tarihten idareye başvuru tarihine kadar geçen süre de dava açma süresine eklenerek 60 gün içinde dava 
açılması gerekmektedir.

Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında süreler: 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında İdareye yapılan 
başvurularda, başvuru tarihinden itibaren 15 işgünü içinde cevap verme süresi bulunmaktadır. İdarenin bu süre 
içinde cevap vermemesi yada olumsuz cevap vermesi durumunda ise Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Üst 
Kuruluna 15 gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Üst kurulunda talebi red etmesi halinde İYUK hükümlerine 
göre dava açılması gerekmektedir.

Disiplin Cezalarında Süreler: 

-Savunma istemi : İdarenin savunma istem yazısında süre belirtilmek zorunda olmakla birlikte en az 7 günlük 
savunma süresi 657 sayılı yasanın 130.maddesinde belirlenmiştir.

-Cezanın tebliği durumunda; uyarma ve kınama cezalarına karşı bir üst disiplin amirine 7 gün içinde itiraz edilmesi 
gerekmektedir. Aylıktan Kesme ve daha üst disiplin cezalarında ise tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare 
Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. 

Uyarma ve kınama cezasına karşı iç hukukta itirazdan başka bir süreç belirlenmediğinden, itirazın tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava konusu yapılması gerekmektedir.

Disiplin Kurullarında Temsiliyet: Bilindiği üzere Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 
2005 yılında değiştirilmiş olup, hakkında disiplin kurulu kararı verilecek olan personelin üye olduğu Sendikanın 
temsilcisi de bu toplantılara katılmaktadır.

İl Disiplin Kuruluna disiplin dosyası gönderilen üyemizi temsilen Disiplin Kurulu Üyesi olarak Şubelerimiz bir kişi 
belirleyip toplantıya katılımı sağlamaktadırlar. 

Merkez Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu Toplantılarına ise Genel Merkez Yöneticilerimiz katılmaktadırlar. 
Bu toplantılara katılan temsilcilerimiz, ilgili üye ve Şubesi ile görüşmeler yaparak doneler hazırlayıp toplantıya 
katılmaktadırlar. Burada Sendikamız için dikkat edilmesi gereken husus; Sendika tüzüğümüz gereğince, rüşvet, 
zimmet, taciz gibi suçların savunulmasının mümkün olmadığının ve disiplin kurulu üyesi olarak bu dosyalarda 
herhangi bir savunma yapılmayacağının bilinerek hareket edilmesidir.
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SENDİKA TÜZEL KİŞİLİĞİMİZE KARŞI AçILAN VE 
SONUçLANAN CEZA DAVALARINDAN ÖRNEK KARARLAR
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SENDİKAL fAALİYETLER NEDENİYLE VERİLEN DİSİPLİN 
CEZALARI VE SÜRGÜNLERE KARŞI AçILAN VE SONUçLANAN 

DAVALARDAN ÖRNEKLER
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Ayrıca Sendikamız tarafından açılan ve henüz sonuçlanmamış davalardan bazıları şöyledir;

• Eşit İşe Eşit Ücret talepli Aydın, Antalya ve İstanbul 1 Nolu Şube üyelerimiz üzerinden davalar açılmış olup, 
davalar İdare mahkemelerinde olumsuz sonuçlanmış, temyiz aşamasında devam etmektedir.

• Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Danıştay Başkanlığına yaptığımız toplu İş Sözleşmesi 
imzalama talebimizin reddi üzerine açılan davalar ilk derece mahkemelerde olumsuz sonuçlanmış olup, temyiz 
aşamasında devam etmektedir.

• Aydın ve İzmir Adliye ve Valiliklerinde, Yargıtay Başkanlığı’nda görevli 4/C’li personelin Sendikamıza üyelikleri 
ve aidat kesintilerinin yapılması için davalar açılmış olup, davaların tamamı kazanılmıştır. En son Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bir yazı ile 4/C’li personelin sendikalara üye olabileceğini açıklamıştır.

• Gelir Uzmanlarına 1 derece ve ek gösterge verilmesi talebiyle açılan dava İdare mahkemesi tarafından red edilmiş, 
Danıştay’da temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından da 1 derece ve ek gösterge verilmemesinin yasaya uygun 
olduğu gerekçesi ile temyiz talebimiz red edilmiştir.

• İl Afet ve Acil Durum müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik müdürlükleri Norm Kadro İlke 
ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13, 14, 15 ve 16.maddelerinin iptali için Danıştay nezdinde devam etmekte-
dir.

• 12.01.2010 tarihli 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 1.maddesinin, sadece belli ünvanlardaki per-
sonele ek ödeme verilmesi, tüm personele ödenen ek ödeme oranlarının artırılmamasının eşitlik ilkesine aykırı 
olması nedeniyle eksik düzenlemenin iptali için dava açılmış olup devam etmektedir.

• Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ve ilgili mevzuatı uyarınca is-
tihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılması, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar 
ile bazı kararlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 12.01.2010 tarih ve 27460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 2 inci maddesinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemli dava Danıştay’da açılmış olup devam etmektedir.

• İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel müdürlüğünde İşgüçlüğü fiili hizmet ve iş riski zammı farkının ödenmesi 
için Adana Şube Yöneticimiz tarafından yapılan talebin reddi üzerine dava açılmış olup, dava devam etmektedir.

• Kadro derece ilerlemesinin yapılmamasına dair işlemin iptali için İstanbul 1 Nolu Şube üyemiz üzerinden dava 
açılmış olup, İdare mahkemesi davayı yasaya uygun olduğu gerekçesi ile red etmiştir. Dava Danıştay’da temyiz 
edilmiş olup, devam etmektedir.

• Nüfus müdürlüğünde ödenen fazla mesai ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılması işleminin iptali için Kırşehir 
temsilcilik üyemiz üzerinden Vergi mahkemesinde dava açılmış olup, dava devam etmektedir.

• Kalp stend ücretinin üyemizden alınması ve protez tedavi yardımının ödenmemesi işleminin iptali için Ankara 1 
Nolu Şube üyemiz üzerinden dava açılmış olup, dava devam etmektedir.

• SGK da YİH sınıfında bulunan Karaman temsilcilik üyemizin VHKİ kadrosuna atanma talebinin reddi üzerine 
açılan davanın İdare mahkemesinde reddedilmesi nedeniyle Danıştay’da temyiz edilmiş olup, devam etmektedir.

• t.İş Kur Gen.md.görev yapan 4/B’li personele kadrolu personele ödenen ek ödeme miktarı kadar ek ödeme öden-
mesi ve ikramiye verilmemesi işlemlerinin iptali için dava açılmış olup, devam etmektedir.
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İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
 

10 Aralık 1948

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 

 

6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Resmi Gazete ile 
yayınlanması yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Beyan-
name hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” kararlaştırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;

İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve 
öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek 
üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca 
etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak 
ideal ölçüleri belirleyen bu 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine 
karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş 
veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden 
yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik 
kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hu-
kuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza 
verilemez.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma 
hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak 
her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahke-
meler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının 
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11 

1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama 
sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya 
ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez.
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Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına 
saldırılamaz.

Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Madde 13 

1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına 
sahiptir.

Madde 14 

1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.

2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden 
doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

Madde 15 

1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 16 

1. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın ev-
lenme ve aile kurmaya hakkı vardır.

2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.

3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde 17 

1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.

Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma 
özgürlüğünü içerir.

Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız ed-
ilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak 
hakkını gerekli kılar.

Madde 20 

1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.

2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

Madde 21

1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.

3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle 
genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.

Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası 
işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim 
için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.
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Madde 23 

1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı 
vardır.

2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.+

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş 
bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli 
dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

Madde 25 

1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, 
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda 
güvenlik hakkına sahiptir.

2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. 

Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

Madde 26 

1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorun-
ludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık 
olmalıdır.

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik 
olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve 
Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Madde 27 

1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma 
ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına 
hakkı vardır.

Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası 
düzene hakkı vardır.

Madde 29 

1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.

2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve 
bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın 
gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.

3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgür-
lüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde 
yorumlanamaz.
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