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► Giriş 

1. Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Aksiyon-İş), 4 Temmuz ve 27 Kasım 2017 tarihli yazıları ile, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, 1948 tarihli ve 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma 

Hakkının Korunması Sözleşmesi ve 1982 tarihli ve 158 sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi 

Sözleşmesi’ne uymadığını iddia eden bir başvuruyu ILO Anayasası’nın 24. maddesi uyarınca 

Uluslararası Çalışma Ofisi’ne sunmuştur. 

2. Yönetim Konseyi, 333ncü Oturumu’nda (Haziran 2018), başvurunun kabul edilebilir olduğunu 

bildirmiş ve “Standartlar Girişimi: Denetim sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışma planının 

uygulanması” gündem maddesine ilişkin değerlendirilmesi kapsamında 24. madde prosedürünün 

işletilmesine ilişkin 334ncü Oturumu’nda (Ekim-Kasım 2018) verilecek karara uygun olarak 

incelenmesi gerektiğine karar vermiştir.1 

3. Yönetim Konseyi, 335nci Oturumu’nda (Mart 2019), 87 sayılı Sözleşme’ye uyulmadığına ilişkin 

başvuruda yer alan hususları ILO Anayasası’nın 24. maddesi kapsamında İçtüzüğe uygun olarak 

incelemesi için Örgütlenme Özgürlüğü Komitesine havale etmeye karar vermiştir. Yönetim Konseyi 

ayrıca, 158 sayılı Sözleşme’ye uyulmadığını iddia eden başvuruda yer alan hususları incelemek üzere 

ayrı ve geçici bir üçlü komite kurulmasına karar vermiştir.2 

4. Türkiye, 87 sayılı Sözleşme’yi 12 Temmuz 1993 tarihinde ve 158 sayılı Sözleşme’yi 4 Ocak 1995 

tarihinde kabul etmiştir. 

5. ILO Anayasası’nın aşağıdaki hükümleri başvuru prosedürü ile ilgilidir: 

Madde 24 

Sözleşmelere uyulmaması hakkındaki başvurular 

Üye Ülkelerden herhangi birinin, katılmış olduğu bir Sözleşmenin memnuniyet 

verici bir şekilde uygulanmasını sağlamadığına dair mesleki bir işçi veya işveren 

örgütü tarafından Uluslararası Çalışma Ofisi’ne yapılan her başvuru, Yönetim 

Konseyi tarafından, söz konusu hükümete iletilebilecek ve bu hükümet konu 

hakkında, Yönetim Konseyinin uygun göreceği bir açıklama yapmaya davet 

edilebilecektir. 

Madde 25 

Başvurunun kamuoyuna duyurulması 

Söz konusu hükümetten makul bir süre içerisinde hiçbir açıklama alınmadığı veya 

alınan açıklamanın Yönetim Konseyince yeterli görülmediği takdirde, Yönetim 

Konseyi, başvuruyu ve gerekirse verilen cevabı kamuoyuna duyurma hakkına 

sahip olacaktır. 

6. Ofis, 30 Mayıs ve 3 Haziran 2019 tarihli yazılar ile ve İçtüzüğün, başvuruların incelenmesine yönelik 

prosedürlere ilişkin 4(1)(c) maddesine uygun olarak, Hükümet’i, Türkiye’nin 158 sayılı Sözleşme’ye 

                                                           

1
 GB.333/INS/8/4 ve GB.333/PV, paragraf 118. 

2
 Bkz. GB.333/INS/PV, paragraf 588. 



► GB.341/INS/13/5  4 
 

 

uymamasına ilişkin başvuruda yer alan hususlar ve 87 sayılı Sözleşme ile ilgili başvurudaki hususlar 

ile ilgili belirtmek isteyebileceği tespitleri sunmaya davet etmiştir. 

7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 87 sayılı Sözleşme ve 158 sayılı Sözleşme ile ilgili başvurulara ilişkin 

görüşlerini 9 Ekim 2019 tarihli yazı ile sunmuştur. 

8. Ek I ve II’de belirtilen sonuçlar ışığında, söz konusu başvuruyu incelemek için kurulan iki Komite, 

tavsiyelerinin Yönetim Konseyince aşağıdaki taslak kararda belirtilen şekilde onaylanmasını tavsiye 

etmiştir. 

 

► Taslak karar 

9. Yönetim Konseyi: 

(a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1948 tarihli ve 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma 

Hakkının Korunması Sözleşmesi’ne uymadığını iddia eden başvuruyu incelemek için kurulan 

Komite’nin tavsiyesi üzerine: 

(i) GB.341/INS/13/5 sayılı belgenin Ek I’inde yer alan Komite Raporu’nu onaylamıştır; 

(ii) Hükümet’ten, Komite’nin ulaştığı sonuçların 17. ila 31. paragraflarında ve özellikle, 

Komite’nin, Hükümet’i münfesih sendikalardaki üyelikleri nedeniyle misilleme eylemlerine 

maruz kalan tüm çalışanlar ile ilgili tam, bağımsız ve tarafsız bir inceleme yaptırmaya davet 

ettiği 31. paragrafta belirtilen gözlemleri 87 sayılı Sözleşme’nin uygulanması kapsamında 

dikkate almasını talep etmiştir; 

(iii) Hükümet’i, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi 

(CEACR) tarafından yapılan inceleme için bu konuda bilgi sunmaya davet etmiştir; ve 

(iv) Rapor’u kamuoyuna açıklamış ve başvuru prosedürünü kapatmıştır. 

(b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1982 tarihli ve 158 sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi 

Sözleşmesi’ne uymadığını iddia eden başvuruyu incelemek için kurulan Komite’nin tavsiyesi 

üzerine: 

(i) GB.341/INS/13/5 sayılı belgenin Ek II’sinde yer alan Komite Raporu’nu onaylamıştır; 

(ii) Hükümet’ten, Komite’nin ulaştığı sonuçların 34. ve 35. paragraflarında belirtilen gözlemleri 

158 sayılı Sözleşme’nin uygulanması kapsamında dikkate almasını talep etmiştir; 

(iii) Hükümet’i, uygun olduğu şekilde Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması 

Uzmanlar Komitesi (CEACR) tarafından yapılan inceleme için bu konuda bilgi sunmaya 

davet etmiştir; ve 

(iv) Rapor’u kamuoyuna açıklamış ve başvuru prosedürünü kapatmıştır. 
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► Ek I 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1948 tarihli ve 87 sayılı Sendika 

Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’ne 

uymadığını iddia eden başvuruyu incelemek için kurulan Komite’nin 

Raporu 

I. Giriş 

1. Yönetim Konseyi tarafından 335nci Oturumu’nda (Mart 2019) 87 sayılı Sözleşme’ye uyulmadığını 

iddia eden başvuruda yer alan hususların incelenmesi için alınan kararın ardından, Örgütlenme 

Özgürlüğü Komitesi, başvuruyu incelemek üzere aşağıdaki üyeleri görevlendirmiştir: Sayın Valerie 

Berset Bircher (Hükümet grubu üyesi, İsviçre), Sayın Renate Hornung-Draus (İşveren grubu üyesi) 

ve Sayın Yves Veyrier (İşçi grubu üyesi). 

2. Komite, işbu raporu 9 Mart 2021 tarihinde kabul etmiştir. 

II. Başvurunun incelenmesi 

A. Şikayet sahibinin iddiaları 

3. Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Aksiyon-İş), 4 Temmuz ve 27 Kasım 2017 tarihli 

yazılarında, 2016 yılı Temmuz ayındaki başarısız darbe girişiminin ardından kanun hükmünde 

kararnameler uyarınca Konfederasyonun feshedildiğini ve binlerce üyesinin ihraç edildiğini iddia 

etmektedir. 

4. Genel arka plan üzerinden, şikayet sahibi, 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişiminin 

ardından, darbe ile hiçbir bağlantısı olmayan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının, 

iktidardaki Hükümet’in hedefi haline geldiğini iddia etmektedir. Binlerce çalışan, Meclis ve yargı 

organlarının herhangi bir denetim ve herhangi bir soruşturma olmaksızın ve masumiyet karinesi 

ilkesi ve ILO Sözleşmeleri ile sağlanan hakları ihlal ederek, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 

kanun hükmünde kararnameler ile işten çıkarılmış ve terör örgütüyle ilişkisinden ötürü suçlu ilan 

edilmiştir. Şikayet sahibine göre, işten çıkarılan kişiler kendilerini savunma imkanı bulamamış 

veya hangi suçlar ile suçlandıklarından haberleri olmamıştır. Vatandaşlar, “terörist” olup 

olmadıklarını Resmi Gazete’den öğrenmiştir. Hiçbir tazminat almamışlar ve “sivil ölüme” maruz 

kalmışlardır. On binlerce kişi, sendikaların kapatılması ve işten çıkarmalar ile ilgili olarak yerel 

mahkemelerde davalar açmış, ancak yerel mahkemeler bu tür şikayetleri incelemeye yetkilerinin 

olmadığını iddia etmiştir. Şikayet sahibi, bu konuda, Aksiyon-İş Genel Sekreteri’nin başvuruda 

ileri sürülen hususlar ile ilgili olarak Ankara İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu ancak 

başvurunun uygun bir soruşturma yapılmadan reddedildiğini belirtmektedir. Şikayet sahibi, yerel 

hukuki yollara başvurma süresinin artık sona erdiğine ve ILO’nun başvurulacak son çareleri 

olduğuna dikkat çekmektedir. 

5. Aksiyon-İş, toplam 29.000’den fazla üyesi olan 18 sendikanın çatı konfederasyonu olduğunu ifade 

etmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında sendikalarının, darbe girişimini 
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açıkça kınadığına dikkat çekmektedir. Ancak, Konfederasyon, dokuz sendikasıyla (PAK GIDA, PAK 

MADEN İŞ, PAK FİNANS İŞ, PAK EGİTİM İŞ, PAK TOPRAK İŞ, PAK METAL İŞ, PAK ENERJİ İŞ, PAK 

TAŞIMA İŞ, PAK DENİZ İŞ) birlikte, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca idari makam 

tarafından kapatılmıştır. Ayrıca, sendikanın tüm varlıklarına el konulduğunu iddia etmektedir. 

Şikayet sahibi, diğer sendikalarının (PAK PETROL İŞ, PAK TEKSTİL İŞ, PAK AĞAÇ İŞ, PAK MEDYA İŞ, 

PAK İNŞAAT İŞ, PAK SAĞLIK İŞ, PAK TURİZM İŞ, PAK SAVUNMA İŞ, PAK HİZMET İŞ) daha sonra 

Valilik talimatı üzerine kapatıldığını belirtmektedir. 

6. Şikayet sahibi ayrıca, üyelerinin sadece sendika üyesi olmaları nedeniyle toplu olarak kötü 

muamele kampanyasına maruz kaldığını, çalışanların işten atıldığını, tutuklandığını ve başka iş 

bulma imkanından ve tazminat ve emekli maaşı haklarından yoksun bırakıldığını iddia 

etmektedir. Şikayet sahibi, Hükümet’in, olağanüstü hal sayesinde hak ihlallerini meşrulaştırdığını 

düşünmekte ve ayrıca Devlet tarafından yayılan korku altında insanların en temel haklarını artık 

talep edemediğini iddia etmektedir. İnsanlar gayri insani şekilde muamele göreceklerinden 

korktukları için dava açmamışlardır. 

7. Şikayet sahibi, eğitim (24.002 üye), gıda (532 üye), medya (789 üye), finans (97 üye), sağlık (356 

üye), turizm (983 üye) ve hizmet (534 üye) alanlarında çalışan üyelerinin, işyerlerinin 

kapanmasından sonra işsiz kaldığını ve temel insan haklarından yoksun bırakıldığını iddia 

etmektedir. Ayrıca, özel okul ve eğitim merkezlerinde çalışan 24.002 üyesinin öğretmenlik 

sertifikaları iptal edilmiş ve özel işyerlerinin çoğuna kayyum atanması nedeniyle sendika üyeleri 

yargılama yapılmadan ve kıdem ve ihbar tazminatı hakları ihlal edilerek işten atılmıştır. Şikayet 

sahibine göre, toplam 29.579 Konfederasyon üyesi işini kaybetmiş ve işten atılan sendika üyeleri 

başka iş arama ve tazminat ve emekli maaşı alma imkanından yoksun bırakılmıştır. Şikayet sahibi, 

Hükümet’in, binlerce üyesini sadece sendikanın üyesi olması nedeniyle işten attığına dikkat 

çekmektedir. 

8. Şikayet sahibi ayrıca, Başkanının, PAK MADEN-İŞ, PAK TEKSTİL-İŞ, PAK EĞİTİM-İŞ, PAK TAŞIMA-İŞ, 

PAK SAĞLIK-İŞ ve PAK HİZMET-İŞ Başkanlarının ve idari komitelerdeki birçok üyenin hapsedildiğini 

ve çoğu diğer sendika liderlerinin (PAK AĞAÇ-İŞ, PAK TURİZM-İŞ ve PAK METAL-İŞ Başkanları ve 

Aksiyon-İş Genel Sekreteri) yurt dışına gitmek zorunda kaldığını belirtmektedir. Birçok sendika 

üyesi Avrupa ülkelerine sığınmak zorunda kalmıştır. Şikayet sahibi, mevcut koşullarda, hapsedilen 

sendika lideri ve üyelerine ve yurtdışına gitmeye zorlanan kişilere ilişkin kesin bir sayı vermenin 

mümkün olmadığına dikkat çekmektedir. 

B. Hükümetin görüşleri 

9. Hükümet, 9 Ekim 2020 tarihli yazısında aşağıdaki görüşleri sunmaktadır. 

10. Hükümet, Aksiyon-İş ve bağlı sendikalarının feshedilmesinin temel nedeninin, kendi düşüncesine 

göre, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile irtibatlı ve iltisaklı olması olduğunu 

vurgulamaktadır. Hükümet’e göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde 251 kişinin ölümüne ve 2.000’den 

fazla masum insanın yaralanmasına neden olan silahlı darbe girişimini FETÖ/PDY 

gerçekleştirmiştir. 

11. Hükümet, başarısız darbe girişiminin ardından, Bakanlar Kurulu’nun, Anayasa’nın, yaygın şiddet 

eylemleri ve kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması nedeniyle Hükümet’e olağanüstü hal ilan 

etme yetkisi veren 120. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca 
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21 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan ettiğini belirtmektedir. Bakanlar Kurulu 

kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 21 Temmuz 2016 tarihinde onaylanmıştır. 

12. Hükümet, Anayasa’nın 121. maddesi kapsamında, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahip olduğunu ifade etmektedir. Bakanlar 

Kurulu, Anayasa ve 2935 sayılı Kanun uyarınca, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi 23 

Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlayarak olağanüstü hal kapsamında önlemler almaya 

karar vermiştir. Buna göre, FETÖ/PDY ile aidiyet, irtibat veya iltisaklı bulunan sendika, federasyon 

ve konfederasyonların ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna karar verilmiş ve 23 Temmuz 2016 

tarihinde kapatılmıştır. Hükümet’e göre, söz konusu sendikalar, kuruluş amaçlarının yani işveren 

ve çalışanların ekonomik çıkarlarına hizmet etmenin aksine hareket edip darbe girişimini 

destekleyerek ulusal mevzuatı ihlal etmiştir. Bu nedenle, sendika varlıklarına el konulması, 

kanuna uygun faaliyetlerinin sonucu değil, darbe sürecine verilen ekonomik ve fiili destek ile 

ilgilidir. Hükümet, şikayet sahibi örgütün ve ona bağlı sendikaların feshedilmesinin herhangi bir 

meşru sendika statüsü ve faaliyetleri ile ilgili olmadığı ve bunlardan kaynaklanmadığına dikkat 

çekmektedir. Hükümet’e göre, topluma zararlı bölücü unsurları ortadan kaldırmaya yönelik 

olağanüstü hal kanunları, yasal sendikal haklarını kullanan çalışanlara uygulanmamıştır. Bu süre 

zarfında, sendikalar, örgütlenme ve toplu pazarlık etme hakkını kullanmış ve olağanüstü hal 

süresinde, çalışanların ekonomik hakları ve çıkarlarına halel getirmeksizin birçok toplu sözleşme 

imzalanmıştır. 

13. Hükümet, Olağanüstü Hal Kararnamesi ile feshedilen Aksiyon-İş ve bağlı sendikalarının, 

fesihlerinin incelenmesi için OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurma hakkına sahip olduğunu 

belirtmektedir. Hükümet, yürürlükteki yasal prosedürün, Kararname uyarınca feshedilen 

örgütlerin ve işten atılan kişilerin mahkemelerde dava açmadan önce öncelikle OHAL İnceleme 

Komisyonu’na başvurmalarını gerekli kıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla, şikayet sahibi, sadece 

OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararları aleyhinde, Ankara İdare Mahkemelerine başvurabilirdi. 

Hükümet, doğrudan Kararname vasıtasıyla yapılan feshin, yalnızca olağanüstü hal sırasında 

uygulanan bir önlem olduğunu ve OHAL İnceleme Komisyonu kararları aleyhindeki, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil olmak üzere tüm adli 

başvuru yollarının açık olduğunu vurgulamaktadır. 

14. Hükümet bu konuda, Aksiyon-İş ve bağlı sendikalarının, feshin incelenmesi için OHAL İnceleme 

Komisyonu’na herhangi bir başvuru yapmadığına ve bu nedenle mevcut yerel kanal ve hukuki 

çözüm yollarının tamamını kullanmadığına dikkat çekmektedir. Şikayet sahibi örgüt ve bağlı 

sendikalarının üye ve yöneticilerinin çoğu ulusal hukuki çözüm yollarına başvurmadan ülkeyi terk 

etmiştir. Ülkede tutuklu bulunanların dahil olduğu adli süreç devam etmiş; bu kişiler mevcut 

yasal kurallar çerçevesinde savunmalarını yapabilmiş ve bu amaçla avukat tutma imkanına sahip 

olmuştur. Darbe girişiminin destekçisi olma gerekçesiyle göz altına alınan kişiler, kanıtlara dayalı 

olarak cezalandırılmış ve cezalarını tamamlayanlar serbest bırakılmıştır. 

15. Hükümet, olağanüstü hal sırasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’nin, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 15. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi 

çerçevesinde bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlayabildiğini belirtmektedir. Hükümet, bu konuda 

ayrıca, 87 sayılı Sözleşme’nin 8. Maddesine ve Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’nin ilgili 

değerlendirmelerine atıfta bulunmaktadır. Hükümet, kısıtlamaların orantılılık ilkesi ile uyumlu 

olması gerektiği görüşünü ifade etmektedir. 
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16. Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili hükümleri (Başlangıç, temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ile ilgili 15. maddesi ve düşünceyi açıklama ve yayma 

hürriyeti ile ilgili 26. maddesi), 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na, 12 Nisan 

1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu, 7075 sayılı OHAL İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ve 6749 sayılı Olağanüstü 

Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 

Edilmesine Dair Kanun’a atıf yapmaktadır. 

C. Komite’nin ulaştığı sonuçlar 

17. Komite, Aksiyon-İş’in, kendisi ve bağlı sendikalarının, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 

dayanılarak yetkililer tarafından idari fesih işlemine tabi tutulduğunu ve mallarına el konulduğuna 

dair iddiasını kaydetmektedir. Komite ayrıca, 2016 yılı Temmuz ayındaki darbe girişimi 

sonrasındaki olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler uyarınca, çok 

sayıda çalışanın feshedilen sendikalardaki üyelikleri nedeniyle, Meclis ve yargı organlarının 

herhangi bir denetimi ve herhangi bir soruşturma olmaksızın ve masumiyet karinesi ilkesi ve ILO 

Sözleşmeleri ile sağlanan hakları ihlal edilerek işten çıkarıldığına dair iddiayı da kaydetmektedir. 

Komite, şikayet sahibinin yerel hukuki yollara başvurma süresinin artık sona erdiğine dair 

iddiasını kaydetmektedir. 

18. Komite, Hükümet’in, verdiği cevapta, Aksiyon-İş ve bağlı sendikalarının 15 Temmuz 2016 

tarihindeki darbe girişimi sonrasında feshedildiğini kabul ettiğini kaydetmektedir. Hükümet, 

feshin başlıca gerekçesinin, Aksiyon-İş’in, darbe girişimini gerçekleştirdiği iddia edilen Fethullahçı 

Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğunu ileri sürmektedir. Hükümet, söz konusu 

sendikaların kurulmuş oldukları amacın aksine hareket ederek ulusal kanunları ihlal ettiklerini ve 

darbe girişimini destekleyerek çalışanların ve işverenlerin ekonomik çıkarlarına hizmet etme 

ilkesinden uzaklaştıklarını iddia etmektedir. Ayrıca, mal varlıklarına el konulmasının, sendikaların 

kanuna uygun faaliyetleri ile değil darbe girişimine verilen sözde ekonomik ve fiili destek ile ilgili 

olduğunu belirtmektedir. 

19. Komite, Bakanlar Kurulu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 120. maddesi uyarınca ve 2935 

sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. maddesine uygun olarak 21 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla 

olağanüstü hal ilan ettiğini kaydetmektedir. Karar, 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız askeri 

darbe girişiminin bir sonucu ve bu girişime bir yanıt olarak alınmıştır. Olağanüstü halin 

sonuçlarından biri, normal koşullar altında Meclis’e ait olan yasama yetkisinin de, olağanüstü 

halin gerekli kıldığı konular için Bakanlar Kurulu’na verilmiş olmasıdır. Böyle bir yetkilendirme ile, 

yürütme organı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konular ile ilgili olarak, Meclis’in olağan yasama 

prosedürlerini takip etmeden kanun hükmünde kararnameler çıkarma hakkına sahip olmuştur. 

Söz konusu kararnameler, normlar hiyerarşisi kapsamında kanunlar ile eşit güce sahiptir. 

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen söz konusu kararnamelerin ilki, 667 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname olarak 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Kararname’nin 2(1)(d) maddesi uyarınca, FETÖ/PDY ile aidiyet, irtibat veya iltisaklı bulunan ve 

ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna karar verilen sendikalar 23 Temmuz 2016 tarihinde 

kapatılmıştır. Kapatılan kuruluşların tüm taşınır ve taşınmaz mal, varlık, hak ve alacakları 

Hazine’ye devredilmiştir. Komite, OHAL İnceleme Komisyonu’nun halka açık olan 2019 Faaliyet 
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Raporu’nda belirtildiği üzere 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca toplamda 19 

sendikanın kapatıldığını kaydetmektedir.3 Şikayet sahibi örgüt ve bağlı sendikaları kapatılan 

sendikalar arasındadır. 

20. Komite ayrıca, OHAL İnceleme Komisyonu’nun, doğrudan olağanüstü hal kapsamındaki 

kararnameler ile gerçekleştirilen işten çıkarmalar ve kapatılan kuruluşlara ilişkin başvuruları 

değerlendirmek ve sonuca bağlamak amacıyla 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

kurulduğunu ve 22 Mayıs 2017 tarihinde çalışmaya başladığını kaydetmektedir. 685 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 7(3) maddesi uyarınca, başvurular, OHAL Komisyonu’nun çalışmaya 

başladığı tarihten veya Komisyon’un kuruluş tarihinden sonra çıkarılmış olması halinde, 

Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili valiliğe veya başvuru 

sahibinin çalıştığı kuruluşa yapılmalıdır. İdari bir organ4 olan OHAL İnceleme Komisyonu’nun 

kararları aleyhinde görevli Ankara İdare Mahkemeleri’nde dava açılabilmektedir.5 Hükümet’e 

göre, idare mahkemelerinin kararları için, daha sonra, bireysel dilekçe ile Anayasa Mahkemesi’ne 

başvuru yapılabilmekte ve Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile mağdur edilen bir birey, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayette bulunabilmektedir. 

21. Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Köksal/Türkiye davası (Başvuru No: 70478/76) için 

2017 yılı Haziran ayında verdiği kararda, diğer hususların yanı sıra, 2017 yılı Ocak ayında çıkarılan 

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararlarının 

yargı tarafından incelenebilmesi nedeniyle, OHAL İnceleme Komisyonu’nun yerel hukuki çözüm 

yolu teşkil ettiğine karar vererek başvuru sahibinin başvurusunu yerel hukuki çözüm yollarını 

tüketmemesi nedeniyle reddettiğini gözlemlemektedir. Bununla birlikte, söz konusu hukuki 

çözüm yolunun etkinliğini kanıtlama zorunluluğunun davalı Devlet’e ait olduğuna karar vermiştir. 

Komite, Köksal davasının, idari bir kanun hükmünde kararname uyarınca memurluktan ihraç 

edilen bir çalışan ile ilgili olduğunu kaydetmektedir. 

22. Bununla birlikte, Komite, bir sendikanın idari bir makam tarafından kapatılmasına benzer şekilde, 

bir sendikanın bir yürütme makamı tarafından bu makama tam yetki veren bir kararname 

uyarınca kapatılmasının, temel bir Sözleşme olan 87 sayılı Sözleşme’nin 4. Maddesinin6 sorgusuz 

sualsiz yapılan bir ihlali ve dolayısıyla muhtemel bir insan hakları ihlali olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bu tür davalarda ve daha genel olarak işten çıkarma davalarının aksine, 685 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname uyarınca kuruluşların kapatılmasına ilişkin davaları incelemeye yetkili olan 

OHAL İnceleme Komisyonu’nun etkinliği sorusu zorunlu olarak ikincil olacaktır. Bireysel işten 

çıkarmaların, sendikanın Kararname kapsamında feshedilmesi ile gerekçelendirilmiş kabul 

edildiği dikkate alındığında, bu davalar yalnızca, OHAL İnceleme Komisyonu’nun önce feshin 

kendisini inceledikten sonra etkin biçimde incelenebilecektir. Bu, münferit olarak işten çıkarılan 

çalışana değil sendikanın kendisine bağlı olan bir meseledir. 

23. Komite, sendikal örgütlerin idari yoldan feshedilmesinin, 87 sayılı Sözleşme’nin 4. Maddesinin 

                                                           

3
 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, OHAL İnceleme Komisyonu: Faaliyet Raporu 2019, 9. 

4
 OHAL İnceleme Komisyonu: Faaliyet Raporu, 2019, 5. 

5
 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11 (1) maddesi. 

6
 87 sayılı Sözleşme’nin 4. maddesi: “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri idari yoldan feshedilme veya faaliyetten menedilmeye 

tabi tutulamazlar”. 
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açık bir ihlali olduğunu değerlendirmektedir.7 Komite ayrıca, idari yetki yoluyla gerçekleştirilen 

fesihte olduğu gibi, yürütme erki tarafından, tam yetki veren bir kanun uyarınca veya yasama 

işlevlerini kullanmak suretiyle gerçekleştirilen feshin, sadece normal yargı prosedürünün garanti 

edebileceği savunma hakkını sağlamadığı kanaatindedir.8 Komite, mevcut sendikaların tescilinin 

yasal bir hüküm kapsamında iptal edildiğini kaydederek, 4. Madde kapsamında, işçi veya işveren 

örgütlerine ilişkin herhangi bir feshin, yalnızca, savunma hakkını tek başına garanti edebilen yargı 

makamları tarafından gerçekleştirilebilmesini zorunlu görmektedir. Komite’nin görüşündeki bu 

ilke, feshe ilişkin bu tür önlemlerin bir olağanüstü hal sırasında alınmasında dahi eşit biçimde 

geçerlidir. 9  Ayrıca Komite, bu konu ile ilgili olarak, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının 

Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi’nin (CEACR), 87 sayılı Sözleşme’nin Türkiye tarafından 

uygulanmasına ilişkin 2018 yılı gözlemlerinde, sendikal örgütlerin feshedilmesi ve faaliyetlerinin 

durdurulması hususunun yetkili makamlarca örgütlerin faaliyetlerine aşırı derecede müdahale 

olduğunu ve bu nedenle beraberinde gerekli tüm garantilerin bulunması gerektiğini hatırlatmış 

olmasını kaydetmektedir. Bu durum, yalnızca, yürütmeyi durdurma etkisine sahip olması gereken 

normal bir yargı prosedürü ile sağlanabilir. 

24. Bununla birlikte, Komite, bir olağanüstü halin ardından gerçekleştirilen işten çıkarmalara ilişkin 

yargı incelemesi konusu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Pişkin/Türkiye 

davasına (Başvuru No: 33399/18) ilişkin 17 Kasım 2020 tarihinde verdiği hükümde, ulusal 

mahkemelerin itiraz edenin işten çıkarma kararına karşı temyizini kapsamlı biçimde incelememiş 

olması veya gerekçelerini itiraz edenin sunduğu herhangi bir kanıta dayandırmamış olması veya 

temyiz talebinin reddine dair geçerli bir gerekçe belirtmemiş olması nedeniyle başvuru sahibinin 

etkin bir hukuki çözüm yolu hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini gözlemlemektedir. Bu 

nedenle, Komite, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler uyarınca 

alınan önlemlere ilişkin yargı incelemesinin hukuk kurallarına ve adil yargılanma hakkına ne 

ölçüde uygun olduğunu sorgulamak zorundadır. 

25. Komite ayrıca, OHAL İnceleme Komisyonu’nun 2019 Faaliyet Raporu’nda belirtildiği üzere, 19 

sendikanın kapatılmasına ilişkin herhangi bir başvuru yapılmadığını kaydetmektedir.10 Komite, 

Hükümet’in, söz konusu örgütlerin temsilcilerinin OHAL İnceleme Komisyonu’na başvuru 

yapmadığına dair bildirimini kaydederken, sendika lider ve üyelerinin hapsedildiğini ve feshedilen 

sendikaların mali kaynaklarına kanun hükmünde kararnameler uyarınca el konulduğunu ve bu 

hususların, sendikaların iddialarını OHAL İnceleme Komisyonu önünde etkin biçimde sunma 

kabiliyetini sınırlandırmış olabileceğini de kaydetmektedir. Komite, sendikanın kapatılmasına 

karşı başvuru süresinin aşıldığını anlamaktadır.  

26. Komite, konunun yukarıda anlatılan durumunun, sendikalar aleyhine alınan önlemlerin, diğer bir 

                                                           

7
 Ayrıca bkz. ILO, Adil Bir Küreselleşme İçin ILO Sosyal Adalet Bildirgesi Işığında Çalışma Yaşamındaki Haklara İlişkin Temel 

Sözleşmeler Genel Anketi, 2008, ILC.101 /III/1B, 2012, paragraf 162. Ayrıca, Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi (CFA), birtakım 
ülkeye özgü davalarda benzer sonuçlara varmıştır. Bkz. ILO, Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi kararları derlemesi, altıncı baskı 
(2018), paragraf 986 ve 987. 
8
 2012 Genel Anket, paragraf 162. Ayrıca, CFA, birtakım ülkeye özgü davalarda benzer sonuçlara varmıştır. Bkz. ILO, Kararlar 

derlemesi, 2018, paragraf 993.  
9
 CFA ülkeye özgü davalarda benzer sonuçlara varmıştır. Bkz. ILO, Kararlar derlemesi, 2018, paragraf 994. Ayrıca bkz. paragraf 

304. 
10

 OHAL İnceleme Komisyonu: Faaliyet Raporu, 2019, 9. 
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ifadeyle, FETÖ/PDY ile aidiyet, irtibat veya iltisaklı olduğuna karar verilmesi, ve sendikaların 

feshedilmesinin, normal bir yargı sürecine başvurunun imkansız göründüğü bir durumla 

sonuçlandığını kaydetmektedir. Ayrıca, Hükümet, şikayet sahibi örgüt dahil olmak üzere 

sendikaların, terör örgütü ilan edilen FETÖ/PDY ile aidiyet, irtibat veya iltisaklı olduğunu belirten 

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de ortaya konulan ifadenin dışında, söz konusu 

sendikaların eylemlerine ilişkin, feshedilmeleri haklı kılacak herhangi bir açıklama veya ayrıntı 

sunmamaktadır. 

27. Komite ayrıca, sadece bu şekilde kapatılan bir sendikanın üyesi olmanın, bireyin, darbe sürecini 

destekleyen FETÖ/PDY ile bağlantısının kanıtı olarak değerlendirildiğini ve dolayısıyla, söz konusu 

sendikaların olağanüstü hal ilanına kadar kanunlara uygun bir şekilde kurulmuş ve faaliyet 

göstermiş olmasına rağmen işten çıkarılmalarının haklı kabul edildiğini kaydetmektedir. Komite, 

söz konusu çalışanların, belirli bir eylem veya müdahilliğe ilişkin veya hatta bir terör örgütü ile 

olası bir bağlantı hakkında sahip olabilecekleri bir bilgiye ilişkin kanıta gerek duyulmaksızın, bir 

sendikaya üye oldukları için cezalandırıldıkları sonucuna varmıştır. Başka bir ifadeyle, söz konusu 

çalışanlar, bireysel durumlarına ilişkin herhangi bir inceleme imkanı olmaksızın, 87 sayılı 

Sözleşme’nin 2. Maddesi ile garanti altına alınan, kendi seçtikleri örgüte katılma haklarını 

kullandıkları için cezalandırılmıştır. 

28. Komite, FETÖ/PDY ile ilişkili bir sendikaya üyelikleri nedeniyle işten atılan bireyler tarafından 

açılan davalarda, OHAL İnceleme Komisyonu’nun, ilgili sendikanın kapatılmasının hukuka 

uygunluğunu veya bireyin kendi faaliyetlerini incelemediğini 11  endişe ile kaydetmektedir. 

Kapatılan bir sendikaya olan üyelik, örneğin sendika aidatlarının başvuru sahibinin maaşından 

kesildiğini gösteren bilgi ile basit bir biçimde kanıtlanmış ve işten çıkarılmaya karşı yapılan 

başvuruyu reddetmek için yeterli gerekçe sayılmıştır. 

29. Komite, kapatılan sendikalara üyelik gerekçesiyle işten çıkarmaya ilişkin davalar ile ilgili olarak, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, 1982 tarihli (158 sayılı) Hizmet İlişkisine Son Verilmesi 

Sözleşmesi’ne uymadığına ilişkin başvuruyu incelemek için kurulan üçlü Komite’nin 

değerlendirmelerine atıfta bulunmakta ve etkin bir hukuki çözüm yolunun, hukukun üstünlüğünü 

sağlayan en önemli garantilerden biri olduğunu hatırlatmaktadır. Komite, hukuki çözüm yolunun 

etkin olabilmesi için, hem gerçeklerin hem de hukuki hususların tam olarak incelenmesini 

sağlamalı ve iddia edilen ihlali veya bu ihlalin devam etmesini engellemelidir. Bu ilke 

doğrultusunda, Komite, ilgili sendikal örgütlerin feshine ilişkin yargı incelemesinin, işten 

çıkarmaların hukuka uygunluğunun incelenmesi sırasında veya öncesinde yapılmış olması 

gerektiğini ve çalışanların münferit olarak kendi eylemlerine ve bu eylemlerin yasadışı bir faaliyet 

ile bağlantılı olup olmadığına ilişkin yargılanma imkanına sahip olması gerektiğini 

değerlendirmektedir. 

30. Komite, Aksiyon-İş’in, kendi Başkanının, PAK MADEN İŞ, PAK TEKSTİL İŞ, PAK EĞİTİM İŞ, PAK 

TAŞIMA İŞ, PAK SAĞLIK İŞ ve PAK HİZMET İŞ’in Başkanlarının ve idari komitelerdeki birçok üyenin 

hapsedildiğini iddia ettiğini kaydetmektedir. Komite, Hükümet’in bu konuda hiçbir bilgi 

sağlamamasını üzüntüyle karşılamaktadır ve sendika lideri veya üyelerinin sendika faaliyetleri 

veya üyelikleri nedeniyle gözaltına alınmış olmasının, 87 sayılı Sözleşme kapsamındaki 

                                                           

11
 Bkz. OHAL İnceleme Komisyonu’nun 2019 Faaliyet Raporu ekindeki örnek ret kararı.  
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örgütlenme özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğunu düşünmektedir. Komite, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin hükümleri uyarınca, kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı, keyfi tutuklanmama ve 

gözaltına alınmama hakkı ve bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil yargılanma hakkına 

verilmesi gereken öneme vurgu yapmaktadır.12 

31. Komite, Hükümet’i, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gerçekleştirilen sendika 

fesihlerinin, söz konusu sendikaların davalarını savunmak için tam olarak temsil edilebilmesine 

imkan vermesi gereken normal yargı prosedürleri vasıtasıyla incelenmesini sağlamak için gerekli 

önlemleri almaya davet etmektedir. Yargı makamlarının feshin yasadışı olduğuna karar vermesi 

ve sendikaların bir terör örgütüne bağlı olduğuna ve bir terör faaliyetine katıldığına dair sunulan 

kanıtların yetersiz olduğuna karar vermesi durumunda, sendikaların mal varlıkları derhal 

faaliyete geçmelerine imkan verecek şekilde iade edilmelidir. Komite ayrıca, münfesih 

sendikalardaki üyelikleri nedeniyle misilleme eylemlerine maruz kalan tüm çalışanlar ile ilgili 

olarak, söz konusu sendikalara olan üyeliklerinden bağımsız olarak, işten çıkarılmalarını haklı 

kılacak herhangi bir yasadışı faaliyet gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini tespit etmek amacıyla 

tam, bağımsız ve tarafsız bir inceleme yapılması çağrısında bulunmaktadır. İşten atılmalarını haklı 

kılmaya yönelik kanıtların yetersiz olduğuna karar verilmesi durumunda, ilgili çalışanların 

görevlerine iade edilmeleri veya aradan geçen zaman nedeniyle bunun mümkün olmaması 

halinde, maruz kalınan misillemeler için kendilerine uygun tazminat ve telafi sağlanması, kara 

listeye alınmaları için verilen her türlü talimatın geri çekilmesi ve el konulan pasaportlarının iade 

edilmesi gerekmektedir. Son olarak, Komite, hapsedilen sendikacıların hızlı ve tarafsız bir 

yargılama hakkını elde etmesini beklemekte ve Hükümet’ten ilgili yargı hükümlerinin kopyalarını 

CEACR’ye sunmasını talep etmektedir. 

III. Komite’nin tavsiyeleri 

32. Komite, Yönetim Konseyi’nun; 

(a) mevcut raporu onaylamasını, 

(b) Hükümet’ten, Komite’nin ulaştığı sonuçların 17. ila 31. paragraflarında ve özellikle, 

Komite’nin, Hükümet’i münfesih sendikalardaki üyelikleri nedeniyle misilleme eylemlerine 

maruz kalan tüm çalışanlar ile ilgili tam, bağımsız ve tarafsız bir inceleme yaptırmaya 

davet ettiği 31. paragrafta belirtilen gözlemleri 87 sayılı Sözleşme’nin uygulanması 

kapsamında dikkate almasını talep etmesini; 

(c) Hükümet’i, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi 

tarafından yapılan inceleme için bu konuda bilgi sunmaya davet etmesini; ve 

(d) bu Rapor’u kamuoyuna açıklamasını ve başvuru prosedürünü kapatmasını tavsiye 

etmektedir. 

9 Mart 2021 (imza) 

Hükümet grubu üyesi: Valerie Berset Bircher 

İşveren grubu üyesi: Renate Hornung-Draus 

                                                           

12
 Ayrıca bkz. Genel Anket, paragraf 59 ve 60. CFA birtakım ülkelere özgü davalarda benzer sonuçlara varmıştır. Bkz. ILO, Kararlar 

derlemesi, 2018, paragraf 160.  
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İşçi grubu üyesi: Yves Veyrier 
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► Ek II 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1982 tarihli ve 158 sayılı Hizmet 

İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi’ne uymadığını iddia eden 

başvuruyu incelemek için kurulan Komite’nin Raporu 

I. Giriş 

1. Yönetim Konseyi, 335nci Oturumunda (Mart 2019) 158 sayılı Sözleşme’ye uyulmadığını iddia 

eden başvuruda yer alan hususların incelenmesi için aldığı kararın ardından, geçici üçlü komitenin 

aşağıdaki üyelerini görevlendirmiştir: Sayın Niklas Bruun (Hükümet grubu üyesi, Finlandiya), Sayın 

Renate Hornung-Draus (İşveren grubu üyesi, Almanya); ve Sayın Magnus Norddahl (İşçi grubu 

üyesi, İzlanda). 

2. Komite, işbu raporu 9 Mart 2021 tarihinde kabul etmiştir. 

II. Başvurunun incelenmesi 

A. İddialar 

3. Aksiyon-İş, 4 Temmuz 2017 tarihli yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, 15 Temmuz 

2016 tarihinde ülkede gerçekleşen bir darbe girişiminin öncesi ve sonrasında 1982 tarihli ve 158 

sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi’nin hükümlerine riayet etmediğini iddia 

etmektedir. Aksiyon-İş, Hükümet’in, darbe girişiminin ardından binlerce Aksiyon-İş üyesi dahil 

olmak üzere yüzbinlerce Türk vatandaşı çalışanı, darbe girişimine destek veren teröristler 

oldukları gerekçesiyle bir kanun hükmünde kararname ile işten attığını ileri sürmektedir. 

4. Aksiyon-İş, 158 sayılı Sözleşme’nin 4. ve 5. Maddeleri ihlal edilerek, binlerce üyesinin kapasiteleri 

ve davranışlarıyla bağlantılı geçerli bir neden olmaksızın işlerinden atıldığını ve işten atılmanın tek 

nedeninin bu kişilerin konfederasyona üye olması olduğunu ileri sürmektedir. 

4. Madde hükmü şu şekildedir: 

Hizmet sözleşmesine son verilmesi, çalışanın kapasitesi veya davranışı ile bağlantılı 

olmadıkça veya işin, işletmenin veya hizmetin operasyonel gereklerine dayalı olmadıkça 

çalışanın hizmet ilişkisine son verilmez. 

5. Madde hükmü şu şekildedir: 

Diğer hususların yanı sıra aşağıdaki hususlar, hizmet sözleşmesine son verilmesi için 

geçerli bir neden teşkil etmez: 

(a) Sendika üyeliği…. 

5. Aksiyon-İş, işten atılan bazı üyelerinin daha önce, Hükümet tarafından siyasi ve dini nedenlerden 

ötürü muhalif olarak kabul edilen şirket, örgüt ve vakıflarda istihdam edildiğine dikkat 

çekmektedir. Hedeflenen şirketlere kayyum atandığını, ve atamadan kısa süre sonra kayyumların, 

şirketlerin “kötü niyetli davranış sergiledikleri ve ticarete aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle söz 
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konusu şirketlerin faaliyetlerini kapatmaya ve sonlandırmaya başladıklarını iddia etmektedir. İlgili 

çalışanlar, atanan kayyumlar tarafından, bu yaklaşım kullanılarak ve tazminat veya işten atılmaya 

itiraz etme hakkı olmaksızın işten atılmıştır. Aksiyon-İş, devamla, söz konusu işten çıkarmaların, 

öncesinde bir soruşturma yapılmaksızın ve kanuni prosedür uygulanmaksızın, darbe girişiminden 

önce gerçekleştirildiğini belirtmektedir.  

6. Aksiyon-İş ayrıca, darbe girişimi sonrasında işten atılan binlerce çalışanın kanuni prosedür 

uygulanmaksızın işten atıldığını ileri sürmektedir. Özellikle, Aksiyon-İş, çalışanlara, kendilerine 

yönelik suçlamalar hakkında bilgi verilmediğini ve Hükümet’in ilgili çalışanların [hizmet 

sözleşmelerine], Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanan ve onları terörist olarak 

yaftalayan kanun hükmünde kararnameler ile son verdiğini ve bu itibarla, Sözleşme’nin 7. 

Maddesi ihlal edilerek, işten çıkarma öncesinde kendilerini ifade etme ve savunma imkanından 

yoksun bırakıldıklarını ileri sürmektedir. Ayrıca, işten çıkarmaların ön inceleme yapılmaksızın 

gerçekleştirildiğini ve ilgili olaylarda masumiyet karinesine ilişkin genel hukuk ilkesinin 

uygulanmadığını iddia etmektedir. 

7. Sözleşme’nin 7. Maddesi hükmü şu şekildedir: 

İşverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara karşı 

savunma fırsatı verilmeden bir çalışanın hizmet ilişkisi, o çalışanın tutumu ve verimi ile 

ilgili nedenlerden ötürü sona erdirilemez. 

8. Ayrıca, Aksiyon-İş, 158 sayılı Sözleşme’nin aşağıda verilen 8(1) Maddesi ihlal edilerek, işten atılan 

çalışanlara, işten atılmaları için tarafsız bir organ nezdinde itiraz etme fırsatı verilmediğini iddia 

etmektedir: 

Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği kanısında olan bir çalışanın mahkeme, iş 

mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem gibi tarafsız bir merci nezdinde itirazda 

bulunma hakkı vardır. 

9. Bu kapsamda, Aksiyon-İş, Hükümet’in, önceden bir soruşturma veya adli inceleme yapılmaksızın, 

işten atılan çalışanları Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’de “terörist” 

ilan ettiğini iddia etmektedir. Bu konuda, işten atılan çalışanların, adli bir organa başvurarak işten 

atılmalarına itiraz edemediklerine ve alternatif bir iş fırsatı elde edemediklerine dikkat 

çekmektedir. Aksiyon-İş, devamla, işten atılan çalışanlar, işten atılmalarına itiraz etmek için 

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açmış olsa da, mahkemelerin söz konusu davaları 

incelemeyi reddettiğini belirtmektedir. Aksiyon-İş, kapatılmasına ve varlıklarına el konulmasına 

karşı yaptığı itirazın Ankara İdare Mahkemesi tarafından yargı yetkisi bulunmaması nedeniyle 

reddedildiğine ve yerel telafi kanallarına başvurma süresinin artık sona erdiğine dikkat 

çekmektedir. 

10. Aksiyon-İş, gerek Kanun Hükmünde Kararname ile işlerinden atılan üye çalışanların gerekse 

mallarına Hükümet tarafından iddia temelinde el konulan şirketlerde çalışan kişilerin, feshi 

müteakiben kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya diğer herhangi bir fesih tazminatı gibi bir 

tazminat alamadığını ileri sürmektedir. Ayrıca, mevcut koşullarda, üyelerinin ve bağlılarının, 

yıllardır emeklilik ve sağlık primlerini ödemekte olmalarına rağmen emeklilik ve sağlık hizmeti 

haklarını ve yardımlarını kaybettiğini eklemektedir. Mevcut koşullarda, Aksiyon-İş, üyelerinin 

işten atılması ve bağlı sendikalarının feshedilmesinin Sözleşme’nin 12. Maddesinin aşağıda 

belirtilen hükmünü ihlal ettiğini ileri sürmektedir: 
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Hizmet ilişkisine son verilen bir çalışan, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak 

aşağıdaki haklardan yararlanır; 

(a) … kıdem tazminatı veya işten ayrılma nedeniyle doğan başka haklar; veya 

(b) … işsizlik sigortası veya yardımından doğan haklar veya yaşlılık veya malullük gibi 

diğer sosyal güvenlik türleri; veya 

(c) bu tazminat ve ödeneklerin birleşimi. 

11. Aksiyon-İş, Hükümet’in büyük çaplı işten çıkarmalar ile bağlantılı eylemleri nedeniyle, işten 

çıkarılan çalışanların kara listeye alındığını, nefret söylemlerine ve “sivil ölüme” maruz 

bırakıldığını ve alternatif bir iş fırsatı elde edemediklerini ileri sürmektedir. 

12. Aksiyon-İş, ekinde Aksiyon-İş’in Türkçe Tüzüğünün sureti, 19 Kasım 2014 tarihli karar defterinin 

sureti, Aksiyon-İş Konfederasyonu Seçim Mazbatasının sureti ve yetki belgesinin suretinin yer 

aldığı 25 Temmuz 2017 tarihli müteakip yazısında iddialarına ilişkin ilave bilgiler sunmuştur. Söz 

konusu yazının ekinde ayrıca, Hükümet tarafından, diğerlerinin yanı sıra Aksiyon-İş’e bağlı dokuz 

sendikanın 1  ve CİHAN-SEN Konfederasyonu’na bağlı sendikaların kapatılması için alınan 

önlemlere ilişkin 24 Temmuz 2016 tarihli bir basın duyurusu da yer almıştır. 

13. Akabinde, Aksiyon-İş, 27 Kasım 2017 tarihli yazısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 

istatistiklerini yansıtan bir belge sunmuş ve kapatıldığı sırada Aksiyon-İş’in kendisine bağlı 18 

sendika ve 29.636 üyesi olduğuna dikkat çekmiştir. Söz konusu yazıya göre, Aksiyon-İş ve 

kendisine bağlı dokuz sendika, 20 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

uyarınca kapatılmış ve mal varlıklarına el konulmuştur. Aksiyon-İş, devamla, Hükümet tarafından 

verilen talimat uyarınca, geri kalan bağlılarının da kapatıldığını belirtmektedir. 

14. Aksiyon-İş, kapatmalar sonucunda 29.579 üyesinin işten atıldığını iddia etmektedir. Hükümet’in, 

üyelerinin sahip olduğu 24.002 öğretim sertifikasının iptal edilmesi ve dolayısıyla bu kişilerin 

çalışmaya devam etme ehliyetinden mahrum bırakılması dahil olmak üzere işten çıkarmalar ile 

ilgili ilave adımlar attığını ileri sürmektedir. Ayrıca, kendisi ve altı bağlı sendikanın başkan ve 

yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alındığı ve hapsedildiğini ve bazılarının sığınmak için yurt 

dışına gitmeye zorlandığını ileri sürmektedir. 

15. İddialara göre, yaklaşık 150.000 çalışan ve memur kanun hükmünde kararnameler vasıtasıyla 

işlerinden atılmış ve bunun dışında 10.000 kişi kanun hükmünde kararnameler çıkarılmadan önce 

atanan kayyumlar tarafından işten atılmıştır. İşten çıkarmalar herhangi bir soruşturma olmadan, 

kanuni prosedür uygulanmadan ve ilgili çalışanlara kendileri aleyhindeki suçlamalar hakkında 

bilgi verilmeden gerçekleştirilmiştir. Bunun yerine, Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde 

kararnameler, Hükümet’in işten çıkarılan çalışanları terörist olarak değerlendirip 

değerlendirmediğini belirlemiştir. Bu saptama sonucunda, ilgili çalışanlar hiçbir tazminat veya 

fesihle ilgili başka bir ödeme almamış veya kendilerine işten atılmaları ile ilgili tarafsız bir 

makama itirazda bulunma hakkı verilmemiştir. Aksiyon-İş, söz konusu iddiayı desteklemek 

amacıyla, 4 Temmuz 2017 tarihli yazısına Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen bir kararı 

eklemiştir. Mahkeme, kararında, Aksiyon-İş tarafından yapılan başvuruyu, 667 sayılı Kanun 

                                                           

1
 Aksiyon-İş’e atfedilen dokuz sendika şunlardır: PAK GIDA, PAK MADEN İŞ, PAK FİNANS İŞ, PAK EĞİTİM İŞ, PAK TOPRAK İŞ; PAK 

METAL İŞ; PAK ENERJİ İŞ, PAK TAŞIMA İŞ ve PAK DENİZ İŞ. 
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Hükmünde Kararname’nin, uygulanmasından kaynaklanan hususların incelenmesi için 

Mahkeme’ye yargılama yetkisi vermediği gerekçesiyle reddetmiştir. Aksiyon-İş, bu durumun, 

kendisini, üyeleri adına hak aramaktan fiilen men ettiğini iddia etmektedir. 

B. Hükümetin görüşleri 

16. Hükümet, Aksiyon-İş tarafından yapılan başvuruya ilişkin görüşlerini 9 Ekim 2019 tarihinde 

sunmuştur. Hükümet, verdiği cevapta, 15 Temmuz 2016 tarihindeki silahlı darbe girişiminin 

ardından Aksiyon-İş’i ve kendisine bağlı sendikaları feshettiğini kabul etmektedir. Hükümet, 

feshin temel nedeninin Aksiyon-İş’in, Hükümet tarafından darbe girişimini gerçekleştirdiği iddia 

edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile ilişkisi olduğunu belirtmektedir. 

17. Hükümet, darbe girişiminin hemen ardından 21 Temmuz 2016 tarihinde, Bakanlar Kurulu’nun, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 120. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. 

maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan ettiğini ifade etmektedir. Bu karar, aynı tarihte Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Hükümet ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararnameler 

çıkarmak için kendisine yetki veren 120. maddesine atıfta bulunmaktadır. 

18. Daha sonra, 23 Temmuz 2016 tarihinde, Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal kapsamında alınacak 

önlemler ile ilgili olarak 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi Resmi Gazete’de yayınlamıştır. 

Hükümet, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, FETÖ/PDY ile aidiyet, irtibat veya 

iltisaklı olan ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna karar verilen sendika, federasyon ve 

konfederasyonların 23 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla kapatıldığını ve varlıklarına el konulduğunu 

ifade etmektedir. Bununla birlikte, Hükümet, Olağanüstü Hal Kararnamesi ile feshedilen 

Aksiyon-İş ve ona bağlı sendikaların, feshedilmelerinin incelenmesi için OHAL İnceleme 

Komisyonu’na başvurma hakkına sahip olduğunu eklemektedir. Hükümet, yürürlükteki yasal 

prosedürün, Kararname uyarınca feshedilen örgütlerin ve işten atılan kişilerin mahkemelerde 

dava açmadan önce öncelikle OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurmalarını gerekli kıldığını ifade 

etmektedir. 

19. Hükümet, görüşlerinde, 667 sayılı Kararname’nin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 15. maddesi 

ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi çerçevesinde bireysel hak ve özgürlükleri 

kısıtlayabileceğine dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu konuda, 87 sayılı Sözleşme’nin 8. maddesine ve 

Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’nin ilgili değerlendirmelerine atıfta bulunmaktadır. Hükümet, 

devamla, kısıtlamaların, orantılılık ilkesiyle uyumlu olması gerektiğini belirtmektedir. 

20. Hükümet, ilgili sendikaların kurulmuş oldukları amacın aksine hareket ederek ulusal kanunları 

ihlal ettiklerini ve darbe girişimini destekleyerek çalışanların ve işverenlerin ekonomik çıkarlarına 

hizmet etme ilkesinden uzaklaştıklarını ileri sürmektedir. Ayrıca, mal varlıklarına el konulmasının, 

sendikaların kanuna uygun faaliyetleri ile değil darbe girişimine verilen ekonomik ve fiili destek 

ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Aksiyon-İş ve ona bağlı sendikaların feshinin hiçbir suretle 

meşru sendikal statüleri veya faaliyetleri ile ilgili olmadığına veya bunlara dayanmadığına vurgu 

yapmaktadır. 

C. Komite’nin ulaştığı sonuçlar 

21. Komite, Aksiyon-İş’in, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, 158 sayılı Sözleşme’yi ihlal ederek, 
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29.579 Aksiyon-İş üyesi dahil olmak üzere binlerce çalışanı işten attığına dair iddiasını 

kaydetmektedir. Aksiyon-İş, gerek darbe girişimi öncesinde gerçekleşen gerekse 667 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin çıkarılması sonrasında gerçekleşen işten çıkarmalara atıfta 

bulunmaktadır. Aksiyon-İş’in iddiasına göre, tüm bu işten çıkarmalar, 158 sayılı Sözleşme’nin 4. 

ve 5. Maddeleri ihlal edilerek, öncesinde bir soruşturma yapılmaksızın, kanuni prosedür 

uygulanmaksızın ve yalnızca sendika konfederasyonu üyeliğine dayanılarak gerçekleştirilmiştir. 

22. Aksiyon-İş, örtülü biçimde terörist olarak sınıflandırılmaları nedeniyle söz konusu çalışanların 

işten çıkarma öncesinde kendilerini savunma imkanının engellendiğini ve bu durumun 

Sözleşme’nin 7. Maddesini ihlal ettiğini iddia etmektedir. Aksiyon-İş ayrıca, 158 sayılı 

Sözleşme’nin 8. Maddesi ihlal edilerek, işten atılan çalışanlara, işten atılmaları için tarafsız bir 

organ nezdinde itiraz etme fırsatı verilmediğini iddia etmektedir. Aksiyon-İş, devamla, işten atılan 

üye çalışanlardan hiçbirinin feshi müteakiben kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya diğer 

herhangi bir fesih tazminatı gibi bir tazminat alamadığını ve bu durumun Sözleşme’nin 12. 

Maddesini ihlal ettiğini belirtmektedir. Ayrıca, mevcut koşullarda, üyeleri ve bağlıları, emeklilik ve 

sağlık hizmeti haklarını ve yardımlarını kaybetmiştir. Aksiyon-İş, devamla, Hükümet’in büyük çaplı 

işten çıkarmalar ile bağlantılı eylemleri nedeniyle, işten çıkarılan çalışanların kara listeye alındığını 

ve alternatif bir iş fırsatı elde edemediklerini belirtmektedir. 

23. Komite, Hükümet’in cevabında belirtildiği üzere, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimin 

ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olarak ilan edilen olağanüstü halin, 

demokratik düzen karşısındaki tehdidin ortadan kaldırılması amacına yönelik olduğunu ve 

olağanüstü hal kararnamelerinin örgütün üyelerinin uzaklaştırılması için çıkarıldığını 

kaydetmektedir. Hükümet, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, terör örgütlerine veya 

Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 

gruplar ile aidiyet, irtibat veya iltisaklı olduğu değerlendirilen tüm devlet görevlilerinin adli ve 

disiplin yaptırımları uyarınca kamu hizmetinden çıkarılmasını öngören 4. maddesine, terör 

örgütlerinin ve ulusal güvenliğe karşı hareket ettiği değerlendirilen diğer yapıların varlığının 

ortadan kaldırılmasını amaçlayan olağanüstü ve nihai bir önlem olarak atıfta bulunmaktadır. 

Hükümet ayrıca, Olağanüstü Hal kapsamında Alınan Tedbirlerin incelenmesi için OHAL İnceleme 

Komisyonu’nun kurulmasına atıfta bulunmaktadır. OHAL İnceleme Komisyonu, diğerlerinin yanı 

sıra, işten çıkarılan veya görevlerinden uzaklaştırılan kişilerin ve doğrudan olağanüstü hal 

kararnameleri vasıtasıyla feshedilen sendika, federasyon ve konfederasyonların başvurularını 

incelemek ve değerlendirmekle görevlidir. 

24. Komite, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan ve OHAL İnceleme 

Komisyonu’nun 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulduğunu ve 22 Mayıs 2017 

tarihinde çalışmaya başladığını belirten OHAL İnceleme Komisyonu 2019 Faaliyet Raporu’nu 

(bundan sonra “2019 Raporu” olarak anılacaktır)2 kaydetmektedir. 2019 Raporu’nda, OHAL 

İnceleme Komisyonu’nun görevinin olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnameler 

uyarınca; kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin 

kesilmesi, bursların iptal edilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve dernekler, vakıflar, 

sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf 

yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, 
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 https://soe.tccb.gov.tr/Docs/OHAL_Report_2020.pdf adresinden erişilebilir. 
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yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması dahil olmak üzere yapılan işlemlere ilişkin 

başvuruların değerlendirilmesi olduğu belirtilmektedir.3 2019 Raporu’nda ayrıca, 685 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin, 7075 sayılı OHAL İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile kanunlaştırıldığı 

belirtilmektedir. 2019 Raporu’nda, OHAL İnceleme Komisyonu’nun başvurulara ilişkin inceleme 

ve değerlendirmelerini 7075 sayılı Kanun ve ilgili tebliğ uyarınca tesis edilen usul ve esaslara göre 

yürüttüğü ve “Komisyon’un değerlendirme yaklaşımının temel olarak bireylerin [terör] 

örgütünün emir ve talimatına göre hareket edip etmediğinin tespit edilmesine yönelik olduğu” 

belirtilmektedir.4 Komite, OHAL İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin, 23 Ocak 2020 tarihi 

itibarıyla, 7075 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca bir yıl uzatıldığını kaydetmektedir.5 

25. 2019 Raporu’na göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, OHAL İnceleme Komisyonu’na 126.300 

başvuru yapılmıştır. OHAL İnceleme Komisyonu, son iki yıl boyunca, 98.300 karar vermiştir ve bu 

toplam başvuru sayısının %78’ini teşkil etmektedir. Komite, 2019 Raporu’nda belirtildiği üzere 

verilen kararların %90’ının (88.700) ret yönünde olduğunu kaydetmektedir.6 

26. Bu kapsamda, Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Köksal/Türkiye davasındaki 

(Başvuru No: 70478/16) kararını kaydetmektedir. Söz konusu dava, olağanüstü hal ilanı 

sonrasında 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca işten çıkarılan bir birey ile ilgilidir ve 

başvuru sahibinin kullanılabileceği yerel hukuki çözüm yollarının tüketilip tüketilmediğini 

incelemektedir. Mahkeme, Köksal davası ile ilgili başvurunun yapılmasından sonra, 23 Ocak 2017 

tarihinde yayınlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, olağanüstü hal kapsamında 

onaylanan önlemlerin yeni oluşturulan OHAL İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi 

imkanını ve komisyon kararlarına ilişkin müteakip yargı denetimi imkanını sağladığını belirtmiştir. 

Dolayısıyla, AİHM, başvuru sahibinin yeni bir hukuki çözüm yolunun olduğuna karar vermiştir. 

Bununla birlikte, Mahkeme, söz konusu hükmün, gerekli olması halinde AİHM tarafından, “685 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulamaya konulan hukuki çözüm yolunun, Komisyon ve 

yerel mahkemeler tarafından verilen kararlar ışığında hem teorik hem de uygulamadaki etkinliği 

ve gerçekliğine ilişkin ve söz konusu kararların etkin biçimde icrasına ilişkin” yapılacak muhtemel 

bir yeniden incelemeye dair peşin hüküm taşımadığını belirtmiştir.7 Mahkeme, bu temelde, iç 

hukuk yolları tüketilmediğinden başvuruyu kabul edilemez bularak reddetmiştir. 

27. Komite ayrıca, AİHM’nin kararının 15 Aralık 2000 tarihinde Pişkin/Türkiye davasında (Başvuru No: 

33399/18) da ifade edildiğini kaydetmektedir. Söz konusu dava, bir kamu kuruluşunda çalışan bir 

uzmanın işten çıkarılması ile ilgilidir. Başvuru, iddia edilen darbenin hemen sonrasında 667 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 4(1)(g) maddesi uyarınca reddedilmiştir. Mahkeme, 4(1) 

maddesinin, “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı 

yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişiler” için geçerli olduğunu ve (g) bendinin, “bir 

bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde 

                                                           

3
 2019 Raporu, 1. 

4
 2019 Raporu, 19. 

5
 2019 Raporu, 3. 

6
 2019 Raporu, 3. 

7
 Koksal/ Türkiye, Başvuru No: 70478/16, paragraf 29 (Fransızca). 
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(çalışan dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin 

onayıyla kamu görevinden çıkarılır” hükmü uyarınca basitleştirilmiş bir işten çıkarma prosedürü 

öngördüğünü kaydetmektedir.8  Ayrıca, 4(2) maddesi, bu prosedür uyarınca işten çıkarılan 

kişilerin tekrar kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceğine hükmetmektedir.9 Başvuru sahibi, 

gerek işten çıkarılmasının önünü açan prosedürün gerekse işten çıkarmaya ilişkin ulusal 

düzeydeki yargı denetiminin, silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkeleri dahil olmak üzere 

adil bir yargılamaya ilişkin garantiler ile uyumlu olmadığını ileri sürmektedir. Başvuru sahibi, 

öncesinde bir soruşturma yapılmaksızın işten çıkarıldığını ve kendisine savunma hakkı 

verilmediğini veya işten çıkarılmasına ilişkin nedenler hakkında bilgilendirilmediğini ve ayrıca 

müteakip adli yargılamaların söz konusu eksiklikleri gidermediğini iddia etmektedir.10 AİHM, 

başvuru sahibine, işten çıkarılmasına ilişkin nedenler hakkında bilgi verilmediğini kaydetmiştir. 

Üstelik, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, başvuru sahibinin istihdam edildiği kurum gibi 

kamu kurumlarının, çalışanın, işveren tarafından, Kararname’de tanımlanan sözde yasadışı 

yapılardan birine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğunun 

değerlendirildiği hallerde, ilgili memuru basitleştirilmiş bir prosedür uyarınca işten çıkarmasını 

gerektirmektedir. Mahkeme, konunun, davacının, işten çıkarılmasına yönelik nedenler hakkında 

bilgisinin olmamasının, işten çıkarma kararına ilişkin etkin bir yargı incelemesi ile dengelenip 

dengelenmediği olduğunu kaydetmiştir. AİHM, kararında, başvuru sahibinin, işten çıkarma 

kararına karşı yaptığı itirazın yerel mahkemeler tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmediğine 

veya yerel mahkemelerin gerekçelerinin başvuru sahibi tarafından sunulan herhangi bir kanıta 

dayanmadığına veya yerel mahkemelerin başvuru sahibinin itirazının reddine ilişkin geçerli bir 

neden belirtmediğine hükmetmiştir. AİHM, yerel mahkemelerin gerçek veya ciddi bir soruşturma 

gerçekleştirmediğine ve başvuru sahibinin hizmet sözleşmesinin neden feshedildiğine yönelik 

gerçek nedenleri tespit etmediğine karar vermiştir. Mahkeme, işten çıkarmaya ilişkin yargı 

incelemesinin bu nedenle yetersiz olduğuna hükmetmiştir. Ayrıca, Mahkeme, işten çıkarmanın, 

“olağanüstü halin özel koşulları uyarınca kesinlikle gerekli olduğunun söylenemeyeceğine” karar 

vermiş ve olağanüstü hal ilanının, kanuni prosedüre uyulmaması ve başvuru sahibinin adil 

yargılanma hakkının gözetilmemesi için gerekçe olamayacağına hükmetmiştir.11 

28. Komite, Mahkeme’nin, olağanüstü hal kararnameleri uyarınca gerçekleştirilen işten çıkarma 

kapsamındaki yargı incelemesinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmesinin, bu başvuruda dile 

getirilen hususlar ile ilgili olduğunu değerlendirmektedir. Komite, Aksiyon-İş’e bağlı çalışanların, 

Hükümet tarafından, yalnızca sendika konfederasyonu ile ilişkileri nedeniyle bir terör örgütü ile 

iddia edilen bağlantı temelinde terörist olarak değerlendirilmesini endişe ile kaydetmektedir. 

Çalışanlar, özet olarak, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, kendilerine işten 

çıkarmaya yönelik bilgi verilmeksizin ve işten çıkarma öncesinde kendilerini savunma fırsatı 

tanınmaksızın bu ilişki nedeniyle işten çıkarılmıştır. Komite, olağanüstü hal durumunda bile, 

münferit çalışanların, 158 sayılı Sözleşme’de belirtilen usul güvencelerinin tamamlanmasından 

önce işten çıkarılmasından kaçınmak için alternatif önlemlerin makul biçimde alınabileceğine 

vurgu yapmaktadır. Bunun yerine, çalışanlar, özetle, öncesinde soruşturma yapılmaksızın, 
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 Pişkin, paragraf 33. 

9
 Pişkin, paragraf 33. 

10
 Pişkin, paragraf 68. 

11
 Pişkin, paragraf 229. 
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kendilerine karşı yapılan suçlamalar hakkında bilgilendirilmeksizin ve işten çıkarılmaları 

öncesinde savunma yapma fırsatı olmaksızın işten çıkarılmıştır. Daha sonra, çalışanların, OHAL 

İnceleme Komisyonu’na yaptıkları savunmada, tanık ifadesi dahil olmak üzere kanıt sunma 

imkanının da reddedildiği anlaşılmaktadır.12 

29. Bu konuda, Komite, OHAL İnceleme Komisyonu tarafından incelenen örnek davaların, 2019 

Raporu’nda yer alan özetlerini kaydetmektedir. Verilen örneklerden biri, 672 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname uyarınca kamu hizmetinden çıkarılmaya ilişkin bir başvurudaki ret 

kararıdır. Örnek karar, 7075 sayılı Kanun’un 2. maddesinde “Komisyon’un görevlerinden birinin, 

kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi dahil 

olmak üzere, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis 

edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar vermek” olduğunun belirtildiğini 

kaydetmekte, İnceleme ve Karar başlıklı 9. madde hükmü şu şekildedir: “Komisyon incelemelerini 

dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar 

verebilir.” Komisyon, son olarak, OHAL İnceleme Komisyonu’nun Çalışmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar hakkında Tebliğ’in 14. maddesine atıfta bulunmaktadır. İlgili madde hükmü şu şekildedir: 

“Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 

mensubiyeti, aidiyeti, iltisaklı veya bunlarla irtibatı yönünden yapar. Sözlü ifade verme veya tanık 

dinletme talepleri dikkate alınmaz.” 

30. OHAL İnceleme Komisyonu, bir örnek davaya ilişkin değerlendirmesinde, başvuru sahibinin 

ifadesini, örnek kararda belirtildiği üzere kaydetmektedir. Değerlendirmenin ilgili kısmı şu 

şekildedir: “Hiçbir suretle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 

mensubiyeti veya iltisaklı veya bunlarla irtibatı yoktur. Buna dayanarak, kamu görevine iadesini 

talep etmektedir.”13 Bulguları arasında, OHAL İnceleme Komisyonu, kararında, başvuru sahibinin, 

FETÖ/PDY ile aidiyet, irtibat veya iltisaklı nedeniyle kapatılan bir sendika ve konfederasyonun 

üyesi olmasının, kendisinin söz konusu örgüt ile irtibatının olduğunu gösterdiğini belirtmiştir.14 

Kararın özetinde, Komisyon’un, kuruluşlardan, söz konusu durumda başvuru sahibinin 

işvereninden, bilgi talep etme ve almaya yönelik olarak, 667 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’de kendisine verilen yetkiyi kullandığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, başvuru 

sahibi tarafından sunulan herhangi bir bilginin mahiyeti veya içeriğine ilişkin veya kendisine, 

savunmasında tanıklar veya tanık ifadeleri dahil olmak üzere bilgi veya delil sunma imkanı verilip 

verilmediğine ilişkin bir belirti yoktur. 

31. Komite, Aksiyon-İş üyelerinin olağanüstü hal kararnameleri uyarınca işten çıkarılmasının, ilgili 

kişilere işten çıkarılmaları öncesinde kendilerini savunma hakkı verilmeksizin gerçekleştirildiğini 

kaydetmektedir. Komisyon, darbe girişiminin ardından Türkiye’deki durumun ciddiyetini 

kaydetmekle birlikte, Aksiyon-İş’e bağlı münferit çalışanların, sendika konfederasyonuna olan 

üyelikleri nedeniyle işten çıkarıldığını da kaydetmektedir. 
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 2019 Raporu, 34. 
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32. Komite, Sözleşme’nin 7. maddesinde “işverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller 

hariç, hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden bir çalışanın hizmet ilişkisinin, o 

çalışanın tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerden ötürü sona erdirilmeyeceğinin” öngörüldüğünü 

hatırlatmaktadır. Komite, Sözleşme’nin şu ilkeyi tesis eden 7. Maddesini kaydetmektedir: 

“Hizmet ilişkisine son verilmeden önce, çalışan, kendisine karşı yapılan suçlamaların fesih 

öncesinde ifade edilmesini ve kendisinin dikkatine sunulmasını gerektiren bir savunma fırsatına 

sahip olmalıdır ... Suçlamaların çalışana muğlaklık olmadan ifade edilmesi ve iletilmesi ve çalışana 

kendisini savunma fırsatı verilmesi önemlidir”.15 Komite ayrıca, bir çalışanın, kariyerini ve bazen 

geleceğini tehlikeye atabilecek olan, hizmet sözleşmesine son verilmesi kadar ciddi bir yaptırım 

riski ile karşı karşıya olması durumunda, çalışanın hizmet sözleşmesine son verilmeden önce ona 

kendisini savunma fırsatı verilmesinin zorunlu olduğunu göz önünde bulundurmaktadır.16 Komite, 

işten çıkarılan çalışanlara uygulanan yaptırımların, çalışanların gelecekteki tüm istihdam 

olanaklarını engelleyecek ağır bir sonuç içermesi nedeniyle mevcut davada özel önem arz ettiğini 

göz önünde bulundurmaktadır. Bu konu 1948 tarihli (87 sayılı) Sendika Özgürlüğü ve 

Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’ne uyulmaması ile ilgili başvurudaki hususları 

incelemek için kurulan üçlü Komite tarafından sunulan tavsiyelerde ele alınmıştır. 

33. Komite, Aksiyon-İş üyelerinin, söz konusu örgüte veya ona bağlı örgütlere üyelikleri nedeniyle 

işten çıkarıldıklarına dair iddialar ile ilgili olarak, Sözleşme’nin 5. Maddesi uyarınca, sendika 

üyeliğinin veya sendika faaliyetlerine katılımın hizmet sözleşmesine son verilmesi için geçerli bir 

neden teşkil etmediğini hatırlatmaktadır. Komite, Hükümet’in, ilgili çalışanların sendika üyelikleri 

nedeniyle değil terör örgütü ile ilişkileri nedeniyle işten çıkarıldıkları yönündeki görüşünü 

kaydederken, 87 sayılı Sözleşme ile ilgili üçlü Komite’nin değerlendirmelerine atıfta bulunmakta 

ve söz konusu Komite’nin yaptığı gibi, etkin bir hukuki çözüm yolunun, hukukun üstünlüğünün 

uygulanmasını sağlamaya yönelik en önemli garantilerden biri olduğunu vurgulamaktadır. 

Komite, hukuki çözüm yolunun etkin olabilmesi için, hem gerçeklerin hem de hukuki hususların 

tam olarak incelenmesini sağlaması gerektiğini ve iddia edilen ihlali veya kalıcı olması durumunda 

bu ihlalin devam etmesini engellemesi gerektiğini düşünmektedir. Komite, bu ilke doğrultusunda 

ve feshedilen bir örgüte üyeliğin, fesih kararının incelenmemiş olmasına rağmen, bir terör 

örgütüne katılımla doğrudan ilişkilendirildiği gerçeği ışığında, ilgili sendika örgütlerinin feshine 

ilişkin yargı incelemesinin, işten çıkarmaların hukuka uygunluğunun incelenmesi sırasında veya 

öncesinde gerçekleştirilmiş olması gerektiğini değerlendirmektedir. Komite, kanuni prosedüre 

ilişkin söz konusu eksikliğin sonuçlarının, ilgili çalışanların, işten çıkarılmaları, terörist olma veya 

teröristler ile bağlara sahip olma sebebiyle kara listeye alınmaları ve dolayısıyla alternatif bir iş 

fırsatı elde etmelerinin engellenmesi, pasaportlarının iptal edilmiş olması (672 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 2(2) maddesi ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4(2) 

maddesi),17 herhangi bir fesih tazminatı almamış olmaları ve 158 sayılı Sözleşme’nin 12. Maddesi 

ihlal edilerek, bağlı oldukları ve katkı sunmaya devam ettikleri sağlık, işsizlik ve emeklilik 

sistemleri kapsamındaki haklarından yoksun bırakılmaları açısından özellikle ağır ve kapsamlı 
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 Bkz. ILO, Haksız İşten Çıkarmaya Karşı Koruma: 158 sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi ile ilgili Genel Anket ve 
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İlgili kararnamelerin metni için Ek’e bakınız. 
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olduğunu değerlendirmektedir. 

34. Komite ayrıca, 2019 Raporu’nda sunulan örnek davaların, ispat yükünü çalışana bırakmasının yanı 

sıra savunma araçlarını da kısıtlar göründüğünü göz önünde bulundurarak, 158 sayılı 

Sözleşme’nin aşağıda verilen 9(2) Maddesini hatırlatmaktadır: 

Çalışanın, son verme işleminin haksız olduğuna ilişkin ispat yükünü tek başına 

üstlenmemesi için, bu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen uygulama yöntemleri, 

aşağıdaki olanaklardan birini veya her ikisini sağlamalıdır: 

(a) bu Sözleşme’nin 4. Maddesinde tanımlandığı üzere, feshe ilişkin geçerli bir nedenin 

bulunduğunu ispatlama yükümlülüğü işverene aittir; 

(b) bu Sözleşme’nin, 8. Maddesinde belirtilen merciler, taraflarca sunulan kanıtlar 

dikkate alınarak ve ulusal mevzuat ve uygulamaların öngördüğü usuller çerçevesinde 

son verme nedeni ile ilgili bir sonuca varmaya yetkilidir. 

35. Yukarıdaki hususlar ışığında, Komite, Hükümet’i, işten çıkarılan çalışanlara, işten çıkarılmalarına 

yapacakları itirazda davalarını savunmaları ve bilgi ve kanıt sunmaları için tam ve adil bir fırsat 

verilmesini ve kanuni prosedür ilkesine temyiz ile ilgili olanlar dahil olmak üzere her bireysel 

başvuruda tam olarak uyulmasını sağlamaya davet etmektedir. Komite, OHAL İnceleme 

Komisyonu’nun çalışmasının halen devam ettiğini kaydederek, Hükümet’i, başvuru sahiplerinin 

sözlü ifade verme veya tanık sunma fırsatına sahip olmadan başvurularının reddedildiği davaların 

esasına ilişkin tam bir yeniden değerlendirme sağlamaya ve bu savunma hakkını başvuruları 

henüz incelenmemiş olan işten çıkarılmış çalışanlar için sağlamaya davet eder. 

36. Komite, ilgili çalışanların bir terör örgütüne bağlı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması ve 

sınıflandırılmasının, alternatif iş bulma ve geçim kaynakları sağlama imkanları üzerinde korkunç 

etkileri olduğunu kaydederek ve 2016 yılında gerçekleşen işten çıkarmalardan bu yana geçen 

zamanın uzunluğunu göz önünde bulundurarak, Hükümet’i, mahkemelere başvurma yolu dahil 

olmak üzere her bir münferit davanın esaslarının hızlı, kapsamlı ve tarafsız olarak incelenmesini 

sağlamak için tüm gerekli çabayı göstermeye ve işten çıkarmaların haksız olduğuna karar 

verilmesi durumunda, askıya alınan öğretim sertifikalarının iade edilmesi ve işten çıkarma 

sonucunda maruz kalınan diğer her türlü zararın telafi edilmesi dahil olmak üzere ilgili 

tazminatları ödemeye ve kazanılmış hakları iade etmeye davet etmektedir. 

III. Komite’nin tavsiyeleri 

37. Komite, Yönetim Konseyi’nun; 

(a) mevcut raporu onaylamasını; 

(b) Hükümet’ten, Komite’nin ulaştığı sonuçların 34. ve 35. paragraflarında belirtilen gözlemleri 

158 sayılı Sözleşme’nin uygulanması kapsamında dikkate almasını talep etmesini; 

(c) Hükümet’i, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi 

tarafından yapılan inceleme ve uygun görüldüğü şekilde ilave izleme için bu konuda bilgi 

sunmaya davet etmesini: ve 

(d) bu Rapor’u kamuoyuna açıklamasını ve başvuru prosedürünü kapatmasını tavsiye 

etmektedir. 
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► Ek 

22 TEMMUZ 2016 TARİH VE 667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler 

MADDE 4 – 

… 

(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan 

veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü 

mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri 

de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar 

hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. 

… 

Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler 

MADDE 5 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör 

örgütlerine üyeliği veya iltisaklı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile 

aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve 

kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince 

pasaportlar iptal edilir. 

 

1 EYLÜL 2016 TARİH VE 672 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

1 EYLÜL 2016 TARİH VE 672 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN 

TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN BAZI MADDELERİ  

Kamu personeline ilişkin tedbirler 

MADDE 2 – 

… 

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel 

Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet 

kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden 

kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak 

görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim 

kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah 

ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu 

konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik 

şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili 

pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar 

iptal edilir. 


