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Karar Ýncelemesi : 

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM 
VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE

YASALARA AYKIRI OLMASI
Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

(T.C. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/9-320, K: 2005/355, T: 25.5.2005) 

E…… SENDÝKASININ KAPATILMASI TALEBÝ (Tüzüðünde Yer Alan
Sendikanýn Anadilde Eðitim ve Öðretim Hakkýný Savunduðuna Ýliþkin Hükmün
Anayasaya Aykýrý Olmasý - Türkçe Dýþýndaki Anadillerde Eðitimin Devletin Üniter
Yapýsýna Zarar Vereceði ve Kamusal Alanda Çeliþkileri Artýracaðý) 

DEVLETÝN ÜNÝTER YAPISINA ZARAR VERECEK VE TOPLUMDA
BÖLÜNMEYE YOL AÇACAK TARZDA ÖRGÜTLENME HAKKININ BULUNMAMASI
( Sendikal Örgütlenme Hakkýnýn Kapsamý ve Sýnýrlarý - Sendika Tüzüðünde Yer
Alan Anadilde Eðitim ve Öðretimin Savunulduðuna Ýliþkin Hükmün Anayasaya
ve Yasalara Aykýrý Olmasý/Sendikanýn Kapatýlmasý Gereði )

2709/m.3,42,66,51,90/son
4688/m.3/f,6,7/b,20,37
2925/m.2/a

ÖZET : Uyuþmazlýk, sendika tüzüðünün, sendikalarýn amaçlarý bölümünde yer
alan, "...bireylerin anadillerinde öðrenim görmesini savunur" ibaresinin kanuna,
Cumhuriyetin temel niteliði ve demokratik esaslar unsuruna aykýrýlýk oluþturup oluþtur-
madýðýna iliþkindir. 

Ana dil en yalýn tanýmýyla, bireylerin yakýn çevreleriyle ilk etkileþimini saðladýðý
dili ifade eder. 

Kiþi ana dilini çevresinde öðrenir ve Türkçe'nin kullanýmýnýn zorunlu olduðu
alanlar dýþýnda bu dili istediði gibi kullanýr. 

Nitekim toplumda kullanýlan farklý dil ve lehçelerin öðrenilmesi bu dil ve lehçe-
lerde yayýn yapýlabilmesi demokratik bir hak olarak kabul edilmiþ ve bu amaç yapýlan
yasal düzenlemelerle hayata geçirilmiþtir. 

Ancak, ana dilde öðrenim ise çok farklý bir kavramdýr ve ilk öðretimden itibaren
tüm eðitim ve öðretimin devletin resmi dili dýþýnda, farklý dillerde de eðitim ve öðretimde 
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kullanýlmasýný gerektirir. Bir baþka deyiþle ana dilde öðrenim haklarýnýn hayata geçme-
si, bir devlette sayýsý belirsiz ana dilin kamusal alana taþýnmasý demektir. 

Bu da üniter bir devlet olan, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan, dili
Türkçe olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasý ile baðdaþmaz. Çünkü farklý dil ve
lehçeleri sadece bir kültür öðesi görmek yerine, bu öðelerin "farklý ana diller" adý altýn-
da eðitim ve öðretim alanýna sokmayý amaçlamak, Anayasaya aykýrýlýk oluþturmasý
yanýnda, toplumsal çeliþkileri, eðitim, öðretim, bilimsel ve kamusal alanda da artýrmaya
neden olacaktýr. 

Ana dilde öðrenimin hayata geçmesi demek, bir devlette sayýsý belirsiz ana dilin
kamusal alanda boy göstererek bireyler aracýlýðýyla kamusal alana taþýnmasý demek
olacaktýr ki, ulusal bütünlüðünü, ülkesi ve milletiyle bölünmezliðe ve diline baðlayan
Cumhuriyetin üniter yapýsý ile baðdaþmaz. 

Bu durumda davalý sendikanýn, bireylerin ana dillerinde öðrenim görmesini
savunmasý açýkça Anayasaya aykýrýdýr. 

Yasalar ve Anayasa ulusal güvenliðin, kamu emniyetinin korunmasý, kamu
düzenin saðlanmasý amacýyla demokratik bir toplumda zorunlu bir tedbir olarak ülke
bütünlüðüne karþý eylemleri önlemek için düzenlemeler getirmiþtir. Bu düzenlemeler
Avrupa Ýnsan Haklarý sözleþmesinin 10 ve 11. maddeleri ile uyumlu bulunmaktadýr.
Anayasanýn ve yasalarýn belirtilen hükümlerine aykýrý olan sendika tüzüðündeki düzen-
lemenin Valilikçe ve Mahkemece yapýlan ihtarlara ve verilen süreye raðmen davalý
sendika tarafýndan düzeltilmemesi, sendikanýn bir faaliyetidir. Ayrýca, üyelerinin ortak
ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumaktan baþka bir amacý olmayacak sendikanýn
tüzüðündeki bu düzenlemenin kelime deðiþimi yapýlmak suretiyle de olsa ýsrarla
devam ettirilmesi dikkat çekici olup, gerçek amaç dýþýna çýkýldýðýný göstermektedir. 

Bu nedenle davalý sendikanýn tüzüðünün "Sendikanýn Amaçlarý" baþlýklý 2.
maddesinin ( b ) bendinde "Toplumun bütün bireylerinin, temel insan haklarý ve özgür-
lükler doðrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasýz eðitim görmesini, bireylerin
ana dillerinde öðrenim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini savunur." þeklindeki
düzenlemeden "...bireylerin ana dillerinde öðrenim görmesini ve kültürlerini
geliþtirmesini savunur." sözcükleri Anayasanýn 3, 42/6, Kamu Görevlileri Sendikalarý
Kanununun 20. maddesi hükümlerine aykýrý olduðundan 4688 sayýlý Yasanýn 37. mad-
desi uyarýnca mahkemece davalý sendikanýn kapatýlmasýna karar vermek gerekir. 

DAVA : Taraflar arasýndaki "sendikanýn kapatýlmasý" davasýndan dolayý yapýlan
yargýlama sonunda; A. 2. Ýþ Mahkemesince davanýn reddine dair verilen 15.9.2004 gün
ve 2004/833 - 752 sayýlý kararýn incelenmesi davacý tarafýndan istenilmesi üzerine,
Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 3.11.2004 gün ve 2004/28345 - 24792 sayýlý ilamý ile, 
( ...A. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý 10.6.2004 tarihli davanamesinde özetle, davalý sendi-
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ka tüzüðünün "sendikanýn amaçlarý" baþlýðýný taþýyan 2. madde ( b ) bendinde "...birey-
lerin ana dillerinde öðrenim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini savunur." sözcük-
lerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasanýn 3. maddesinde yer alan "Türkiye Devleti, ülke-
si ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir." ve yine 42. maddesinin 6. parag-
rafýnda yer alan "Türkçe'den baþka hiçbir dil, eðitim ve öðretim kurumlarýnda Türk
vatandaþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez." kurallarýna ve Yabancý
Dil Eðitimi ve Öðretimi, Türk Vatandaþlarýnýn Farklý Dil ve Lehçelerinin Öðretilmesi
Hakkýndaki Kanunun 2. maddesinin ( a ) fýkrasýnda "eðitim ve öðretim kurumlarýnda
Türk vatandaþlarýna Türkçe'den baþka hiçbir dil ana dilleri olarak okutulamaz ve
öðretilemez" þeklindeki düzenlemelere açýkça aykýrý olduðunu, A. Valiliðinin ihtarýna
raðmen belirtilen sözcüklerin tüzükten çýkarýlmadýðýný, davalý Sendikanýn bu þekilde
4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanununun 20. maddesinde yer alan sendi-
ka ve konfederasyonlarýn yönetim ve iþleyiþleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin nite-
liklerine ve demokratik esaslara aykýrý olamaz þeklindeki düzenlemeye aykýrý olduðun-
dan anýlan yasanýn 37. maddesi gereðince kapatýlmasýna karar verilmesi talep
edilmiþtir. 

Mahkeme; tüzükteki hükmün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin toprak bütünlüðü,
ulusun birliði ve devletin tekliði esaslarýna karþý bir tehlike oluþturmadýðý gibi, Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. ve 11. maddelerine de aykýrý olmadýðý gerekçesi ile
davayý reddetmiþtir. 

4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanununun 37. maddesinde,
"Anayasada belirtilen Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik Esaslara aykýrý
faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduðu yer
Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn istemi üzerine iþ davalarýna bakmakla görevli mahalli
mahkeme kararý ile kapatýlýr..." denilmektedir. 

Mahkemece 4688 sayýlý Kanunun 6. maddesi uyarýnca tüzüðünde deðiþiklik
yapmasý için 13.7.2004 tarihli duruþmada davalý sendikaya 60 günlük süre vermiþtir.
Esasen mahkeme davalý sendikanýn tüzüðünde kanuna aykýrýlýk bulunup bulun-
madýðýný açýlan dava üzerine hemen deðerlendirip, buna göre süre verilip verilmeye-
ceðini kararlaþtýrmak zorundadýr. Tüzüðü deðerlendiren mahkeme yasalara aykýrý
olduðunu tespit ederek ilgili sendikaya düzeltme yapmasý yönünde süre vermiþ olup,
tüzüðün kanunlara uygun hale getirilmemesinin yaptýrýmý sendikanýn kapatýlmasý
olduðu halde sendika vekilinin tüzükte deðiþiklik yapýlmayacaðý yolundaki beyanýna
raðmen davanýn reddine karar verilmiþtir. 

Mahkemenin gerekçeli kararýnda; "... verilen sürede tüzük düzeltilmez ise iþin
esasýna girilmesi; düzeltilme halinde ise verilen mehile ve ihtara uyulduðu için karar
verilmesine yer olmadýðý..." þeklinde hüküm kurulmasý gerektiði ifade edilmiþtir.
Mahkeme verdiði ihtarla tüzükteki düzenlemenin yasaya aykýrýlýðýný baþtan itibaren
kabul etmiþ ve kendisini baðlamýþtýr. Gerçekten 4688 sayýlý Yasanýn 6. maddesi
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hakime taktir hakký da vermemektedir. Mahkeme yapacaðý incelemede kanuna
aykýrýlýk olup olmadýðýný belirleyip, taraflarý da dinleyip düzenleme yapýlmasý yönünde
karar verdiðine göre, düzeltme yapýlmamasý üzerine yeniden esasa girip inceleme
yapamaz. Anýlan yasa hükmü emredici niteliktedir. Mahkeme bu durumda sadece
sendikanýn kapatýlmasýna karar verebilir. 

Ancak, mahkeme verilen süreye raðmen düzeltilmeyen sendika tüzüðünün 2.
maddesinin ( b ) bendi hükmünün Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10 ve 11. mad-
delerine aykýrý olmadýðý gerekçesi ile davayý reddetmiþtir. 

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. maddesi ifade özgürlüðü ile ilgili olup
herkesin görüþlerini açýklama ve anlatým özgürlüðüne sahip olduðu belirtilmekle
beraber, bu özgürlüðün ulusal güvenlik, toprak bütünlüðü veya kamu düzeninin saðlan-
masý amacýyla yasayla sýnýrlandýrýlabileceði belirtilmektedir. Ayný sözleþmenin 11.
maddesi ise dernek kurma ve toplantý özgürlüðüyle ilgili olup, herkesin sendika kura-
bileceði ve sendikalara katýlabileceði belirtilmekle beraber bu hakkýn da bazý hallerde
sýnýrlandýrýlabileceði kabul edilmiþtir. Bu nedenle sendika kurma hakkýnýn da ulusal
güvenlik, kamu emniyetinin korunmasý, kamu düzeninin saðlanmasý için sýnýrlandýrýla-
bileceði benimsenmiþtir. 

Sendikalar tüzüklerinin ilgili makama verilmesi ile tüzel kiþilik kazanýr. Sendika
tüzüðü sendikanýn amacý ve bu amacý gerçekleþtirmek üzere sürdüreceði çalýþma
konularý ile çalýþma usullerini kapsar. Bu doðrultuda 4688 sayýlý Yasanýn 3/f mad-
desinde sendikanýn tanýmý "Sendika: Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve
mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için oluþturduklarý tüzel kiþiliðe
sahip kuruluþlarý" þeklinde yapýlmýþtýr. Anýlan yasanýn 7/b. maddesinde sendika tüzük-
lerinde sendikalarýn amacýnýn yer alacaðý düzenlenmiþtir. Davalý sendika tüzüðünde
amaçlar belirtilirken 4688 sayýlý Yasanýn 3/f maddesinde açýklanan amaçlarý aþar þekil-
de "bireylerin ana dillerinde öðretim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini savunur"
düzenlemesine yer vermiþ, yukarda açýklandýðý gibi. Valiliðin ve Mahkemenin verdiði
süreler içerisinde de tüzüðünden bu ifadeleri çýkarmamýþtýr. 

4688 sayýlý yasanýn 20. maddesinde sendika ve konfederasyonlarýn yönetim ve
iþleyiþini Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine aykýrý olamayacaðý, 2925
sayýlý Yasanýn 4771 sayýlý Yasa ile deðiþik 2. maddesinde de eðitim ve öðretim kurum-
larýnýn Türk vatandaþlarýna Türkçe'den baþka hiçbir dil ana dilleri olarak okutulamaz ve
öðretilemez, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanýn deðiþtirilmesi dahi teklif edilemeyecek 3.
maddesinde Türkiye Devletinin ana dili Türkçe olduðu belirtildiði gibi, eðitim ve öðretim
hakký ve ödevi baþlýklý 42. maddesinin 6. fýkrasýnda "Türkçe'den baþka hiçbir dil eðitim
ve öðretim kurumlarýnda Türk Vatandaþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretile-
mez.", 66. maddesinde "Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türk'tür."
düzenlemelerine yer verilmiþtir. 
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Yasalarýn ve Anayasanýn açýklanan bu hükümleri ulusal güvenliðin, kamu
emniyetinin korunmasý, kamu düzenin saðlanmasý amacýyla demokratik bir toplumda
zorunlu bir tedbir olarak ülke bütünlüðüne karþý eylemleri önlemek için düzenlenmiþtir.
Bu düzenlemeler Avrupa Ýnsan Haklarý sözleþmesinin 10 ve 11. maddeleri ile uyumlu
bulunmaktadýr. Anayasanýn ve yasalarýn yukarýdaki hükümlerine aykýrý olan sendika
tüzüðündeki düzenlemenin Valilikçe ve Mahkemece yapýlan ihtarlara ve verilen süreye
raðmen davalý sendika tarafýndan düzeltilmemesi, sendikanýn bir faaliyetidir. Ayrýca,
üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumaktan baþka bir amacý olma-
yacak sendikanýn tüzüðündeki bu düzenlemenin kelime deðiþimi yapýlmak suretiyle de
olsa ýsrarla devam ettirilmesi dikkat çekici olup, gerçek amaç dýþýna çýkýldýðýný göster-
mektedir. 

Bu nedenle davalý sendikanýn tüzüðünün "Sendikanýn Amaçlarý" baþlýklý 2.
maddesinin ( b ) bendinde "Toplumun bütün bireylerinin, temel insan haklarý ve özgür-
lükler doðrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasýz eðitim görmesini, bireylerin
ana dillerinde öðrenim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini savunur." þeklindeki
düzenlemeden "...bireylerin ana dillerinde öðrenim görmesini ve kültürlerini
geliþtirmesini savunur." sözcüklerinin Anayasanýn 3, 42/6, Kamu Görevlileri
Sendikalarý Kanununun 20. maddesi hükümlerine aykýrý olduðundan 4688 sayýlý
Yasanýn 37. maddesi uyarýnca mahkemece davalý sendikanýn kapatýlmasýna karar ver-
mek gerekirken yazýlý þekilde davanýn reddi hatalýdýr... ) 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapýlan yargýla-
ma sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiþtir. 

KARAR : Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararýnýn süresinde
temyiz edildiði anlaþýldýktan ve dosyadaki kaðýtlar okunduktan sonra gereði görüþüldü: 

A- DAVACININ ÝSTEMÝNÝN ÖZETÝ: 

Davacý, E. Sendikasý ( E.S. ) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri haklarýnda
açýlan davada; Sendika Tüzüðünün, "Sendikanýn Amaçlarý" baþlýðýný taþýyan 2. mad-
desinin (b) bendinde; "toplumun bütün bireylerinin, temel insan haklarý ve özgürlükleri
doðrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasýz eðitim görmesini, bireylerin ana dil-
lerinde öðrenim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini savunur" ifadelerinde geçen
(kendi ana dilinde ) ibaresi Anayasanýn 3. ve 42 maddelerine uygun düþmediðinden,
bu ibarenin madde metninden çýkartýlmasý için A. Valiliðinin, anýlan Sendikaya yazdýðý
yazýya raðmen, sendikanýn anýlan maddede herhangi bir deðiþiklik yapmadýðý,
Tüzükte geçen ifadenin Türkiye Cumhuriyet Anayasasýnýn 3. maddesinde "Türkiye
Devleti, Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir", 42. maddesinin 6.
paragrafýnda "Türkçe'den baþka hiçbir dil eðitim ve öðretim kurumlarýnda Türk vatan-
daþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez", Yabancý Dil Eðitimi ve Öðreti-
mi ile Türk Vatandaþlarýnýn Farklý Dil ve Lehçelerinin Öðrenilmesi Hakkýnda Kanunun
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2. maddesinin (a) fýkrasýnda, "Eðitim ve Öðretim Kurumlarýnda Türk vatandaþlarýna
Türkçe'den baþka hiçbir dil ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez", 4688 Sayýlý
Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanununun 20. maddesinde "bu Kanuna göre kurulan
sendika ve konfederasyonlarýnýn iþleyiþleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin nitelik-
lerine ve demokratik esaslara aykýrý ..." olamayacaðýný öngören Anayasa ve kanun
hükümlerine raðmen davalý Sendikanýn, Tüzüðünün 2. maddesindeki "bireylerin ana
dillerinde öðrenim görmesi" ibaresini tüzüðünden çýkarmadýðý belirtilerek; 

"... E. Sendikasýnýn 4688 Sayýlý Kanunun 37. maddesi gereðince kapatýlmasý-
na karar verilmesi kamu adýna dava ve talep" edilmektedir.. 

B- DAVALININ YANITININ ÖZETÝ: 

4688 sayýlý Yasanýn 37. maddesine dayanarak kapatma istenmesine karþýn,
tüzel kiþiliðin anýlan madde de belirtilen nitelikte yasadýþý bir faaliyetinin söz konusu
olmadýðý, Anayasaya aykýrýlýðý iddia edilen tüzüðün ilgili bendinin, var olan düzenleme-
ler içerisinde yasal bulunduðu, Anayasa'nýn 13, 25, 26, 51. maddeleri , 3984 sayýlý
Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanunun 4 üncü maddelerine
bakýldýðýnda; düþünceyi toplu olarak ifade etme niteliði taþýyan Sendika Tüzüðünün 2/b
maddesi gerekçe gösterilerek sendikanýn kapatýlmak istenmesinin hukuka aykýrý
olduðu, ayrýca Anayasanýn 90. maddesinin son fýkrasýnýn, "Usulüne göre yürürlüðe
konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý andlaþmalarla kanunlarýn ayný
konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý
andlaþma hükümleri esas alýnýr." hükmü karþýsýnda, ülkemizin taraf olduðu uluslararasý
sözleþmeler ýþýðýnda ve AÝHM'nin içtihat niteliðini almýþ kararlarý birlikte deðer-
lendirildiðinde, sendikanýn kapatýlmasýna iliþkin olarak açýlmýþ davanýn reddine karar
verilmesi gerektiði savunulmaktadýr. 

C- YEREL MAHKEMENÝN KARARININ ÖZETÝ: 

Davanýn sendika yöneticilerine karþý açýlmasý "temsilcide yanýlma" olarak kabul
edilmiþ ve davanýn kapatýlmasý istenen sendika tüzel kiþiliði ile devam ettirilmesi gerek-
tiði belirtilerek, davalý Sendikanýn tüzüðünde bulunan hükümlerin Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin toprak bütünlüðüne, Ulus bütünlüðüne, devletin tekliðine, sýnýrlarýn
deðiþmezliðine karþý bir tehlike olarak görülmediði, davalý Sendikanýn yukarýda belir-
tilen ilkelere aykýrý davrandýðý konusunda dosyada somut bir belge ve veri bulun-
madýðý, Anayasa'nýn 90/son madde hükmüne göre, temel hak ve özgürlüklere iliþkin
Milletlerarasý Antlaþmalarla yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarý ayný konularda
farklý hükümler içerdiklerinde çýkabilecek uyuþmazlýklarýn çözümünde Milletlerarasý
Antlaþma hükümleri yürürlükte olup, uygulanmalarýnýn gerektiði, Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesinin 10. ve 11. maddelerinin, 4688 sayýlý Yasa hükümleri ile
karþýlaþtýrýldýðýnda uluslararasý sözleþmelerin uygulanacaðý sonucuna ulaþýldýðý, bir
baþka anlatýmla düþünceyi açýklama özgürlüðü ile örgütlenme özgürlüðü konularýnda
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öncelikle sözü edilen 10 ve 11. madde hükümlerinin uygulanmasýnýn gerektiði, yapýlan
deðerlendirmede sendika tüzüðünün 2. maddesinin ( b ) bendi hükmünün Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10 ve 11. maddelerine bir aykýrýlýk görülmediði, mahke-
menin, 4688 sayýlý Kanunun, ( tüzüðün, yasaya aykýrýlýk oluþturmasýna ) iliþkin hük-
münü deðerlendirirken amaca uygun yorum ilkesi ile hareket edildiðini, buna göre;
mahkemenin öncelikle yasada belirtilen süreyi kapatýlmasý istenen sendika tüzel kiþi-
liðine vererek, sendikanýn verilen sürede iþlem yapmasýnýn beklemesi, sendika
tüzüðünü belirtilen þekilde deðiþtirmez ise mahkemenin o zaman iþin esasýna girip
inceleme yapmasýnýn gerektiði, mahkemenin bu hukuki anlayýþla davayý irdeleyip
çözümlediði belirtilerek; "Davalý Sendikanýn kapatýlma istemi yerinde görülmediðinden
reddine" karar verilmiþtir. 

D- TEMYÝZ EVRESÝ, BOZMA VE DÝRENME: 

Hüküm, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn temyizi üzerine Özel Daire'ce yukarýya
aynen alýnan gerekçelerle bozulmuþ, yerel mahkemece bu bozmaya karþý önceki
gerekçeler ve ek olarak; kapatýlmasý istenen sendikanýn tüzüðündeki sözcüklerin
yasalara aykýrý olduðu düþünülse dahi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10 ve 11.
madde hükümlerine göre sendika, dernek ya da siyasi partilerin kapatýlmasý için "yakýn
tehlike" ve "þiddet ölçüsü"nün arandýðý, kapatýlmasý istenen sendikanýn tüzüðündeki
ifadenin belirtilen öðeleri içermediði belirtilerek, direnme kararý verilmiþtir. 

E- MADDÝ OLAY: 

Davalý Sendika Tüzüðünün 2/b maddesinde yer alan "bireylerin ana dillerinde
öðrenim görmesi" ibaresinin Anayasanýn 3, 42/6. ve 4688 sayýlý Kamu Görevlileri
Sendikalarý Kanununun 20. maddesine aykýrýlýk oluþturulduðu, yapýlan bildirime karþýn
bu ifadenin tüzükten çýkarýlmadýðý nedeniyle A. Valiliðince, 4688 sayýlý Kanununun 37.
maddesi uyarýnca sendikanýn kapatýlmasý için Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna yapýlan
baþvuru sonucunda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn, sendikanýn anýlan ibareyi tüzüðün-
den çýkarmadýðýný belirterek, 4688 Sayýlý Kanunun 37. maddesi gereðince kapatýl-
masýna karar verilmesini istemesi üzerine yapýlan yargýlama sonucunda, yukarýda
açýklanan gerekçeler ile davanýn reddine karar verilmiþtir. 

F- KONU ÝLE ÝLGÝLÝ YASAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER: 

a ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nýn Ýlgili Maddeleri: 

- Madde 3/1: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.Dili
Türkçe'dir. 

- Madde 42/son: Türkçe'den baþka hiçbir dil, eðitim ve öðretim kurumlarýnda
Türk vatandaþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez. Eðitim ve öðretim
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kurumlarýnda okutulacak yabancý diller ile yabancý dille eðitim ve öðretim yapan
okullarýn tabi olacaðý esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarasý antlaþma hükümleri
saklýdýr. 

- Madde 42/4: Eðitim ve öðretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan
kaldýrmaz. 

- Madde 25: Herkes, düþünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düþünce ve kanaatlerini açýklamaya zor-
lanamaz; düþünce kanaatleri sebebiyle kýnanamaz ve suçlanamaz. 

- Madde 26- Herkes, düþünce ve kanaatlerini söz, yazý, resim veya baþka yol-
larla tek baþýna veya toplu olarak açýklama ve yayma hakkýna sahiptir. Bu hürriyet
resmi makamlarýn müdahalesi olmaksýzýn haber veya fikir almak yada vermek
serbestliðini de kapsar. Bu fýkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollar-
la yapýlan yayýmlarýn izin sistemine baðlanmasýna engel deðildir. 

( Deðiþik: 3/10/2001- 4709/9 md. ) Bu hürriyetlerin kullanýlmasý, milli güvenlik,
kamu düzeni, kamu güvenliði, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve mil-
leti ile bölünmez bütünlüðünün korunmasý, suçlarýn önlenmesi, suçlularýn cezalandýrýl-
masý, Devlet sýrrý olarak usulünce belirtilmiþ bilgilerin açýklanmamasý, baþkalarýnýn
þöhret veya haklarýnýn, özel ve aile hayatlarýnýn yahut kanunun öngördüðü meslek sýr-
larýnýn korunmasý veya yargýlama görevinin gereðine uygun olarak yerine getirilmesi
amaçlarýyla sýnýrlanabilir. 

( Üçüncü fýkra mülga: 3/10/2001- 4709/9 md. )

Haber ve düþünceleri yayma araçlarýnýn kullanýlmasýna iliþkin düzenleyici
hükümler, bunlarýn yayýmýný engellememek kaydýyla, düþünceyi açýklama ve yayma
hürriyetinin sýnýrlanmasý sayýlmaz. 

( Ek: 3/10/2001- 4709/9 md. ) Düþünceyi açýklama ve yayma hürriyetinin kul-
lanýlmasýnda uygulanacak þekil, þart ve usuller kanunla düzenlenir. 

- Madde 51: ( Deðiþik: 3/10/2001- 4709/20 md. )

Çalýþanlar ve iþverenler, üyelerinin çalýþma iliþkilerinde, ekonomik ve sosyal
hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için önceden izin almaksýzýn sendikalar ve
üst kuruluþlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme hak-
larýna sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrýlmaya zorlana-
maz. Sendika kurma hakký ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç iþlenmesinin önlen-
mesi, genel saðlýk ve genel ahlak ile baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý
sebepleriyle ve kanunla sýnýrlanabilir. 

8

Cilt: 20 Sayý: 6 , Cilt: 21 Sayý: 1



Sendika kurma hakkýnýn kullanýlmasýnda uygulanacak þekil, þart ve usuller
kanunda gösterilir. 

Ayný zamanda ve ayný iþkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz. 

Ýþçi niteliði taþýmayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarýnýn kapsam, istis-
na ve sýnýrlarý gördükleri hizmetin niteliðine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Sendika ve üst kuruluþlarýnýn tüzükleri, yönetim ve iþleyiþleri, Cumhuriyetin
temel niteliklerine ve demokrasi esaslarýna aykýrý olamaz. 

- Madde 90/son: Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ Milletlerarasý andlaþmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkýnda Anayasaya aykýrýlýk iddiasý ile Anayasa
Mahkemesine baþvurulamaz. ( Ek cümle: 7/5/2004- 5170/7 md. ) Usulüne göre yürür-
lüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý andlaþmalarla kanunlarýn
ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletler-
arasý andlaþma hükümleri esas alýnýr. 

- Madde 66/1: Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türk'tür. 

- Madde 13 ( Deðiþik: 3/10/2001- 4709/2 md. ) 

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksýzýn yalnýzca Anayasanýn ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere baðlý olarak ve ancak kanunla sýnýrlanabilir. Bu sýnýr-
lamalar, Anayasanýn sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykýrý olamaz. 

- Madde 14: ( Deðiþik: 3/10/2001- 4709/3 md. ) 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüðünü bozmayý ve insan haklarýna dayanan demokratik ve laik
Cumhuriyeti ortadan kaldýrmayý amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanýlamaz. 

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiþilere, Anayasayla tanýnan
temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniþ þek-
ilde sýnýrlandýrýlmasýný amaçlayan bir faaliyette bulunmayý mümkün kýlacak þekilde
yorumlanamaz. 

Bu hükümlere aykýrý faaliyette bulunanlar hakkýnda uygulanacak müeyyideler,
kanunla düzenlenir. 

b ) 2923 sayýlý Yabancý Dil Eðitimi ve Öðretimi Ýle Türk Vatandaþlarýnýn Farklý
Dil ve Lehçelerinin Öðretilmesi Hakkýnda Kanun'un Ýlgili 2/a-b Maddesi: 
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a ) ( Deðiþik: 30/7/2003- 4963/23 md. ) Eðitim ve öðretim kurumlarýnda, Türk
vatandaþlarýna Türkçe'den baþka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretile-
mez. Ancak, Türk vatandaþlarýnýn günlük yaþamlarýnda geleneksel olarak kullandýklarý
farklý dil ve lehçelerin öðrenilmesi için, 625 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu
hükümlerine tabi olmak üzere özel kurslar açýlabilir; bu kurslarda ve diðer dil kurslarýn-
da ayný maksatla dil dersleri oluþturulabilir. Bu kurslar ve derslerde, Cumhuriyetin
Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüðüne aykýrý öðretim yapýlamaz. Bu kurslarýn ve derslerin açýlmasýna ve denetimine
iliþkin esas ve usuller, Milli Eðitim Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. 

b ) Ýlköðretim, ortaöðretim ve yaygýn eðitim kurumlarýnda, Atatürkçü düþünce,
Atatürk ilke ve inkýlaplarýný konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti Ýnkýlap Tarihi ve
Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatý, Tarih, Coðrafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle ilgili diðer dersler; yabancý dille okutulamaz ve
öðretilemez. Öðrencilere, eðitim ve öðretimleri süresince bu derslerle ilgili araþtýrma
görevleri ve ödevler, Türkçe'den baþka hiçbir dille yaptýrýlamaz. 

c ) 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nun Ýlgili Maddeleri: 

Madde 20: Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonlarýn yönetim ve
iþleyiþleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykýrý
olamaz. 

Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarýndan maddi yardým kabul ede-
mez, siyasi partilerden maddi yardým alamaz ve onlara maddi yardýmda bulunamazlar. 
Sendika ve konfederasyonlar siyasi partilerin kuruluþu içinde yer alamazlar; siyasi par-
tilerin ad, amblem, rumuz veya iþaretlerini kullanamazlar. 

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uðraþamazlar. 

Madde 3/f: Sendika'yý, "kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki
hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için oluþturduklarý tüzel kiþiliðe sahip kuru-
luþlar" diye tanýmlamýþtýr. 

Madde 7/b: Maddesi ise; Sendika ve konfederasyonlarýn tüzüklerinde; 

"Sendika veya konfederasyonun amacý ve bu amacý gerçekleþtirmek üzere
sürdürülecek çalýþma konularý ile çalýþma usulleri"nin gösterilmesini zorunlu kýlmýþtýr. 

Madde 37: Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik
esaslara aykýrý faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulun-
duðu yer Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn istemi üzerine iþ davalarýna bakmakla görevli
mahalli mahkeme kararý ile kapatýlýr. 
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Yukarýdaki fýkraya aykýrý hareket eden sendika þubesi, sendika ve konfe-
derasyonlar hakkýnda 2908 sayýlý Dernekler Kanununun 54 üncü maddesi uyarýnca
iþlem yapýlýr. 

Madde 6: Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksýzýn serbestçe
kurulurlar. 

Sendika kurucusu olabilmek için en az iki yýldan beri kamu görevlisi olarak
çalýþmak yeterlidir. 

Sendikanýn kurucularý; sendika tüzüðü, kurucularýn nüfus cüzdaný örnekleri,
ikametgah belgeleri, kamu görevlisi olduklarýný gösterir belgeler ile sendikayý ilk genel
kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluþ dilekçelerinin ekinde sendi-
ka merkezinin bulunacaðý ilin valiliðine vermek zorundadýrlar. 

Konfederasyon kurucularý, konfederasyon tüzüðü ile sendikalarýn konfederas-
yon kurulmasýna iliþkin kurucular kurulu kararýný ve ilk genel kurula kadar sevk ve idare
edeceklerin kimliklerini konfederasyon merkezinin bulunacaðý ilin valiliðine alýndý bel-
gesi karþýlýðýnda vermek zorundadýrlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve
idare edecekler, üyesi olduklarý sendikalarýn zorunlu organlarýna seçilmemiþlerse,
sendika kurucularý için istenilen diðer belgeleri de eklemekle yükümlüdürler. 
Yukarýda anýlan belge ve tüzüklerin ilgili valiliðe verilmesi ile sendika veya konfe-
derasyon tüzel kiþilik kazanýr. 

Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneðini, beþ çalýþma günü içinde Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderir. 

Tüzüðün veya bu Maddede sayýlan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna
aykýrýlýðýnýn tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluþ koþullarýnýn gerçek-
leþmediðinin anlaþýlmasý halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasýný
ister. Tamamlanmadýðý takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurul-
masý için iþ mahkemesine baþvurur. 

Mahkeme, kanuna aykýrýlýðýn veya eksikliðin giderilmesi için altmýþ günü
aþmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale
getirilmemiþse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatýlmasýna karar verir. 
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, sendika ve konfederasyonlar için birer bilgi
kaydý tutar. 

d ) 3694 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda
Kanun'un Ýlgili Maddesi: 

Madde 4/1: ( Deðiþik: 15/05/2002 4756/2 ) Radyo, televizyon ve veri yayýnlarý,
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hukukun üstünlüðüne, Anayasanýn genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli
güvenliðe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayýþý çerçevesinde yapýlýr.
Yayýnlarýn Türkçe yapýlmasý esastýr. Ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluþ-
masýna katkýsý olan yabancý dillerin öðretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber
iletilmesi amacýyla da yayýn yapýlabilir ( Ek: 03.08.2002 - 4771/8 Mülga ) ( Ek
15.07.2003 -4928/14 ). Ayrýca kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluþlarýnca Türk
vatandaþlarýnýn günlük yaþamlarýnda geleneksel olarak kullandýklarý farklý dil ve lehçe-
lerde de yayýn yapýlabilir. Bu yayýnlar , Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nite-
liklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne aykýrý olamaz. Bu yayýn-
larýn yapýlmasýna ve denetimine iliþkin usul ve esaslar, Üst Kurulca çýkarýlacak yönet-
melikle düzenlenir. 

e ) Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin Ýlgili Maddeleri: 

Madde 10: 1.Herkes görüþlerini açýklama ve anlatým özgürlüðüne sahiptir. Bu
hak, kanaat özgürlüðü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sýnýrlarý söz konusu
olmaksýzýn haber veya fikir almak ve vermek özgürlüðünü de içerir. Bu madde, devletlerin
radyo, televizyon ve sinema iþletmelerini bir izin rejimine baðlý tutmalarýna engel deðildir. 

2. Kullanýlmasý görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir
toplumda, zorunlu tedbirler niteliðinde olarak, ulusal güvenliðin, toprak bütünlüðünün
veya kamu emniyetinin korunmasý, kamu düzeninin saðlanmasý ve suç iþlenmesinin
önlenmesi, saðlýðýn veya ahlakýn, baþkalarýnýn þöhret ve haklarýnýn korunmasý, veya
yargý gücünün otorite ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý için yasayla öngörülen bazý biçim
koþullarýna, sýnýrlamalara ve yaptýrýmlara baðlanabilir. 

Madde 11: 1. Herkes asayiþi bozmayan toplantýlar yapmak, dernek kurmak,
ayrýca çýkarlarýný korumak için baþkalarýyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara
katýlmak haklarýna sahiptir. 2. Bu haklarýn kullanýlmasý, demokratik bir toplumda,
zorunlu tedbirler niteliðinde olarak, ulusal güvenliðin, kamu emniyetinin korunmasý,
kamu düzeninin saðlanmasý ve suç iþlenmesinin önlenmesi, saðlýðýn veya ahlakýn
veya baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý amaçlarýyla ve ancak yasayla
sýnýrlanabilir. Bu madde, bu haklarýn kullanýlmasýnda silahlý kuvvetler, kolluk mensu-
plarý veya devletin idare mekanizmasýnda görevli olanlar hakkýnda meþru sýnýrlamalar
konmasýna engel deðildir. 

G- UYUÞMAZLIK: 

Davalý E. Sendikasý Tüzüðünün "Sendikanýn Amaçlarý" baþlýklý 2. maddesinin
( b ) bendinde; "Toplumun bütün bireylerinin temel insan haklarý ve özgürlükleri doðrul-
tusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasýz eðitim görmesini, bireylerin anadillerinde
öðrenim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini savunur" denilmiþtir ve davalý sendika
yukarýda gerekçede yer verildiði üzere yapýlan uyarýlara karþýn, Tüzüðünde yer alan bu
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ifadenin Anayasa ve yasalara bir aykýrýlýk teþkil etmediðini, uluslararasý sözleþmelerin
konuya iliþkin deðerlendirmelerine uygun olduðunu, bu nedenle tüzüklerinde deðiþiklik
yapmayacaklarýný bildirmiþtir. 

Görüldüðü üzere yerel mahkeme ile Özel Daire arasýndaki uyuþmazlýk, sendi-
ka tüzüðünün ( sendikalarýn amaçlarý ) bölümünde yer alan, "...bireylerin anadillerinde
öðrenim görmesini savunur" ibaresinin kanuna, Cumhuriyetin temel niteliði ve
demokratik esaslar unsuruna aykýrýlýk oluþturup oluþturmadýðý noktalarýnda toplan-
maktadýr. 

H- GEREKÇE: 

a ) Anayasa Açýsýndan Ýrdeleme: 

Türkiye Cumhuriyeti, tek yapýlý yani uniter bir devlettir. Bu husus Anayasa'nýn
3. maddesinde açýkça "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür"
denilmek suretiyle ifadesini bulmuþ ve bu niteliðin doðal bir sonucu olarak da maddede
dilinin Türkçe olduðuna yer verilmiþtir. Yine bu niteliðin bir baþka sonucu olarak 42.
maddenin son fýkrasýnda, Türk vatandaþlarýna eðitim ve öðretim kurumlarýnda
Türkçe'den baþka hiçbir dilin anadil olarak okutulamayacaðý ve öðretilemeyeceði bir
Anayasa kuralý olarak öngörülmüþtür. 

Bir baþka deyiþle milletin bütünlüðü, kamusal yaþamda milletin tekliði demektir
ve bu nedenle kamusal yaþamda ulusal kültür geçerlidir ve hukukun korumasý altýn-
dadýr. Özel yaþamda ise herkes ait olduðunu hissettiði kültürü yaþayabilir ( Bülent
Tanör-Necmi Yüzbaþýoðlu, 1982 Anayasasýna göre Türk Anayasa Hukuku, Yapý Kredi
Yayýnlarý, Ýst. 2001, sh: 106 ). 

Devletin tekliði, üniter oluþu Anayasa'nýn 4. maddesine göre deðiþtirilemez ve
deðiþtirilmesi teklif dahi edilemez. 

Anayasa'nýn 66. maddesinde ise "Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan
herkes Türk'tür" denilmiþtir. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðü kuralý sadece kanun koyucuyu
deðil, bütün kurumlarý ve vatandaþlarý da baðlayan, onlar açýsýndan da sonuç doðuran
bir ilkedir. 

42. maddenin 4. fýkrasý ise, açýkça "Eðitim ve öðretim hürriyetinin Anayasaya
sadakat borcunu ortadan kaldýrmayacaðýný" öngörmektedir. 

Bütün bunlardan çýkan kesin sonuç, Türkiye Cumhuriyetinde öðrenimin Türkçe
ile yapýlacaðý hususudur. 
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Ana dil en yalýn tanýmýyla, bireylerin yakýn çevreleriyle ilk etkileþimini saðladýðý
dili ifade eder. 

Kiþi ana dilini çevresinde öðrenir ve Türkçe'nin kullanýmýnýn zorunlu olduðu
alanlar dýþýnda bu dili istediði gibi kullanýr. 

Nitekim toplumda kullanýlan farklý dil ve lehçelerin öðrenilmesi bu dil ve lehçe-
lerde yayýn yapýlabilmesi demokratik bir hak olarak kabul edilmiþ ve bu amaç yapýlan
yasal düzenlemelerle hayata geçirilmiþtir. 

Bu düþüncenin sonucu ve somutlaþtýrýlmasý olarak da, 2923 sayýlý Yabancý Dil
Eðitim ve Öðrenimi ile Türk Vatandaþlarýnýn Farklý Dil ve Lehçelerinin Öðrenilmesi
Hakkýnda Kanun ile Türk vatandaþlarýnýn günlük yaþamlarýnda geleneksel olarak kul-
landýklarý farklý dil ve lehçelerin öðrenilmesine olanak saðlanmýþ, esaslarý düzenlen-
miþ, bu yöndeki hak ve özgürlüklerin uygulanmasýna yer verilmiþtir. 

Buna paralel bir düzenleme olarak 3984 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn
Kuruluþu ve Yayýnlarý Hakkýnda Kanun ile de Türk vatandaþlarýnýn günlük yaþamlarýn-
da geleneksel olarak kullandýklarý farklý dil ve lehçelerde yayýn yapýlabilmesi olanaklý
hale getirilmiþtir. 

Ancak, ana dilde öðrenim ise çok farklý bir kavramdýr ve ilk öðretimden itibaren
tüm eðitim ve öðretimin devletin resmi dili dýþýnda, farklý dillerde de eðitim ve öðretimde
kullanýlmasýný gerektirir. Bir baþka deyiþle ana dilde öðrenim haklarýnýn hayata geçme-
si, bir devlette sayýsý belirsiz ana dilin kamusal alana taþýnmasý demektir. 

Bu da üniter bir devlet olan, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan, dili
Türkçe olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasý ile baðdaþmaz. Anayasamýz gereði
Türkiye Cumhuriyetinde "Türkçe'den baþka hiçbir dil, eðitim ve öðretim kurumlarýnda
Türk vatandaþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez". 

Çünkü farklý dil ve lehçeleri sadece bir kültür öðesi görmek yerine, bu öðelerin
"farklý ana diller" adý altýnda eðitim ve öðretim alanýna sokmayý amaçlamak, yukarýda
da belirtildiði gibi Anayasaya aykýrýlýk oluþturmasý yanýnda, toplumsal çeliþkileri, eðitim,
öðretim, bilimsel ve kamusal alanda da artýrmaya neden olacaktýr. 

Türkçe eðitim almak, ülkenin kamusal alanlarýna, aldýðý bu eðitim ve öðretim
doðrultusunda katýlacak yurttaþlar için bir hak, Türk dilinde eðitim ve öðretim yaptýr-
makta, yurttaþlarýný hiçbir ayrým gözetmeksizin yurttaþlýk statüsüyle kendisine
baðlamýþ Türkiye Cumhuriyetinin, yurttaþlarýna sunduðu bir hizmet, bir görevdir. Ana
dilde öðrenimin hayata geçmesi demek, bir devlette sayýsý belirsiz ana dilin kamusal
alanda boy göstererek bireyler aracýlýðýyla kamusal alana taþýnmasý demek olacaktýr
ki, bu da yukarýda da belirtildiði üzere ulusal bütünlüðünü, ülkesi ve milletiyle bölün-
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mezliðe ve diline baðlayan Cumhuriyetin üniter yapýsý ile baðdaþmaz. 

Bu durumda davalý sendikanýn, bireylerin ana dillerinde öðrenim görmesini
savunmasý açýkça Anayasaya aykýrýdýr. 

b ) Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu Açýsýndan Ýrdeleme: 

Anayasanýn yukarýya da aynen alýnan 51. maddesi, Sendika kurma hakkýný
düzenlemiþ ve bu hakkýn hangi nedenlerle sýnýrlanabildiðini de göstermiþtir. 

4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu'nun: 3/f maddesi Sendikayý,
"kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak
ve geliþtirmek için oluþturduklarý tüzel kiþiliðe sahip kuruluþlardýr" þeklinde tanýmlan-
mýþtýr. 

Görüldüðü üzere bu Kanun ile kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve
mesleki hak ve çýkarlarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi amaçlanmýþtýr ve uluslararasý
sözleþmelerde de anlamýný bulan örgütlenme özgürlüðünün somut bir göstergesidir,
þeklidir. Ancak bu örgütlenme özgürlüðü, hiçbir zaman fertlerin Anayasada ifadesini
bulan Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokratik esaslara aykýrý faaliyette bulun-
malarýna olanak vermez. 

Üzerinde durulmasý gereken husus bu amaca ulaþmada kullanýlan yöntem ve
araçlarýn amaçlarý gerçekleþtirmekte gerekli ve yeterli bulunup bulunmadýðý,
demokratik esaslar karþýsýnda ölçülü bir yaklaþýmýn benimsenip benimsenmediðidir.
Bu yön sadece anýlan tüzel kiþilik için deðil, tüm toplamsal kesitler için de siyasal,
ekonomik ve en önemlisi toplumsal uzlaþý ve ortak gelecek için benzeri anlamlarý ifade
etmelidir. 

4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nun kuruluþ iþlemlerini
düzenleyen 6. maddesi uyarýnca sendika tüzüðünün içerdiði bilgilerin kanuna
aykýrýlýðýnýn tespit edilmesi halinde, ilgili valilik eksikliklerin tamamlanmasýný istemek-
te, tamamlanmadýðý takdirde ise, mahkemece, kanuna aykýrýlýðýn veya eksikliðin gide-
rilmesi için bir süre verilmekte, verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun
hale getirilmemiþse, sendika veya konfederasyonun kapatýlmasýna karar verilmektedir. 
Madde hükmü ile, sendika tüzüðünün, kamu çalýþanlarýnýn sosyal, ekonomik ve
kültürel menfaatlerini saðlamaya uygun nitelikteki unsurlardan oluþmasý amaçlanmak-
tadýr. Bir ölçüde, sendika hakkýnýn kapsamý belirlenmekte, sendika hakký adý altýnda
sýnýrsýz bir örgütlenme hakkýnýn ve yararlanmanýn söz konusu olamayacaðý ifade
edilmeye çalýþýlmaktadýr. 

Davalý Sendikanýn Tüzüðünün 2/b maddesindeki "bireylerin ana dillerinde
öðrenim görmesini....savunur" þeklinde belirtilen amacýný; düþüncenin ifade edilmesin-
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den baþka bir þey deðildir, þeklinde savunulmasýný, geçerli kabul etmek mümkün
deðildir. Çünkü dernek, vakýf, sendika, siyasi parti vb. kurumlarýn örgütlenmelerine
iliþkin esaslarý, özel olarak bu konularý düzenleyen Anayasal ve yasal hükümlerin dýþý-
na çýkarýp, genel bir düþünce ve örgütlenme özgürlüðü kapsamýnda ele almak, bu
kuruluþlarýn tabi tutulduðu özel yasalarýn varlýk sebebini ve amacýný ortadan kaldýrmak
veya görmezden gelmek olur ki, bu da genel hukuk mantýðýna aykýrýdýr. Hukuk mantýðý
ve ilgili yasalarla kurulmasý ve korunmasý amaçlanan hukuk düzeni, böyle bir yorumu
kabule olanak vermez. 

4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nun 7/b maddesinde,
sendikalarýn tüzüklerinde amaçlarýnýn yer alacaðý, 20. maddesinde ise sendika ve kon-
federasyonlarýn yönetim ve iþleyiþlerinin Anayasada belirtilen Cumhuriyetin nitelikle-
rine ve demokratik esaslara aykýrý olamayacaðý, kurala baðlanmýþtýr. 

Davalý Sendika, tüzüðünün "Sendika amaçlarý" baþlýklý 2. maddesinin (b)
bendinde: 

"Toplumun bütün bireylerinin, temel insan haklarý ve özgürlükleri doðrultusun-
da demokratik, laik, bilimsel ve parasýz eðitim görmesini, bireylerin anadillerinde
öðrenim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini savunur" amacýna yer vermiþtir. 

Bu amacý, yukarda belirtilen, Anayasanýn 51, 4688 sayýlý Kanunun 3/f, 7/b ve
20. maddeleri ile baðdaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü bir sendika, Anayasanýn kamu
görevlileri sendikasý için öngörüp çizdiði sýnýrlar çerçevesinde faaliyette bulunmak
zorundadýr ve faaliyette bulunurken de, Anayasanýn öngördüðü ve buna dayalý olarak
çýkartýlan Kanunun da belirlediði ilkelere kesinlikle uymasý gerekir. 

Davalý sendikanýn bireylerin anadilde öðrenim görmesini amaçlamasý, bu
bakýmdan da Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'na ve Anayasaya aykýrýdýr. 

c ) Anayasanýn 90/son maddesi ile Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesinin 10 ve
11. Maddeleri Açýsýndan Ýrdeleme: 

Kapatma davasýnýn konusu olan tüzük kuralýný ulusal ve uluslararasý hukuk
çerçevesinde deðerlendirmeden önce Anayasanýn 90/son maddesi ile oluþan durum
üzerinde durmak, bu düzenlemenin anlamýný ortaya koymak gerekir. 

Son fýkraya eklenen cümlede aynen; "usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel
hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý andlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý
hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý andlaþma
hükümleri esas alýnýr." denmektedir. 

Bu düzenleme, ulusal hukuk ile uluslararasý sözleþmeler arasýnda oluþabilecek
çatýþma sorununa çözüm getirmeyi amaçlamýþtýr. 
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90. madde uyarýnca uluslararasý andlaþmalarýn anayasaya aykýrýlýðý iddia
edilemeyeceði için bu andlaþmalarýn Anayasa ile birlikte yorumlanmasý gerekecektir. 
Anayasanýn 25. maddesi ile düþünce ve kanaat hürriyeti , 26. maddesi ile düþünceyi
açýklama ve yayma hürriyeti, 51. maddesi ile sendika kurma hakký düzenlenmiþtir.
Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesinin ifade özgürlüðünü düzenleyen 10., örgütlenme
özgürlüðünü düzenleyen 11. maddeleri, Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkýnýn
Korunmasý ve Ýstihdam Koþullarýnýn Belirlenmesi Yöntemlerine Ýliþkin Sözleþme,
Sendika Özgürlüðüne ve Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasýna Ýliþkin Sözleþme,
Örgütlenme ve Toplu Pazarlýk Hakkýna Ýliþkin Sözleþmeler de dikkate alýndýðýnda, bu
sözleþmeler ve diðer mevzuat iç hukukumuzda bütünleþmiþ belgeler niteliði ile yargý
yerlerini de baðlayan onaylanmýþ uluslararasý sözleþme niteliðindedir. 

Belirtilen metinlerde, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki yasal ya da
yönetsel engeller açýlmaya, kapsamý geniþletilmeye çalýþýrken, bir kýsým sýnýrlamalara
da yer verildiði görülmektedir. 

Davalý Sendika tüzüðünde yer alan ibarenin, ifade ve örgütlenme özgürlüðü
kapsamýnda hukuksal koruma bulup bulamayacaðý sorununa gelince: 

Anayasanýn 26. maddesi ile, "Bu hürriyetlerin kullanýlmasý, milli güvenlik, kamu
düzeni, kamu güvenliði, Cumhuriyetin temel nitelikleri Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüðünün korunmasý, suçlarýn önlenmesi, suçlularýn cezalandýrýlmasý,
Devlet sýrrý olarak usulünce belirtilmiþ bilgilerin açýklanmamasý, baþkalarýnýn þöhret
veya haklarýnýn, özel ve aile hayatlarýnýn yahut kanunun öngördüðü meslek sýrlarýnýn
korunmasý veya yargýlama görevinin gereðine uygun olarak yerine getirilmesi..."
amaçlarýyla "düþünceyi açýklama ve yayma" özgürlüðünün sýnýrlanabileceði,
Anayasanýn 51. maddesi ile sendika kurma hakkýnýn, "...ancak, milli güvenlik, kamu
düzeni, suç iþlenmesinin önlenmesi, genel saðlýk ve genel ahlak ile baþkalarýnýn hak
ve özgürlüklerinin korunmasý sebebiyle ve kanunla ..." sýnýrlanabileceði, Ýnsan Haklarý
Avrupa Sözleþmesinin 10. maddesinde ifade özgürlüðünün "...ulusal güvenliðin, toprak
bütünlüðünün veya kamu güvenliðinin korunmasý, asayiþsizliðin veya suç iþlenmesinin
önlenmesi, saðlýðýn veya ahlakýn, baþkalarýnýn ün ve haklarýnýn korunmasý, gizli
kalmasý gereken haberlerin yayýlmasýna engel olunmasý veya yargý gücünün otorite ve
tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý için kanunla öngörülen bazý formalitelere, þartlara, sýnýrla-
malara ve yaptýrýmlara..." baðlanabileceði, benzeri nedenler ile Sözleþmenin 11. mad-
desinde tanýmýný bulan örgütlenme ve toplantý özgürlüðüne engeller konulabileceði,
Sendika Özgürlüðüne ve Örgütlenme Hakkýnýn Korunmasýna Ýliþkin Sözleþmenin 8.
maddesinde belirtildiði üzere, "Çalýþanlar ve iþverenlerle bunlara ait örgütler bu
sözleþme ile kendilerine tanýnmýþ olan haklarý kullanmada, diðer kiþiler veya örgütlen-
miþ topluluklar gibi, yasalara uymak zorunda..." olduklarýna dikkat çekilmektedir. Ulusal
hukuka bakýldýðýnda sýnýrlamalara iliþkin düzenlemenin Sözleþmenin 10 ve 11. mad-
delerinin göz önüne alýnarak yapýldýðý görülmektedir. 
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Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesinin 10 ve 11. maddeleri, görüldüðü üzere
güvenceye alýnan haklar yanýnda sýnýrlama nedenlerine de yer vermiþtir. Belirtilen
sýnýrlama nedenleri yanýnda diðer önemli bir yön, sýnýrlamanýn "yasa ile" getirilmiþ
olmasý ve özellikle de "demokratik toplumlarda zorunlu önlemler" niteliði taþýmasýdýr.
Bu koþul, sýnýrlamalarýn istisna oluþuyla yakýndan ilgilidir. Sendika hakkýna getirtilen
yasak ve sýnýrlamalarýn iç hukuk düzenlemeleriyle temel hak ve özgürlüklere iliþkin
uluslararasý andlaþmalara uygun bulunup bulunmadýðý, iç hukuk düzenlemelerinin bu
andlaþmalarla uyumlu olup olmadýðýnýn belirlenmesi gerekir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha önce belirtilen tek yapýlý ( üniter ) devlet anlayýþý-
na uygun olarak Anayasanýn 3 ve 42. maddelerinde ifadesini bulan, ülke sýnýrlarý
içersinde eðitim ve öðretim alanýnda anadil birliðinin sürdürülmesi yönündeki ulusal
istencini iþlevsiz kýlmaya yönelik bir sendikal amacýn, üyelerinin çalýþma hayatýna
yönelik olumlu bir katkýyý ifade edemeyeceði ve yürürlükte bulunan Anayasal ve yasal
sisteme aykýrý olduðu belirgindir. 

Bu nedenle tüzükte yer verilen Anayasa ve ilgili yasaya uyarlýlýk göstermeyen
amaç bendinde belirtilen deðiþikliðin yapýlmasýnýn, ifade ve örgütlenme özgürlüðü
alanýnda demokratik bir eksiklik yaratmayacaðý açýktýr. Bu açýdan sendika hakký bu
sýnýrlý nedenle kýsýtlanabilir ve sýnýrlamanýn demokratik toplum düzeni için zorunlu bir
önlem niteliði taþýdýðýnýn kabulü gerekir. Bu bakýmdan davalý Sendikanýn anadilde
öðrenim savunmasýnýn Anayasa'nýn 90/son maddesi ile Ýnsan Haklarý Avrupa
Sözleþmesinin 10 ve 11. maddesine dayandýrýlmasý da olanaksýzdýr. 

d ) Ýrdelemelerden Ulaþýlan Sonuç: 

Anayasamýzýn 51. maddesi ile 4688 sayýlý Kanunun 20. ve 37. maddeleri,
davalý Sendikaya yapýlan müdahalelerin yasal dayanaklarýdýr. Bu yasalarýn koruduðu alan
ise Cumhuriyetin temel niteliklerine iliþkin Anayasanýn 3. ve 42/son cümlesindeki kurallardýr. 

Eþ söyleyiþle; ana dilde öðrenim görmeyi savunmak Anayasanýn 3. ve 42/6.
maddeleri ile belirtilen hükümlere aykýrý bulunduðu, taraf olduðumuz uluslararasý temel
hak ve özgürlüklere iliþkin sözleþmelerle uyumlu iç hukuk düzenlemeleri ve kurallarýy-
la çatýþtýðý, demokratik bir toplumda, ( üniter devlet yapýsýný bozmayý amaçlamanýn
yaptýrýmýnýn ) zorunlu önlemler niteliðinde bulunduðu gözetildiðinde, yukarýda belirtilen
nedenler ve Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararýna uyul-
mak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykýrýdýr. Bu nedenle diren-
me kararý bozulmalýdýr. 

SONUÇ : Davacýnýn temyiz itirazlarýnýn kabulü ile, direnme kararýnýn yukarýda
açýklanan ve Özel Daire bozma kararýnda gösterilen nedenlerden dolayý HUMK'nýn
429. maddesi gereðince BOZULMASINA, 25.5.2005 gününde bozmada oybirliði,
sebebinde oyçokluðuyla karar verildi. 
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KARÞI OY : 

A. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca davalý E. Sendikasý Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri hasým gösterilmek suretiyle açýlan davada; adý geçen Sendika
Tüzüðünün 2. maddesinin ( b ) bendinde yer alan "toplumun bütün bireylerinin, temel
insan haklarý ve özgürlükleri doðrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasýz eðitim
görmesini, bireylerin ana dillerinde öðrenim görmesini ve kültürlerini geliþtirmesini
savunur" ifadelerindeki ( kendi ana dilinde ) ibaresinin Anayasanýn 3. ve 42. maddele-
rince uygun düþmediði, sendikaya yapýlan uyarýya raðmen, anýlan maddede deðiþiklik
yapýlmadýðý, böylece 4688 Sayýlý Kanunun 37. maddesine aykýrý davranýldýðý ileri
sürülerek sendikanýn kapatýlmasýnýn istendiði, mahkemece yapýlan yargýlama sonun-
da ise istek yerinde görülmeyerek davanýn reddedildiði anlaþýlmaktadýr. 

Kararýn temyizi üzerine Yüksek 9. Hukuk Dairesinin 3.11.2004 günlü kararýnda;
4688 Sayýlý Kamu Sendikalarý Kanununun 37. maddesinin "Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerine ve Demokratik esaslara aykýrý faaliyetlerde bulunan sendika
ve konfederasyon, merkezinin bulunduðu yer Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn istemi üze-
rine iþ davalarýna bakmakla görevli mahalli mahkeme kararý ile kapatýlýr" hükmüne atýf-
ta bulunularak, aynen; 

"Mahkemece 4688 Sayýlý Kanunun 6. maddesi uyarýnca tüzüðünde deðiþiklik
yapmasý için 13.7.2004 tarihli duruþmada davalý sendikaya 60 günlük süre vermiþtir.
Esasen mahkeme davalý sendikanýn tüzüðünde kanuna aykýrýlýk bulunup bulun-
madýðýný açýlan dava üzerine hemen deðerlendirip, buna göre süre verilip verilmeye-
ceðini kararlaþtýrmak zorundadýr. Tüzüðü deðerlendiren mahkeme yasalara aykýrý
olduðunu tespit ederek ilgili sendikaya düzeltme yapmasý yönünde süre vermiþ olup,
tüzüðün kanunlara uygun hale getirilmemesinin yaptýrýmý sendikanýn kapatýlmasý
olduðu halde sendika vekilinin tüzükte deðiþiklik yapýlmayacaðý yolundaki beyanýna
raðmen davanýn reddine karar verilmiþtir. 

Mahkemenin gerekçeli kararýnda; "... verilen sürede tüzük düzeltilmez ise iþin
esasýna girilmesi; düzeltilme halinde ise verilen mehile ve ihtara uyulduðu için karar
verilmesine yer olmadýðý..." þeklinde hüküm kurulmasý gerektiði ifade edilmiþtir.
Mahkeme verdiði ihtarla tüzükteki düzenlemenin yasaya aykýrýlýðýný baþtan itibaren
kabul etmiþ ve kendisini baðlamýþtýr. Gerçekten 4688 Sayýlý Yasanýn 6. maddesi
hakime taktir hakký da vermemektedir. Mahkeme yapacaðý incelemede kanuna
aykýrýlýk olup olmadýðýný belirleyip, taraflarý da dinleyip düzenleme yapýlmasý yönünde
karar verdiðine göre, düzeltme yapýlmamasý üzerine yeniden esasa girip inceleme
yapamaz. Anýlan yasa hükmü emredici niteliktedir. Mahkeme bu durumda sadece
sendikanýn kapatýlmasýna karar verebilir." 

Düþüncelerine yer verilmiþ, sonuç olarak da sendika tüzüðündeki sözcüklerin
Anayasanýn 3, 42/6 ve 4688 Sayýlý Yasanýn 20. maddesine aykýrý olduðu gerekçesi ile

19

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Mayýs / Aðustos 2007Cilt: 20 Sayý: 6 , Cilt: 21 Sayý: 1



TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Mayýs / Aðustos 2007

yine ayný yasanýn 37. maddesi uyarýnca sendikanýn kapatýlmasýna karar verilmesi
gerektiði ifade edilmiþtir. 

Yüksek Dairenin hükmüne dayanak yaptýðý yasal düzenlemeler irdelendiðinde; 

4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanununun 6. maddesinin "Kuruluþ
Ýþlemleri" baþlýðý altýnda; 

"Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksýzýn serbestçe kurulurlar. 

Sendika kurucusu olabilmek için en az iki yýldan beri kamu görevlisi olarak
çalýþmak yeterlidir. 

Sendikanýn kurucularý; sendika tüzüðü, kurucularýn nüfus cüzdaný örnekleri,
ikametgah belgeleri, kamu görevlisi olduklarýný gösterir belgeler ile sendikayý ilk genel
kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluþ dilekçelerinin ekinde sendi-
ka merkezinin bulunacaðý ilin valiliðine vermek zorundadýrlar. 

Konfederasyon kurucularý, konfederasyon tüzüðü ile sendikalarýn konfederas-
yon kurulmasýna iliþkin kurucular kurulu kararýný ve ilk genel kurula kadar sevk ve idare
edeceklerin kimliklerini konfederasyon merkezinin bulunacaðý ilin valiliðine alýndý bel-
gesi karþýlýðýnda vermek zorundadýrlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve
idare edecekler, üyesi olduklarý sendikalarýn zorunlu organlarýna seçilmemiþlerse,
sendika kurucularý için istenilen diðer belgeleri de eklemekle yükümlüdürler. 

Yukarýda anýlan belge ve tüzüklerin ilgili valiliðe verilmesi ile sendika veya kon-
federasyon tüzel kiþilik kazanýr. 

Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneðini, beþ çalýþma günü içinde Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderir. 

Tüzüðün veya bu madde de sayýlan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna
aykýrýlýðýnýn tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluþ koþullarýnýn gerçek-
leþmediðinin anlaþýlmasý halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasýný
ister. Tamamlanmadýðý takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurul-
masý için iþ mahkemesine baþvurur. 

Mahkeme, kanuna aykýrýlýðýn veya eksikliðin giderilmesi için altmýþ günü
aþmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale
getirilmemiþse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatýlmasýna karar verir". 

Þeklinde düzenlendiði görülmektedir. 
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Anýlan yasa maddesinin Sendika ve Konfederasyonlarýn kuruluþ aþamasý ile
ilgili hükümler içerdiði açýktýr. Maddenin 6 ve 7. fýkralarýnda da, eksik olup saðlanmasý
ve ilgili makamlara verilmesi gerekli bilgi ve belgelerin yasaya aykýrýlýðýnýn saptanmasý
veya eksikliklerin giderilmemesi halinde, kurulan sendika ve konfederasyonun ne þe-
kilde kapatýlacaðýnýn hükme baðlandýðý görülmektedir. 

Ayný Yasanýn "Kapatma" baþlýklý 37. maddesinde ise; "Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerine ve Demokratik esaslara aykýrý faaliyetlerde bulunan sendika
ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduðu yer Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn istemi
üzerine iþ davalarýna bakmakla görevli mahalli mahkeme kararý ile kapatýlýr" hükmüne
yer vermiþtir. 

Bu düzenlemenin; "Bu kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonlarýn
yönetim ve iþleyiþleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik
esaslara aykýrý olamaz." hükmünü içeren ayný yasanýn 20. maddesi ile baðlantýlý bulun-
duðu "yönetim, iþleyiþ ve faaliyet" bakýmýndan aykýrýlýklarýn yaptýrým maddesi olduðu
kuþkusuzdur. 

Þu hale göre, bir Sendika yada Konfederasyonun kapatýlmasýnýn 4688 Sayýlý
Yasanýn 6 veya 37. maddelerinden birinin düzenlediði hükümlere aykýrýlýðýn saptan-
masý ile olanaklý hale gelebileceði düþünülmelidir. 

Oysa Yüksek Daire, yukarda deðinilen bozma ilamýnda; 4688 Sayýlý Yasanýn
kuruluþa iliþkin 6. maddesindeki düzenlemeye aykýrýlýðý gerekçe yapýp, ayný yasanýn
37. maddesine dayalý hüküm oluþturmuþtur. Bu suretle kuruluþu 8-10 yýl öncesine
dayanan ve onbinlerce üyesi bulunan bir sendikanýn, çeliþik hükümleri içeren
gerekçeyle faaliyetine son verilmesi, uygun görülemez. 

Yüksek Daireyi ve onun görüþünü benimseyen Yüksek Hukuk Genel Kurulunu,
davalý sendikanýn kapatýlmasý kararýna götüren sürecin baþlangýcý incelendiðinde,
davalý sendikanýn; "Sendikanýn Amaçlarý" baþlýklý 2 nci maddesinin ( b ) bendinde yer
alan "Toplumun bütün bireylerinin demokratik, laik, bilimsel ve parasýz bir eðitimden
kendi ana dilinde; eþitlik içinde ve özgürce yararlanmasýný savunur.." düzenlemesinde-
ki "kendi ana dilinde" ifadelerinin madde metninden çýkarýlmasý ve buna iliþkin tüzük
deðiþikliði için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve A. Valiliðince uyarýldýðý, bu
uyarýlarýn 4688 Sayýlý Yasanýn 6. maddesi gözetilerek yapýldýðý, A. Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnca açýlan davada da A. 2. Ýþ Mahkemesinin, ayný yasal düzenlemedeki
usulü dikkate almak suretiyle iþi incelemeye baþladýðý ve sonuçlandýrdýðý, keza Yüksek
9. Hukuk Dairesinin de davaya anýlan madde çerçevesinde yaklaþtýðý tartýþýlmayacak
kadar açýktýr. 

Öyle ise eldeki davanýn bu çerçevede irdelenmesi gereklidir. 
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4688 Sayýlý Yasanýn yukarda metnine yer verilen 6. maddesinin konuyla ilgili 6
ve 7. fýkralarýna birlikte bakýldýðýnda; Sendika tüzüðünün kanuna aykýrýlýðýnýn saptan-
masý halinde, ilgili Valilikçe bir aylýk süre verilerek bunun giderilmesinin isteneceði, aksi
halde mahkemeye baþvurulacaðý, mahkemece, yasaya aykýrýlýðýn veya eksikliðin
giderilmesi bakýmýndýn sendikaya altmýþ günü aþmayan süre verileceði, süre sonunda
yasaya uygunluk saðlanmadýðý takdirde Sendika veya Konfederasyonun kapatýlmasý-
na karar verileceðinin öngörüldüðü görülmektedir. 

Böyle bir iþleyiþte, mahkemenin önüne gelen iþte öncelikle, düzeltilmesi iste-
nilen tüzük hükmünün yasaya aykýrýlýðýný belirleyip ilgili sendikaya bu doðrultuda süre
vermesi asýldýr. Nitekim Yüksek Daire kararýnda da bu hususa iþaret etmiþtir. Ne var ki,
"mahkemenin bu gerekliliðe uymaksýzýn ve yasaya aykýrýlýk yönünde bir deðerlendirme
yapmaksýzýn yargýlamanýn ilk oturumunda davalý Sendikaya teblið edilmek üzere
tüzüðün ilgili maddesinin düzeltilmesi veya düzeltilmemesi konusunda 60 günlük süre
verilmesine" biçiminde yasa düzenlemesine aykýrý karar oluþturduðu, bunu takibeden
oturumda da hükümde yazýlan gerekçelerle davanýn reddine karar verdiði anlaþýlmak-
tadýr. 

Bu þekilde iþleyen yargýlama sürecinin davanýn dayanaðýný teþkil eden 4688
Sayýlý Yasanýn 6. maddesine uygun düþtüðü söylenemez. Diðer taraftan mahkeme,
kararýnda dava konusu edilen tüzük hükmünün yasaya aykýrý olmadýðý sonuç ve
kanaatine varmýþtýr. Öyle ise davalý sendikaya tüzük deðiþikliðinin gerekliliðine dair
yasa ile öngörülen uyarýnýn yapýldýðý kabul edilemez. 

Bu durumda Yüksek Dairenin, benimsediði tüzük hükmünün yasaya aykýrýlýðý
düþüncesi doðrultusunda, 4688 Sayýlý Yasanýn 6. maddesi hükmünün yerel mahke-
mece yerine getirilmesi için kararý bozmasý gerekirken, davalý sendikanýn kapatýlmasý
gerektiðinden söz ederek kararý bozmasýnýn doðru olmadýðý düþüncesiyle, bu
düþünceyi paylaþan Yüksek Genel Kurulu kararýna katýlmýyoruz. 

…Hukuk Dairesi Baþkaný        ...Hukuk Dairesi Üyesi   …Hukuk Dairesi Üyesi 

KARARIN ÝNCELENMESÝ

Görüldüðü gibi karar, hukuk tarihine geçecek nitelikte ayrýntýlý bir þekilde
kaleme alýnmýþ, dava konusu olayla ilgili tüm mevzuat hükümlerini sistematik bir þe-
kilde yorumlayarak sonuca ulaþmýþ bir karardýr. Yargýtay'ýn onca iþ yükü arasýnda
böylesine ayrýntýlý gerekçeye dayanan bir karar almasýný öncelikle kutlamak gerekir
diye düþünüyoruz. Öyle ki, sadece 9. Hukuk Dairesinde 2005 yýlýnda karara baðlanan
dosya sayýsýnýn 50.000'i aþtýðýný hatýrlatmakta yarar var. Biz burada kararý özellikle
Anayasa hükümleri ile 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu ile 4688 sayýlý Kamu Görevlileri
Sendikalarý Kanunu açýsýndan tamamlayýcý nitelikte incelemeye tabi tutacaðýz.
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Gerçekten, Anayasamýzda sendika ve konfederasyonlarýn sadece "tüzük-
lerinin" deðil, ayný zamanda "yönetim ve iþleyiþlerinin" de "Anayasada belirlenen
Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykýrý olamayacaðý" belirtilmiþ bulun-
maktadýr (Any.md.51/8). Bunun gibi, 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu ve 4688 sayýlý
Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu (KGSK) da sendika ve konfederasyon tüzük-
lerinin "Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykýrý
olamayacaðýný" hükme baðlamýþtýr (Sen.K.md. 6/6; KGSK md.20/1). Görüldüðü gibi bu
hükümler kaynaðýný Anayasadan almaktadýr. Gerçi, sendika ve konfederasyon tüzük-
lerinde genel olarak yönetim ve iþleyiþe iliþkin hususlara da yer verilmektedir. Ancak,
burada Anayasa ile vurgulanmak istenen sadece tüzükte yazýlý hususlarda deðil, genel
olarak sendika ve konfederasyonlarýn yönetim ve iþleyiþlerinde "Cumhuriyetin nitelik-
lerine ve demokratik esaslara" uygun davranýlmasýdýr. Örneðin, sendika veya konfe-
derasyon tüzüðünde amaç "Cumhuriyetin niteliklerine" uygun bir biçimde belirtilmiþ
olabilir. Buna karþýlýk,  sendika ve konfederasyonun faaliyetleri bu niteliklere aykýrý
doðrultuda yapýlýyor veya geliþiyorsa, "yönetim ve iþleyiþin yasalara aykýrýlýðý" olarak
deðerlendirilebilecektir. 

aa- Tüzüklerin ve Sendikal Faaliyetin Cumhuriyetin Niteliklerine Aykýrýlýðý

Öncelikle belirtelim ki, gerek Anayasada gerekse Sendikalar Kanunu ve KGSK'
da "Cumhuriyetin niteliklerinden" söz edildiði halde, Devletin þekli olan "Cumhuriyetin"
(Any.md. 1)  kendisinden söz edilmemektedir. Ancak, sadece "Cumhuriyetin nitelikleri-
ni" söz konusu ederken, yasa ve Anayasa koyucunun bunun içine "Cumhuriyetin" ken-
disini de dahil ettiðine kuþku yoktur. Bu nedenle, sendika ve konfederasyonlarýn tüzük-
leri ile yönetim ve iþleyiþlerinin Devletin þekli olan "Cumhuriyet" ile "Cumhuriyetin
Anayasada belirlenen niteliklerine" aykýrý olamayacaðý açýktýr. Yasa koyucunun, bir
tekrardan kaçýnmak için Devlet þekli olan "Cumhuriyeti" ayrýca belirtmediðini söylemek
yerinde olur. Yoksa, týpký "Cumhuriyetin niteliklerinde" olduðu gibi, Anayasamýza göre
deðiþtirilmesi ve deðiþtirilmesinin teklifi dahi mümkün olmayan Devlet þekli
"Cumhuriyete" karþý, sendika veya konfederasyonun tüzüðünün birtakým hükümler
içermesi veya faaliyette bulunmasý düþünülemez.

Anayasa ve Sendikalar Kanunu ile KGSK'da sözü geçen "Cumhuriyetin nitelik-
leri" ise, yine Anayasamýzýn "Genel Esaslar" kýsmý içinde belirtilmiþ bulunmaktadýr.
Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý
içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" (Any.md. 2). Bu nite-
liklerin deðiþtirilmesi ve hatta deðiþtirilmesinin teklifi dahi mümkün deðildir (Any.md. 4).
Bütün bu niteliklerin açýklanmasý Anayasa Hukuku derslerinin konusunun oluþtur-
duðundan, burada geniþ açýklamalara giriþmiyoruz1.
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Bununla birlikte, söz konusu davayý dolaylý da olsa "ulus devlet" açýsýndan
ilgilendiren "Atatürk milliyetçiliðine baðlý devlet" ilkesini kýsaca açýklamakta yarar
görüyoruz. 1924 Anayasasý'nýn ilk þeklinde yer almayan "milliyetçilik" ilkesi, 1937 yýlýn-
da yapýlan deðiþiklikle diðer ilkelerle birlikte Devletin temel ilkelerinden biri olarak
Anayasanýn 2. maddesine dahil edilmiþtir. Ancak Anayasa'ya aktarýlan milliyetçilik
ilkesinin, ýrkçý olmayan, ölçülü, ýlýmlý, barýþçý ve her milletin insanlýða deðerli hasletleri-
ni takdir ve teþvik eden bir iyilik unsuru olduðu açýklanmýþtýr.

1961 Anayasasý'nýn hazýrlanmasý sýrasýnda bu ilke, bir çok tartýþmalardan
sonra "Cumhuriyetin nitelikleri"ni sayan 2. maddeye "Milli Devlet" þeklinde girmiþti.
Fakat "Baþlangýç" kýsmýnda bu ilke "Türk Milliyetçiliði" þeklinde ifade edilmiþti. Ancak,
Türk milliyetçiliði ilkesi, XIX. yüzyýlda ortaya çýkan milliyetçilik akýmlarýnýn savunduðu
ýrk, din ve dil birliði esasýna dayanan bir ilke deðildir. Bu nedenle, yanlýþ anlamalara
meydan vermemek için, bu ilke Cumhuriyetin nitelikleri arasýnda, karþý koymalara rað-
men, "Milli Devlet" olarak yer almýþtýr. Bu anlamda "Türk Milliyetçiliðinin" ve dolayýsýy-
la "Milli Devletin" amacý, "bütün fertlerini kaderde, kývançta ve tasada ortak, bölünmez
bir bütün halinde milli þuur ve ülküler etrafýnda toplamak ve milletimizi dünya milletleri
ailesinin eþit haklara sahip þerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yücelt-
mek" olarak belirlenmiþtir. 1961 Anayasasý'nýn Baþlangýç kýsmýnda yer alan bu taným-
lama, bu kýsmýn Anayasa metnine dahil edilmesiyle ayrýca güçlendirilmiþtir. 

bb) Tüzüklerin ve Sendikal Faaliyetin Atatürk Milliyetçiliðine Baðlý Devlet
Ýlkesine Aykýrýlýðý

Öncelikle belirtelim ki, 1961 Anayasasý'nda görülen ikili anlatým þekli 1982
Anayasasýnda benimsenmemiþtir. Anayasada tek bir anlatým þekli, hem de
Anayasanýn sözüne ve özüne uygun bir deyim olan "Atatürk milliyetçiliði" kabul
edilmiþtir. Gerçi, Atatürk milliyetçiliði de, Anayasamýzý hazýrlayan Danýþma Meclisi
Anayasa Komisyonu Raporu'nda açýklandýðý gibi, "bütün fertleri kaderde, kývançta ve
tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, diðer bir deyiþle, milli dayanýþma ve adalet
anlayýþý içinde yaþayan bir toplumu" amaçlamaktadýr. Ama, gerek Cumhuriyetin nite-
liklerini sayan 2. maddede, gerek Baþlangýç ilkeleri arasýnda ayný deyimin; bir baþka
deyiþle, ikili anlatým þeklinin kaldýrýlarak "Atatürk milliyetçiliði" deyiminin benimsenmesi
yerinde olmuþtur.

Doðal olarak Atatürk milliyetçiliði de yukarýdaki açýklamalara uygun biçimde,
geçtiðimiz yüzyýldan itibaren geliþmeye baþlayan milliyetçilik akýmlarýnýn dayandýðý ýrk,
din ve dil birliði esasýný reddetmekte, Renan'ýn "milliyetçilik" anlayýþýný benimsemekte-
dir. Gerçekten Erneste Renan'ýn ortaya attýðý "millet" (ulus) tanýmý, kamu hukuku
alanýnda halen millet kavramýnýn en kusursuz tanýmý olarak kabul edilir. Renan, 1882
yýlýnda "Bir Millet Nedir?" konulu konferansýnda, milleti ilk defa subjektif (manevi)
temellere göre tanýmlamýþ, "objektif" (maddi) temellere göre tanýmlamayý reddetmiþtir.
Buna karþýlýk, Renan'a gelinceye kadar millet kavramýnýn tanýmý hakkýnda öne sürülen
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temeller bütünüyle "objektif" (maddi) idi: Topluluðun "belirli bir hanedana baðlý olmasý"
ya da topluluðun "ayný ýrktan", "ayný dinden", "ayný dilden" olan kimselerden oluþmasý,
milletin varlýðýna kanýt gösteriliyordu. Renan, bir milleti oluþturan öðelerin hanedan
(dynastie) olmadýðýný, çünkü Ýsviçre ve ABD gibi hanedana baðlý olmayan birçok toplu-
luklarýn millet niteliðine sahip bulunduklarýný söylemiþtir. Ayrýca ayný ýrktan olmanýn
eski zamanlarda bir anlam taþýdýðýný, fakat Roma Ýmparatorluðunun ve Hýristiyanlýðýn
ortaya çýkmasýndan sonra bu öðenin önemini yitirdiðini, çünkü insanlýk tarihinin hay-
vanlar tarihinden farklý olduðunu; (yine Ýsviçre ve ABD de olduðu gibi) deðiþik ýrklardan
oluþan milletler olduðu gibi, (Avusturya ve Almanya gibi) ayný ýrktan deðiþik milletler de
bulunduðuna dikkat çekmiþtir. Bundan baþka Renan, ayný dilden olmanýn insanlarý bir
araya getirmekte kolaylýk saðlayabileceðini; fakat millet yaratmayabileceðini, zira ayný
dili konuþan ABD ile Ýngiltere'nin, Lâtin Amerika ülkeleri ile Ýspanya'nýn ayrý ayrý mil-
letler olduðunu belirtmiþtir (Yine bugünkü Türki cumhuriyetler ile arap devletleri gibi).
Bunun gibi, din birliðinin de (bugünkü Müslüman ve Hýristiyan ülkeler gibi) gerçek
anlamda bir millet yaratmayacaðýný, çünkü dinin eski zamanlarda toplumsal gruplarýn
bir arada bulunmasýna ve devamýna etkili olduðunu, fakat zamanla bunun insanlar için
bir seçim, bir tercih iþi haline geldiðini anlatmýþtýr. 

Böylece Renan, ulusu manevi bir temel, bir ruh olarak kabul etmiþtir: "Bu ruhu,
bu manevi temeli meydana getiren iki öðe vardýr; bunlardan birincisi ortak bir geçmiþe,
bir tarihe sahip olmak; diðeri ise, birlikte yaþamayý istemek ve bu ortak tarihi sürdür-
meye çalýþmak...". Geçmiþte büyük iþler baþarmýþ olmak, büyük zaferler kazanmýþ
olmak, ortak bir isteðe ve arzuya sahip olmak... Ýþte, bütün bunlar bir topluluðu millet
haline sokan öðelerdir. Öyleyse Renan'ýn tanýmýna göre millet, belirli toplumsal ve ta-
rihsel bir amacýn gerçekleþmesi için birlikte yaþama istek ve iradesinde bulunan bir
insan topluluðudur.

Öyleyse Anayasanýn 2. maddesinde yer alan "Atatürk milliyetçiliði" de Renan'ýn
tanýmladýðý gibi bir ülküdür; bireylerin düþünce ve iradesine dayanan, temellerini
kaderde, kývançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli dayanýþma ve
adalet anlayýþýnda bulan bir topluluktur. Bu milliyetçilik anlayýþý, bireye deðer veren ve
bireyin düþüncesini her þeyin üstünde tutan bir milliyetçilik anlayýþýdýr. Milliyetçiliðin
öðeleri bireyin iradesinin dýþýnda meydana gelmiþ olan biyolojik olaylar deðil; bireyin
diðer bireylerle birlikte yaþama ve yaþam mücadelesini yapma istek ve iradesidir.
Nitekim, Anayasamýz da "Türk milliyetinden" sayýlabilmek için "vatandaþlýk" baðýndan
baþka bir öðe aramamýþtýr: "Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes
Türk'tür" (md. 66/1). Týpký, son zamanlarda bu topraklarda ve bu toplumda "birlikte
yaþama arzu ve iradesini" açýklayan ýrký, dili, dini farklý birçok sporcunun ve bazý tarih-
çi bilim adamlarýnýn T.C. vatandaþý olduðu gibi… Öyle ki, hiç kimse bir yandan Türk
Milli Takýmýna öte yantan Türk Tarihine çok önemli hizmetler veren bu kiþilerin bizler-
den daha az Türk olduðunu iddia edemez… 

Görüldüðü gibi, ayný milletten olabilmek için artýk "ayný ýrktan", "ayný dinden" ve
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"ayný dilden" olmak þart deðildir; geçmiþten geleceðe uzanan "birlikte yaþamak arzu ve
iradesini açýklamak" yeterlidir. Bir baþka deyiþle, etnolojik, sosyolojik (teolojik) ve filolo-
jik (ana dili) açýsýndan baþka insan topluluklarýna ait olan kiþiler, politik ve jüridik (huku-
ki) açýdan ayný insan topluluðuna ait olan bir millet (ulus) oluþturabilmektedirler. Bu
nedenle "Türk olmak" kolaylaþmýþ; etnolojik, sosyolojik (teolojik), filolojik (ana dili)
açýsýndan baþka insan topluluðuna ait olsalar bile, "Türk olmaktan mutluyum diyenler"
politik ve jüridik (hukuki) açýdan "Türk milletini (ulusunu)"  oluþturmuþlardýr. Çaðdaþ
"ulus devlet" böyle doðmuþ, varlýðýný böyle sürdürmüþ ve sürdürmeye devam etmek-
tedir. Bu nedenle, politik ve juridik (hukuki) açýdan ayný millete (ulusa) ait olmayý
engelleyecek etnik, sosyolojik (teolojik) ve filolojik (ana dil) esasýna dayanan ayýrýmlar
ve bölünmeler hem çaðdaþ devlet anlayýþýna hem de Anayasa'da belirlenen "Atatürk
milliyetçiliðine baðlý devlet" ilkesine aykýrýlýk oluþturmaktadýr. Bunun sonucu
sendikalarýn tüzüklerine konulacak bu yoldaki hükümler ile faaliyetler Anayasa'ya
aykýrýlýk oluþturacaktýr.

cc) Tüzüklerin ve Sendikal Faaliyetin Üniter (Tek) Devlet Ýlkesine Aykýrýlýðý

"Ulus devlet" ilkesinin varlýðýný sürdürmesi, "bütünlüðünü korumasý" için Türk
milletinin (ulusunun) seçtiði örgütlenme modeli "üniter (tek) devlet" modelidir.
Gerçekten, Anayasamýzýn deðiþtirilmesi ve deðiþtirilmesinin teklifi mümkün olmayan
hükümleri arasýnda "Devletin bütünlüðü" ilkesi de vardýr. Devletin "üniter" (teklik)
yapýsýný belirleyen bu ilkeye göre, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür.... Dili Türkçedir"(Any.md. 3/1). Burada söz konusu olan dilin "resmi dil"
olduðu; kiþilerin filolojik açýdan ait olduklarý toplulukta ve özel hayatlarýnda kullandýk-
larý, ailesinden ve çevresinden öðrendiði  "ana dilinden" farklý bir dil olduðu kuþkusuz-
dur. Burada söz konusu olan "Devletin (resmi, hukuki) dilidir". Birlikte yaþama arzu ve
iradesini açýklamýþ olan insanlarýn oluþturduðu Milletin (Ulusun) siyasi örgütü olan
Devlet ile olan iliþkilerinde kullandýklarý ve kullanmalarý gereken dildir. Zira, herkesin bir
"ana dili" olabilir, ama her devletin, özellikle de "üniter devletin" tek bir "resmi dili"
vardýr. 

Nitekim, Yargýtay'ýn inceleme konusu kararýnda da isabetle belirtildiði gibi,
açýlacak kurslar yoluyla "toplumda kullanýlan farklý dil ve lehçelerin öðrenilmesi bu dil
ve lehçelerde yayýn yapýlabilmesi demokratik bir hak olarak kabul edilmiþ ve bu amaç
yapýlan yasal düzenlemelerle hayata geçirilmiþtir. Ancak, ana dilde öðrenim, çok farklý
bir kavramdýr ve ilk öðretimden itibaren tüm eðitim ve öðretimin devletin resmi dili
dýþýnda, farklý dillerde de eðitim ve öðretimde kullanýlmasýný gerektirir. Bir baþka de-
yiþle ana dilde öðrenim haklarýnýn hayata geçmesi, bir devlette sayýsý belirsiz ana dilin
kamusal alana taþýnmasý demektir. 

Bu da üniter bir devlet olan, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan, dili
Türkçe olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasý ile baðdaþmaz. Çünkü farklý dil ve
lehçeleri sadece bir kültür öðesi görmek yerine, bu öðelerin "farklý ana diller" adý altýn-

26

Cilt: 20 Sayý: 6 , Cilt: 21 Sayý: 1



da eðitim ve öðretim alanýna sokmayý amaçlamak, Anayasaya aykýrýlýk oluþturmasý
yanýnda, toplumsal çeliþkileri, eðitim, öðretim, bilimsel ve kamusal alanda da artýrmaya
neden olacaktýr. 

Ana dilde öðrenimin hayata geçmesi demek, bir devlette sayýsý belirsiz ana dilin
kamusal alanda boy göstererek bireyler aracýlýðýyla kamusal alana taþýnmasý demek
olacaktýr ki, ulusal bütünlüðünü, ülkesi ve milletiyle bölünmezliðe ve diline baðlayan
Cumhuriyetin üniter yapýsý ile baðdaþmaz".

Bu nedenle, Devletin "üniter" yapýsýnýn zorunlu bir sonucu olarak "eðitim ve
öðrenim dilinin (de) Türkçe" olmasý zorunluluðu açýktýr. Nitekim, Anayasamýz da "üniter
devlet" yapýsýyla uyumlu olarak, "Türkçe'den baþka hiçbir dil eðitim ve öðretim kurum-
larýnda Türk vatandaþlarýna ana dilleri olarak okutulamaz ve öðretilemez" (Any.
Md.42/son) hükmünü getirmiþtir. Üstelik, "eðitim ve öðretim hürriyeti Anayasaya
sadakat borcunu ortadan kaldýrmaz" (Any. Md.42/4). Gerçi, "herkes düþünce ve
kanaatlerini söz, yazý, resim veya baþka yollarla tek baþýna veya toplu olarak açýklama
ve yayma hakkýna sahiptir". Ancak, "bu hürriyetlerin kullanýlmasý (da) milli güvenlik,
kamu düzeni, kamu güvenliði, Cumhuriyetin temel nitelikleri ile Devletin ülkesi ve mil-
leti ile bölünmez bütünlüðünün korunmasý....." (Any. Md.26/1,2) amaçlarýyla sýnýr-
landýrýlabilmektedir. 

Ekleyelim ki, birden ziyade ana dilde öðrenim hakký (tarihten gelen Kanton
Cumhuriyetlerinden oluþan Ýsviçre gibi) çok sýnýrlý sayýda "federasyon" tipi devlette
tanýnmaktadýr. Anayasa'nýn deðiþtirilemez ve deðiþtirilmesi teklif dahi edilemez
"Devletin bütünlüðü" (md.3) ilkesi karþýsýnda ülkemizde "federasyon" tipi yapýlanmayý
savunmak mümkün olmadýðýna göre, birden ziyade ana dilde öðrenim hakkýný savun-
mak da "hukuken" mümkün deðildir. Bu nedenle, ayrýntýlý ve sistematik olarak hazýr-
lanan bir gerekçeyle verilen yukarýdaki Yargýtay kararýnýn mevcut mevzuatýmýz
çerçevesindeki hukuka uygunluðu konusunda kuþku duyulmamak gerektiði kanýsýn-
dayýz.

Bütün bu nedenlerle, sendika ve konfederasyonlar bu ilkelere aykýrý hükümleri
tüzüklerine koyamayacaklarý gibi, yönetim ve iþleyiþlerinde de bu ilkelere uygun olarak
hareket etmek, (Devlet ve kamu kurum ve kuruluþlarý ile yazýþmalarýnda Türkçe kullan-
mak) zorundadýrlar. Esasen, bütün bu ilkelerin ayrýntýlý bir þekilde Anayasamýzýn
baþlangýcýnda da yer alan hükümler arasýnda bulunduðu, bu hükümlere aykýrý hareket
etmenin de Anayasa ve kanunlarca belirlenen "temel yasaklar" arasýnda bulunduðu
kuþkusuzdur (Any.md.52; Sen.K.md.58; KGSK.md.37).

Nitekim, Anayasada hükme baðlanan temel yasaklar, Sendikalar Kanunu ile
KGSK' da belirtilmiþ bulunmaktadýr (Sen. K. md. 37/1; KGSK md.20/1). Gerçi,
Anayasanýn 14. maddesinde yer alan  "temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanýlmasý"
ile ilgili yasak KGSK'da belirtilmemektedir. Ancak, Kanunlarda belirtilmemiþ olsa bile,
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sadece Anayasada belirtilmiþ bulunan bir temel yasaðýn "bütün gerçek ve tüzel kiþiler
ile her türlü kurum ve kuruluþlarý baðladýðý" bir gerçektir (Any. Md.11). Bu nedenle,
sadece 2821 sayýlý Sendikalar Kanununda belirtilmiþ bulunan Anayasanýn 14. mad-
desinde belirtilen temel hak ve özgürlükleri "kötüye kullanma" sebepleri deðil, ayný
zamanda Kanunlarda belirtilmemiþ olsa bile Anayasada yer alan tüm yasaklama se-
beplerinin, bu arada 51/2. maddede "özel" olarak belirtilen "sýnýrlama sebeplerinin"
sendikalarý baðlayan yasaklar arasýnda bulunduðuna kuþku yoktur. Bundan baþka,
hem Anayasada hem de Kanunlarda hükme baðlanan temel yasaklar içinde, sendika
ve konfederasyonlarýn yönetim ve iþleyiþlerinin "Cumhuriyetin niteliklerine ve
demokratik esaslara aykýrý olmamasý" da bulunmaktadýr (Any. Md.51/6, Sen. K.
md.37/1; KGSK md.20/1). Öyleyse, sendika ve konfederasyonlar bir yandan temel hak
ve özgürlüklerin kötüye kullanýlmasý gibi yasaklama sebeplerine aykýrý faaliyette bulu-
namazken; öte yandan, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik
esaslara da aykýrý faaliyetlerde bulunamayacaklardýr. Þimdi de konuyu Anayasada yer
alan temel hak ve özgürlüklerin bu "genel" ve "özel" sýnýrlandýrma sebepleri açýsýndan
inceleyelim.

dd- Tüzüklerin ve Sendikal Faaliyetin Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel
Sýnýrlandýrma Sebeplerine Aykýrýlýðý

1961 Anayasasýnda olduðu gibi, 1982 Anayasasýnda da temel hak ve özgürlük-
lerin kötüye kullanýlmasýnýn önlenmesi üzerinde durulmuþ; bu konuda ayrýntýlý düzen-
lemelere giriþilmiþtir. Kötüye kullanmanýn önüne geçilmesinde güdülen amaç, temel
hak ve özgürlüklerin serbestçe kullanýlmasýný saðlamak ve onlarýn gerçekleþmesi için
gerekli ortamý hazýrlamaktýr. Nitekim, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri
temel hak ve hürriyetleri yok etmek amacýyla kullanýlamayacaðý gibi, bu alanda
Devletin yetkili organlarý "yorum" yaparken dahi dikkatli olmak zorundadýr: "Anayasa
hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiþilere Anayasayla tanýnan temel  hak ve hürriyet-
lerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniþ þekilde sýnýrlandýrýl-
masýný amaçlayan bir faaliyette bulunmayý mümkün kýlacak þekilde yorumlanamaz"
(Any.md.14/3). Öyleyse, gerek kötüye kullanmanýn önlenmesi gerekse sýnýrlandýr-
malar, temel hak ve özgürlüklerin yok olmasýný önlemek ya da yok olmasýna neden ola-
cak faaliyetlerin önüne geçmek amacýyla yapýlmak zorundadýr. Üstelik herhangi bir
yetkili organ, kuruluþ veya kiþinin, temel hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir
faaliyette bulunmasýna izin verir þekilde yorum yapmasý da mümkün deðildir. Bu
nedenle, kötüye kullanmanýn önlenmesi; bir baþka deyiþle, rasgele bir kötüye kullan-
ma sebebi yaratmayý önlemek amacý ile kötüye kullanma sebepleri ayrýca belirlen-
miþtir. Bu sebeplerin sendika ve konfederasyonlarýn faaliyetlerinin ayný zamanda
"genel sýnýrlandýrma sebepleri" olarak nitelendirilmesi mümkündür2.
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Gerçekten, devletin bütün organ, kurum, kuruluþ ve kiþileri gibi, birer tüzel kiþi
olan sendika ve konfederasyonlarý da baðlayan kötüye kullanma (genel sýnýrlandýrma)
sebepleri, Anayasamýzýn 14. maddesinde belirtilmiþ bulunmaktadýr. Buna göre, temel
hak ve özgürlükleri kullanma, bu arada örneðin sendikal faaliyette bulunma, öncelikle
devlet güvenliðini sarsacak ve zedeleyecek onu tehlikeye düþürecek biçimde olmaya-
caktýr. Aksi halde, böyle bir faaliyet Anayasamýzda "Devletin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüðünü bozmak" þeklinde açýklanan kötüye kullanma sayýlacaktýr. Sonra,
"insan haklarýna dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldýrmayý"
amaçlayan faaliyette bulunmak da, temel hak ve özgürlükleri kötüye kullanma sayýla-
caktýr (Any. md.14/1). Buna temel hak ve özgürlüklerin bu "hak ve özgürlükleri yok
etmek amacýyla kullanýlmasý" da dahildir. Çünkü, yukarýda da deðinildiði üzere,
Anayasamýz özgürlükleri yok etme özgürlüðünü tanýmadýðý gibi, Anayasa hükümlerinin
bu anlama gelecek þekilde yorumlanmasýný dahi yasaklamaktadýr. Nihayet, bütün bu
kötüye kullanma (genel sýnýrlandýrma) sebeplerine aykýrý faaliyette bulunanlarla ilgili
yaptýrýmlar "kanunla" düzenlenecektir(Any.md.14/3).

ee- Tüzüklerin ve Sendikal Faaliyetin Temel Hak ve Özgürlüklerin Özel
Sýnýrlandýrma Sebeplerine Aykýrýlýðý

Temel hak ve özgürlüklerden "sendika kurma hakký" ile ilgili olarak
Anayasamýzda belirlenen "özel sýnýrlama sebepleri" ise þunlardýr: "Sendika kurma
hakký, ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç iþlenmesinin önlenmesi, genel saðlýk ve
genel ahlak ile baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý sebepleriyle ve kanunla
sýnýrlanabilir"(Any. md. 51/2). 03.10.2001 gün ve 4709 sayýlý yasayla deðiþtirilmeden
önce Anayasanýn 13. maddesinde "genel sýnýrlama sebepleri" arasýnda yer alan bu
hükümler, "sendika kurma hakký" ile ilgili 51. maddeye taþýnarak "özel sýnýrlama sebep-
leri" arasýnda yer almýþ bulunmaktadýr. Öyleyse, sendika ve konfederasyonlar burada
sayýlan "özel" sýnýrlama sebeplerine de aykýrý hareket ve faaliyette bulunamayacak-
lardýr. Bu hüküm, Sendikalar Kanununda yer alan özel birtakým hükümlerle de
güçlendirilmiþ bulunmaktadýr: "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü boz-
mak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlýðýný tehlikeye düþürmek, temel hak ve
özgürlükleri yok etmek, Devletin bir kiþi veya zümre tarafýndan yönetilmesini veya
sosyal bir sýnýfýn diðer sýnýflar üzerinde egemenliðini saðlamak veya dil, ýrk, din ve
mezhep ayrýmý yaratmak amacýyla" da sendika ve konfederasyonlar faaliyette buluna-
mayacaklardýr. Aksi halde, Cumhuriyet Savcýsýnýn istemi üzerine iþ davalarýna bak-
makla görevli mahalli mahkemece sendika ve konfederasyonlar kapatýlabilecektir
(Sen.K. md. 58/1). KGSK'da bu konuda "özel" ve "açýk" bir hüküm bulunmamakla bir-
likte, ayný hükmün kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarý hakkýnda da uygu-
lanacaðýna kuþku yoktur. Zira, "KGSK'da hüküm bulunmayan hallerde 2821 sayýlý
Sendikalar Kanunu, 2908 sayýlý Dernekler Kanunu, 743 sayýlý Türk Medeni Kanunu .....
hükümleri uygulanýr" (KGSK md. 37, 38,43).  

Görüldüðü gibi, Anayasa ve KGSK ile 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu, 2908
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sayýlý Dernekler Kanunu ve 743 sayýlý Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak,
olayýmýzda önce Valilik tarafýndan verilen "1 aylýk süre içinde" daha sonra Mahkeme
tarafýndan verilen "2 aylýk süre içinde" Tüzüðün "ana dilde öðrenimi savunmak..." hük-
münün deðiþtirilmesi konusunda usul hükümlerine uygun davranýlmýþ; bilahare esas
hakkýnda hüküm kurularak, "ana dilde öðrenimin hayata geçmesinin bir devlette sayýsý
belirsiz ana dilin kamusal alana taþýnmasý demek olacaðý", bunun da "ülke ve millet
bütünlüðünü" resmi dili Türkçe'ye baðlayan "Cumhuriyetin üniter yapýsýyla" ve
dolayýsýyla "Anayasa'nýn 3. ve 51. , 4688 sayýlý Kanunun 3/f, 7/b ve 20. maddeleri ile
baðdaþmayacaðý" gerekçesiyle isabetli olarak kapatma kararýna varýldýðý anlaþýlmak-
tadýr. 

ff- Tüzüklerin ve Sendikal Faaliyetin Çalýþma Ýliþkilerinden Doðan Ortak
Ekonomik veya Sosyal Hak ve Menfaatlerin Korunmasý ve Geliþtirilmesi Amacýna
Aykýrýlýðý

1982 Anayasasý, "çalýþanlar" (iþçiler ve kamu görevlileri) ile "iþverenlerin" ancak
üyelerinin "çalýþma iliþkileri" çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere "sendikalar ve üst
kuruluþlar" kurabileceklerini hükme baðlamaktadýr (Any.md.51/1). Sendikalar
Kanununda da aynen tekrarlanan bu deyim, iþçi ve iþverenlerin "çalýþma iliþkilerinde"
sendikalar kurabileceklerini belirtmektedir (Sen.K.md.2/10). Buna karþýlýk KGSK, kamu
görevlileri sendikalarýnýn tanýmýnda "çalýþma iliþkileri" deyimine yer vermemiþ, bunun
yerine kuruluþun "ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerin korunmasý
ve geliþtirilmesi" amacý ile yetinilmiþtir (KGSK md.3/f). Bununla birlikte, "çalýþma iliþki-
leri" deyiminin KGSK'da yer almamasý, kamu görevlileri sendikalarýnýn "çalýþma iliþki-
leri" dýþýna taþan bir faaliyette bulunabilecekleri anlamýna gelmez. Anayasada yer alan
"çalýþma iliþkileri" hükmü tüm "çalýþanlarý" kapsadýðýna göre, bu deyim yalnýz "iþçi ve
iþveren  sendikalarý" için deðil, ayný zamanda "kamu görevlileri sendikalarý"  için de
baðlayýcý ve emredici bir hükümdür. Nitekim kamu görevlileri "sendika ve konfederas-
yonlarýnýn yetki ve faaliyetleri" sayýlýrken, "kuruluþ amaçlarý doðrultusunda" tahdidi
deðil tadadi de olsa sadece "aþaðýdaki faaliyetlerde bulunabilecekleri" belirtilmiþtir:

a. "Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalýþma koþullarý, yüküm-
lülükleri, iþ güvenlikleri ile saðlýk koþullarýnýn geliþtirilmesi konularýnda görüþ bildirmek
ve toplu görüþme sonucunda anlaþmaya varýlan mutabakat metinlerinin uygulan-
masýný izlemek üzere idarî kurullara üyeleri arasýndan temsilciler göndermek. 

b. Devlet personel mevzuatýnda kamu görevlilerinin temsilini öngören çeþitli
kurullara temsilci göndermek. 

c. Verimlilik araþtýrmalarý yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, öneri-
lerde bulunmak ve iþverenlerle bu konularda ortak çalýþmalar yapmak. 

d. Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artýrýlmasý ve sorunlarýnýn çözülmesi ile
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sendikal faaliyetlerinin geliþtirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlý toplan-
týlar düzenlemek, bilimsel çalýþmalar yapmak ve yayýnlarda bulunmak. 

e. Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu
ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalýþmalar
yapmak ve öneriler getirmek. 

f. Üyelerin idare ile ilgili doðacak ihtilaflarýnda, ortak hak ve menfaatlerinin
izlenmesinde veya hukukî yardým gerekliliðinin ortaya çýkmasý durumunda üyelerini
veya mirasçýlarýný, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargý organlarý önünde tem-
sil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açýlan davalarda taraf olmak. 

g. Üyeleri ve ailelerinin yararlanmalarý için hizmet amacýyla, eðitim ve saðlýk
tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanlarý ve benzeri yerler ile kitaplýk, kreþ, yuva ve
huzur evleri, yardýmlaþma sandýklarý kurmak ve yönetmek ile herhangi bir baðýþta
bulunmamak kaydý ile üyeleri için kooperatifler kurulmasýna yardým etmek ve nakit
mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydýyla bu kooperatiflere kredi vermek. 

h. Yangýn, su baskýný, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiðinde üyelik
þartý aranmaksýzýn nakit mevcudunun yüzde onunu aþmamak kaydýyla afete uðrayan
bölgelerde konut, saðlýk ve eðitim tesisleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve kuru-
luþlarýna aynî ve nakdî yardýmda bulunmak"  (KGSK md.19). 

Görüldüðü gibi, KGSK da öngörülen faaliyetler, "çalýþma iliþkileri" çerçevesinde
yapýlacak faaliyetlerdir. Aksi bir hüküm, zaten Anayasanýn "çalýþma iliþkileri" hükmüne
aykýrý olurdu. Bu nedenle, sadece iþçi ve iþveren sendikalarý deðil, kamu görevlileri
sendikalarý da Anayasanýn emrine uygun olarak üyelerinin "ortak hak ve menfaatlerini
korumak ve geliþtirme" faaliyetlerini "çalýþma iliþkileri" sýnýrlarý içinde sürdürmek zorun-
dadýrlar. Bunun dýþýnda, üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek
amacýyla da olsa, "çalýþma iliþkileri" sýnýrlarý içinde kalmayan amaçlarla bir sendika
kurulamayacaktýr. Örneðin, iþçilerin ve kamu görevlilerinin kendi aralarýnda birleþerek
"tüketicilerin korunmasý amacýyla" bir sendika kurmalarý mümkün olmadýðý gibi; iþ-
verenlerin de bir araya gelerek "pazarlama ve satýþ etkinliklerini artýrmak amacýyla" bir
sendika kurmalarý mümkün deðildir. Buna karþýlýk, iþçilerin ve iþverenlerin çalýþma
iliþkileri dýþýnda kalan bu tür amaçlarla birleþerek "dernek" kurmalarýna bir engel bulun-
madýðýna kuþku yoktur3.

Anayasaya (md.51) uygun olarak kaleme alýnan iþçi ve iþveren sendikalarý ile
kamu görevlileri sendikalarýnýn faaliyetlerini düzenleyen Sendikalar Kanunu
(md.2,31,32) ve KGSK'nun (md.3/f,19) bu hükümleri, sadece "ekonomik" veya sadece 
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"sosyal" amaçlarla deðil, "ekonomik ve sosyal" amaçlarý birlikte taþýyan sendikalar
kurulmasýný amirdir. Çünkü, Kanunda "ekonomik ve sosyal" deyimi kullanýlýrken "veya"
baðlacý deðil "ve" baðlacý kullanýlmýþtýr. Ayný þekilde KGSK'nda "ekonomik,sosyal"
deyimine, "mesleki" sözcüðü "ve" baðlacýyla eklenmiþtir. Gerçi, daha önceki 274 sayýlý
Sendikalar Kanununda mevcut bulunan "kültürel yararlardan" ne 2821 sayýlý
Sendikalar Kanununda ne de 4688 sayýlý KGSK'da bahsedilmemektedir. Ancak bu
sendika üyelerinin kültürel hak ve menfaatlerden yoksun kalmalarý anlamýna gelmeye-
cektir. Nitekim hem Sendikalar Kanununda (md.44/2) hem de KGSK'da (md.26/2),
"sendika ve konfederasyonlarýn gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki eðiti-
mi ile bilgi ve tecrübelerini arttýrmak için kullanmak zorunda" olduklarý hükme baðlan-
mýþtýr. 

Öyleyse sendikalar "ekonomik, sosyal ve mesleki" hak ve menfaatlerin birlikte
ve öncelikle korunmasý amacýyla kurulacaklardýr. Kültürel haklarýn korunmasý ise
ekonomik ve sosyal haklarýn korunmasýndan sonra ya da en fazla onlarla birlikte söz
konusu olacaktýr. Bir baþka deyiþle, sadece "kültürel amaçlarla" bir sendika kurulama-
yacaktýr4. Gerçi, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin neler olduðu kanunda açýkça
belirtilmiþ deðildir. Ancak bu deyimin, "bütün Ýþ Hukukuna ve Sosyal Politikaya iliþkin
hak ve menfaatler" anlamýna geldiðini kabul etmek yerinde olur5. Bu hak ve menfaat-
lerin korunmasý ve geliþtirilmesi amacýyla hangi araçlarýn kullanýlacaðý da önce
Anayasada (md.53, 54) daha sonra da 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu (md.2,31,32) ile
KGSK'da (md.3/f,19) gösterilmiþtir. Bu faaliyetler arasýnda ise "bireylerin ana dilde
öðrenim görmelerini savunmak" bulunmamaktadýr. Bu durumda Yüksek Mahkemenin
kararýnýn, sendikalarýn faaliyetleri açýsýndan da hem Anayasanýn 53 ve 54 hem de
KGSK'nun 3/f ve 19. maddelerine uygun olduðunu söylemek doðru olur kanýsýndayýz.
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