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Konu : Yargı kararının tüm işyerlerinde uygulanması hk.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAROLAR BİRLİĞI'NE

Edirne PTT Başmüdürlüğü'nün firma personellerine tebligat dağıtımı görevi vermesi 
ile ilgili 15/10/2021 tarihli ve 12692 sayılı işlemin iptali istemi ile açmış olduğumuz 
davada Edirne İdare Mahkemesi'nin 2022/28E, 2022/1346K sayılı kararı ile dava 
konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kararda "Yukarı da yazılı yasal düzenlemeler uyarınca 7201 sayılı Kanun gereği 
tebligat işlemlerinde görevlendirilecek personelin, PTT A.Ş. personeli olmasının 
zorunlu olduğu, hizmet satın alınması suretiyle kurulan hukuki ilişkiye dayalı olarak 
iş gördürülen taşeron firma çalışanına tebligat görevi verilmesinin yasal olarak 
mümkün olmadığı, öte yandan, davalı idare ile yüklenici firma arasında yapılan 
sözleşmenin, gönderilerin dağıtımı ve ayrımına ilişkin hizmet sözleşmesi olduğu, 
tebligat hizmetlerinin taşeron firma çalışanına gördürülmesinin sözleşme 
hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu hizmet sözleşmesinin tebligat 
işlemlerini kapsamadığı anlaşılmaktadır." denilmektedir.

İptal kararları, işlemin yapılmasından önceki hukuki duruma dönülmesini sağlayan, 
idare tarafından uyulmasının ve bu kararların icaplarına göre gerekli işlem veya 
eylemlerin yapılmasının zorunlu olduğu yargısal kararlardır.

Anayasa'nın 138. maddesinin son fıkrasında "Yasama ve yürütme organlarıyla idare 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez" hükmü ile,

İdari Yargılama Usul Kanunun "Kararların sonuçları" başlıklı 28. maddesinde 
"Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin 
işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde 
kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." hükmü bulunmaktadır.

Alanda yaptığımız çalışmalar esnasında, sendikamıza gelen bilgilerden ve yapılan 
yakınmalardan taşeron firma emekçilerine tebligat dağıtımı yapıldığı 
anlaşılmaktadır.
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15/10/2021 tarihli ve 12692 sayılı işlemin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada 
idare Mahkemesi'nin 2022/28E, 2022/1346K sayılı kararı ile dava konusu işlemin 
iptaline karar verilmiş olup; bu kararın ülke genelindeki iş yerlerinde uygulanmasını 
talep ediyoruz.

7201 sayılı Kanun'u gereği taşeron firma çalışanın tebligatı kişi ve kurumlara tebliğ 
edilmesinin yasal olmadığı ve memur eliyle yapılması gerekmektedir. Kanuni 
gereklilikler yerine getirilmediğinde kamunun karşı karşıya kalacak zararların 
oluşabileceğinden konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek PTT Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğunun hatırlatılması hususunda gereğinin yapılmasını arz 
ederiz.
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