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Barış MUTLUAY ve EĞĠTĠM VE BĠLĠM EMEKÇĠLERĠ
SENDĠKASI (EĞĠTĠM-SEN)/Türkiye

20 Kasım 2018 tarihinde,
Başkan
Ledi Bianku,
Hâkimler
Jon Fridrik Kjølbro,
Ivana Jelić,
ve Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı’nın katılımıyla
oluĢturulan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (“Mahkeme”), Daire olarak
toplanarak,17 Eylül 2012 tarihinde yapılan yukarıda belirtilen baĢvuruyu ve
davalı Hükümet tarafından sunulan görüĢleri ve baĢvuranlar tarafından
cevaben sunulan görüĢleri dikkate alarak, gerçekleĢtirilen müzakerelerin
ardından aĢağıdaki kararı vermiĢtir:

© T.C. Adalet Bakanlığı, 2018. Bu gayri resmî çeviri, Adalet Bakanlığı, Ġnsan Hakları Dairesi
BaĢkanlığı tarafından yapılmıĢ olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu çeviri,
davanın adının tam olarak belirtilmiĢ olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koĢulu
ile Adalet Bakanlığı, Ġnsan Hakları Dairesi BaĢkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan
amaçlarla alıntılanabilir.
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OLAY
Ġlk baĢvuran BarıĢ Mutluay, Türk vatandaĢı olup 1981 doğumludur ve
Ankara’da ikâmet etmektedir. Ġkinci baĢvuran Eğitim ve Bilim Emekçileri
Sendikası (“Eğitim-Sen”), merkezi Ankara’da bulunan bir sendikadır.
BaĢvuranlar, Mahkeme önünde, Ankara Barosuna bağlı olan Avukat N.
Eldem tarafından temsil edilmiĢlerdir.
Türk Hükümeti (“Hükümet”) kendi görevlisi tarafından temsil edilmiĢtir.
Davanın kendine özgü koĢulları, taraflarca ifade edildiği Ģekliyle Ģu
Ģekilde özetlenebilmektedir:
Öğretim görevlisi olan ve Eğitim Sendikasına üye olan ilk baĢvuran, 2
Kasım 2011 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Kampüsünde (Ankara),
sendika standının açılıĢına katılmıĢ ve broĢür dağıtmıĢtır.
Üniversite Rektörlüğü, 9 Mart 2011 tarihinde, ilk baĢvurana disiplin
cezası vermiĢtir yani ”ceza niteliği olmayan bir uyarıda” bulunmuĢtur. Ġlk
baĢvuran,

üniversitede

izinsiz

bu tür bir

faaliyet

düzenlemekten

suçlanmıĢtır.
Ġdare

Mahkemesi,

13

Mayıs

2011

tarihinde,

davanın

esası

incelenmeksizin, ilk baĢvuran tarafından yapılan iptal davasını reddetmiĢtir.
Ġdare Mahkemesi, idare mahkemeleri önünde uyuĢmazlık konusu olabilecek
bir disiplin cezasının söz konusu olmadığını değerlendirmiĢtir. Bu karar, 13
Aralık 2011 tarihinde, DanıĢtay tarafından onanmıĢtır.
Ġlk baĢvuran, 11 Temmuz 2018 tarihli bir yazıyla, bundan böyle
baĢvurusunu takibe alma arzusunda olmadığı konusunda Mahkemeyi
bilgilendirmiĢtir.
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ġĠKÂYETLER
BaĢvuranlar, SözleĢme’nin 11. maddesini ileri sürerek, toplantı ve
sendikal özgürlük haklarının ihlâl edilmesinden Ģikâyet etmektedirler.
BaĢvuranlar, SözleĢme’nin 6 ve 13. maddelerini ileri sürerek,
SözleĢme’nin 11. maddesine iliĢkin Ģikâyetlerini ileri sürmek için, etkin
baĢvuru yoluna sahip olmamalarından Ģikâyet etmektedirler.

HUKUKÎ DEĞERLENDĠRME
Mahkeme, baĢvuranların toplantı ve sendikal özgürlük haklarının ihlâl
edilmesinden ve bu Ģikâyetlerini ileri sürmek için etkin baĢvuru yoluna
sahip olamamalarından Ģikâyet ettiklerini kaydetmektedir.
Mahkeme, ilk baĢvuranın 11 Temmuz 2018 tarihli bir yazısıyla, bundan
böyle

baĢvurusunu

kaydetmektedir.

takibe

alma

arzusunda

olmadığını

belirttiğini

Sonuç olarak, söz konusu baĢvuran ile ilgili olması

nedeniyle, SözleĢme’nin 37. maddesinin 1. fıkrasının a) bendi uyarınca,
baĢvurunun kayıttan düĢürülmesi uygun olacaktır.
Ġkinci baĢvuran ile ilgili olarak, Mahkeme genellikle standı açılan
Eğitim-Sen sendikasının, SözleĢme’nin 11. maddesi anlamında, gösteri
yapma hakkına bir müdahaleden Ģikâyet edebileceğini de kaydetmektedir.
Dolayısıyla, Mahkeme öncelikle ihtilaf konusu gösterinin kesinlikle
gerçekleĢtiğini tespit etmektedir.

Ardından, yetkili ulusal makamlar

tarafından, bu gösterinin düzenlenmesi nedeniyle, Eğitim-Sen sendikasına
herhangi bir ceza verildiği iddia edilmemektedir. Dolayısıyla, Mahkeme
SözleĢme’nin 11. maddesi anlamında, Eğitim-Sen sendikasının gösteri
yapma hakkına bir müdahale yapılmadığı sonucuna varmıĢtır.

Sonuç

olarak, bu Ģikâyet açıkça dayanaktan yoksun ve SözleĢme’nin 35.
maddesinin 3 ve 4. fıkraları uyarınca reddedilmelidir (bk. aynı anlamda,
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Özbent ve diğerleri/Türkiye, No. 56395/08 ve 58241/08, § 39, 9 Haziran
2015).
Bu tespit dikkate alınarak, baĢvuran Eğitim-Sen, SözleĢme’nin 13.
maddesi anlamında, savunabilir bir Ģikâyete sahip değildir.
Bu gerekçelerle, Mahkeme, Oy Birliğiyle,
Ġlk baĢvuran ile ilgili olarak, baĢvurunun kayıttan düĢürülmesine karar
vermiĢtir.
Ġkinci baĢvuran ile ilgili ise, baĢvurunun kabul edilemez olduğuna karar
vermiĢtir.
ĠĢbu karar Fransızca dilinde tanzim edilmiĢ; 13 Aralık 2018 tarihinde
yazılı olarak bildirilmiĢtir.
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