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Mücadele Edenler Her Zaman Kazanamazlar
Ancak Kazananlar Hep Mücadele Edenlerdir!

SENDİKAL MÜCADELEMİZ,
VAR OLAN HAKLARIMIZI KORUMA VE
YENİ KAZANIMLAR ELDE ETME MÜCADELESİDİR.

Büro Emekçileri Sendikası

K

amu Emekçilerinin 1990’da fiili ve meşru mücadele temelinde haklar
yasalardan önce gelir, Hak verilmez alınır şiarıyla kurdukları sendikaları
uzunca bir süre yasallık, yasa dışılık tartışmaları içerisinde mücadelesine devam
etti.
Kamu emekçilerini bu zorlu mücadeleye iten nedenler vardı.
12 Eylül darbesi sonrası uygulanmaya konan 24 Ocak Kararları toplumun tüm
kesimlerini olduğu gibi kamu emekçilerini de yoksullaştırmış 1950’lere kadar devlet adına iş yapan bunun için de toplumda ayrıcalıklı bir statüye sahip olan devlet
babanın memuru yerini çalışma koşulları ağırlaşan, kazanılmış hakları bir bir elinden alınan, çalıştığı kurumu özelleştirilen, iş ve gelecek kaygısı yaşamaya başlayan
emekçilere bırakmıştı. Buradan hareketle kazanılmış haklarını korumak, yeni kazanımlar elde etmek için örgütlü mücadele etmekten başka bir seçenekleri kalmayan
emekçiler sendikalarını kurup mücadele etmeye başladılar.
Mücadele etmeden bedel ödemeden kazanım elde edilemeyeceğinin bilincinde olan Kamu Emekçileri 1990’dan günümüze kadar geçen sürede çok bedeller
ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Baskılara, cezalara, sürgünlere işten atmalara
karşı yürüttüğü sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde fiili ve meşru mücadele
temel alınmış bunun yanı sıra mücadelenin bir parçası olan hukuksal mücadelede
sürdürülmüştür. Sürdürülen hukuksal mücadele sonucunda önemli kazanımlar elde
ederek meşruluğunu hukuksal anlamda da kanıtlamıştır.
Kamu emekçilerinin sendikalaşmasının önüne geçmek için sendika kapatmalar dâhil her yola başvuran siyasi iktidarlar sonunda çareyi kendi kurdurdukları
yandaş sendikaların kabul ettiği Grev ve TİS’i hakkını içermeyen bir sendika yasası
çıkarmakta buldular.
Yapılan yasal düzenlemelere ve onca yargı kararına rağmen KESK’in ve
BES’in mücadelesini kabullenemeyen egemen zihniyet dün olduğu gibi bugün de kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine karşı mücadele eden Sendika
yöneticilerimiz ve üyelerimiz üzerindeki baskılarını sürdürmektedir. Kurumların
mevzuatlarından farklı yorumlamalardan, keyfi uygulamalardan kaynaklı yine sendikal eylem ve etkinliklerimize yönelik baskılar, cezalar ve disiplin soruşturmaları
iş kolumuzda çokça yaşanmaktadır.
Bu Yasa ve hukuk dışı uygulamalara karşı yürüttüğümüz hak alma mücadelesinde karşılaştığımız ve karşılaşabileceğimiz hukuki sorunlar karşısında ilk elden
başvurabileceğimiz bir kaynak olsun düşüncesiyle hazırladığımız elinizdeki kitabın
hukuksal mücadelemize katkı sunacağı inancını taşıyoruz.
Ahmet KESİK
BES Genel Başkanı
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B

ir Hak Olarak Örgütlenme (Özgürlüğü) Hakkı: Tartışılmaz
olan ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken şeye hak denir.
İnsan Hakları, insanlığın örgütlü mücadelesinin bir ürünü olarak tarihsel
süreç içerisinde bugünkü duruma gelebilmiştir.
Anayasa, İnsan haklarını “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı altında
düzenlemiştir. Anayasa bir yandan “herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere” sahip olduğunu belirterek özgürlük anlayışını ortaya koymuştur. Diğer yandan ise “kişinin
temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmayı, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları
hazırlamayı” devletin görevlerinden sayarak temel haklar ve hürriyetler
konusunda özgürleştirme anlayışını benimsemiştir.
Anayasa, Temel Hak ve Hürriyetleri, Hakların Niteliklerine Göre
Üç Grupta Düzenlemiştir.
- Kişinin Hakları ve Ödevleri (Koruyucu, Olumsuz Statü Hakları): Kişileri topluma ve devlete karşı koruyan hak ve özgürlüklere “koruyucu haklar” denilmektedir.” Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve hak
arama hürriyeti” koruyucu haklar kapsamındadır.
- Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (İsteme Olumlu Statü Hakları): Kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri hakları
“isteme hakları veya olumlu statü hakları denilmektedir. Bu çeşit haklar
Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” başlığı altında yer
almaktadır. İsteme hakları devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve
yardım isteme imkânlarını tanıyan haklardır. Devletin bu hakların sağlanması için faaliyetlerde bulunması gerekir.
İsteme Hakları (Olumlu Statü Hakları) Şunlardır:
Eğitim ve Öğrenim Hakkı
Çalışma Hakkı
Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
Sendika Kurma Hakkı
Tolu İş Sözleşmesi Hakkı
Grev Hakkı ve Lokavt Hakkı
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Ücrette Adalet Sağlanması
Sosyal Güvenlik Hakkı
- Siyasal Haklar (Katılma Aktif Statü Hakları): Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara “katılma hakları” yada “aktif statü
hakları” denilmektedir. Bu haklar Anayasanın “siyasal haklar ve ödevler”
bölümünde düzenlenmiştir. Katılma haklarından devlete vatandaşlık bağı
ile bağlı olan kişiler yararlanmaktadır.
- Siyasal Haklar (Katılma Aktif Statü Hakları) Şunlardır:
Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
Dilekçe Hakkı
Anayasanın kendilerine verdiği haklar ve Milletler arası anlaşmalar (Uluslararası çalışma örgütü ILO sözleşmesinin, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının) ve AİHM kararları hukuki açıdan Kamu Emekçileri
Mücadelesinin temel dayanakları olmuştur. Özetle değinecek olursak, bu
haklar içerisinde kamu emekçileri de dahil olmak üzere bütün emekçilerin
toplu sözleşme ve eylem yapma hakkı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
(ILO) 8 temel sözleşme arasında saydığı 98 sayılı Sözleşmesinde yer almaktadır.
Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkını Düzenleyen Sözleşmeler:
151 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3. Maddesinde “Bu sözleşmenin
uygulanması bakımından kamu görevlileri örgütü deyimi oluşumu
ne olursa olsun amacı kamu görevlilerinin çıkarlarını savunmak ve
geliştirmek olan her hangi bir örgüt anlamına gelir” hükmüne yer
verilerek kamu çalışanlarının çıkarlarını savunmak amacıyla etkinliklerde
bulunabilecekleri açıkça kabul edilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında
“Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdır” hükmüne yer verilmiş bu hakkın kullanılmasının kamu
makamlarınca engellenemeyeceği belirtilerek çalışanlar korunmuştur.
Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin
Uygulanmasına Müteallik 98 no’lu ILO Sözleşmesinin 08.08.1951 günlü
5834 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunmuş ve 14.08.1951 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 98 Sayılı Sözleşme-10-
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nin 4. maddesi toplu pazarlık hakkını düzenlemektedir. Bu sözleşme
uyarınca tüm çalışanların toplu sözleşme hakkı vardır.
87 no’lu ILO Sözleşmesi’nin 3/1 maddesi uyarınca “Çalışanların ve
işverenlerin örgütleri, tüzük ve yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinlerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptir”. 8/2 maddesinde de, “Yasalar,
bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte olamaz
veya zarar verecek şekilde uygulanamaz” hükmüne yer verilerek kamu
çalışanlarının örgütünün kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu
etkinliklere katılması nedeniyle cezalandırılmayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur. Bu nedenle sendikanın aldığı karar uyarınca gerçekleştirilen etkinliklere sendika üyelerinin katılması suç olmayıp eylem
sendikal ve demokratik hakların kullanılması niteliğindedir.
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın ‘Toplu pazarlık yapma ve eylem hakkı’ başlıklı 28. maddesine göre;“Çalışanlar ve işverenler veya
bunların ilgili kuruluşları, Topluluk mevzuatı ve ulusal yasalar ve uygulamalara göre uygun düzeylerde toplu sözleşmeler müzakere etme
ve imzalama ve menfaat ihtilafı olması halinde grev eylemi dahil olmak üzere kendi çıkarlarını korumak için ortak (toplu) eylem yapma
hakkına sahiptir.” hükmü bulunmaktadır.
İç hukukumuzu doğrudan etkileyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
de sendikal eylem ve etkinlikler nedeniyle verilen cezaları, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine aykırı bulmaktadır.
Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası, “Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir, bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz… Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır.” hükmü yer almaktadır.
Anayasanın 90. maddesi, yoruma gerek bırakmaksızın, yasa ile
uluslar arası anlaşmanın çelişmesi durumunda, antlaşmanın esas alınacağı ve öncelikle uygulanacağı, değişikliğin de konuyla ilgili “tereddütlerin giderilmesi amacıyla” yapıldığı belirtilmektedir.
Anayasa ve İnsan Hakları sözleşmeler ile güvence altına alınan sendikal faaliyet hakkı Türk Ceza Kanunu ile de korumaya alınmış, TCK 118.
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maddesinde sendikal faaliyetin engellenmesi yasaklanmıştır. Türk Ceza
Kanunu’nun 118 inci maddesinde “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye
olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir ve tehdit kullanan kişi altı aydan iki
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak yada hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur” denilmektedir.
Kamu Emekçilerinin toplu sözleşme ve grev yapma hakkının
Türkiye’de mevcut yasal sistem içerisinde ayrıca düzenlenmemiş olmasına
rağmen hem Anayasa’nın 90. maddesi, hem de evrensel hukuk normları
çerçevesinde meşru bir hak olduğu Danıştay ve AİHM kararları ile kesinlik kazanmıştır.
ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İŞYERİ
TEMSİLCİLERİMİZİN YASAL VE HUKUKİ HAKLARI
Sendika Tüzüğümüzün 30. maddesinde; “Şubeler, sendikal çalışmaların verimli yürütülmesi, örgütlenmelerin gereğince sağlanması ve demokratik işbirliği sisteminin gerçekleşmesi amacıyla Sendika bünyesi içerisinde kurulan ünitelerdir” olarak tanımlamış olup 36 ve 37.maddeleri Şube
Yönetim Kurulunun oluşumu ile görev ve sorumluluklarını belirlemiştir.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. maddesi
sendika üye ve yöneticilerinin faaliyetlerini güvence altına alarak; “konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı
farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin
işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika
üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.” hükmüne
yer vermiştir. Maddenin devamında; “Sendika veya konfederasyonu ilk
genel kurula kadar sevk ve idare edecek Yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.” hükmü getirilerek, sendikal
faaliyetleri yürütmek üzere Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin haftada bir
gün ücretli izinli sayılmalarını yasal güvence altına almıştır.
Aynı kanunun 23.maddesinde işyeri sendika temsilcileri; “İşyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili
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yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından
bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler” şeklinde tanımlanarak
maddenin devamında; “İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde,
yerine getirmek için haftada dört saat izinli sayılırlar” hükmü ile işyeri
temsilcilerinin sendikal faaliyet sürdürmelerini yasal hüküm ile sağlamaktadır.
TİS VE HUKUK SEKRETERLİĞİ GÖREV
VE SORUMLULUKLARI
Tüzüğümüzün 24. maddesi Genel TİS ve Hukuk Sekreterliğinin, 36.
maddesi ise Şube TİS ve Hukuk Sekreterliğinin görev ve sorumluluklarını
tanımlamış, Hukuk Yönetmeliği ile de Merkez ve Şube Hukuk Bürosunun
çalışma usul ve esasları, sendika üyelerinin karşılaştığı özlük hakları ile
ilgili sorunların hukuki mücadele yolu ile çözümü için hukuki yardımın ve
hukuki mücadelenin çerçevesi belirlenmiştir.
TİS ve Hukuk Sekreterliğinin önceliği işyeri temsilcilerinin görüş ve
önerilerini toplayıp bu görüş ve öneriler doğrultusunda toplu görüşme taslağını hazırlayarak tekrar ilgili kurullara sunar. Yönetim kurulu ile birlikte.
Sendikanın Tüzük, yönetmelik amaç ve ilkeleri doğrultusunda üyelerinin
hak ve çıkarlarını gözeten bir TİS imzalanmasına çalışır.
Gerek sendikanın gerekse sendika üyelerinin karşılaşacağı hukuksal
sorunların çözümü için gerekli araştırmayı ve çalışmayı yapmak, üyelere
hukuksal yardımda bulunmak ve sonuçlarını takip etmek, Çalışma yaşamına dair yasa tasarılarını izlemek bu yasa tasarılarına çalışanlar lehine
sendikanın görüş ve önerilerini içeren taslaklar hazırlamak, Örgütlenme
alanımızda bulunan kurumların mevzuatlarına (düzenleyici işlemlere)
ilişkin değişiklikleri izlemek, bu konuda çalışanlardan yana taraf olmak
suretiyle, alternatif görüş ve öneriler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, kazanılmış hakları ortadan kaldıran düzenlemelerin iptaline ilişkin
hukuksal mücadelenin yürütülmesini takip etmek gibi konular TİS ve Hukuk Sekreterlerinin görev ve sorumlulukları arasındadır.
HUKUKSAL İŞLEYİŞİMİZ
Sendikamız Tüzüğü ile Hukuk Yönetmeliği’nde hukuksal işleyişimiz
belirlenerek, Üye/Temsilci/Şube ve Genel Merkez arasındaki işleyiş, dava
süreçlerinin işletilmesi ile hukuksal yardımların kapsamı belirlenmiştir.
-13-
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İşleyiş açısından; Üye/Temsilci, Temsilci/Şube, Şube/Genel Merkez
arasında yazılı süreç işletilmesi kurumsallaşma açısından önemli olup, bu
işleyişe özen gösterilmesi gerekmektedir.
Üyelerimizin karşılaştıkları hak kayıpları genel olarak İdari Yargılama
Usulü Kanunu çerçevesinde dava konusu yapılmaktadır.
İdari işlemler idare tarafından oluşturularak tebliğ edildiği gibi
üyelerimiz tarafından hak kaybı ve mağduriyetlerinin giderilmesi için
başvuru yapılarak da idari işlem oluşturulabilir. Burada önemli olan nokta,
talep dilekçesinde işlem oluşturulacak hususların özellikle belirtilmesi
gerektiğidir.
Dava konusu yapılacak idari işlem tebliğ alındığı tarihten itibaren 60
gün içerisinde dava açılması gerekmektedir.
Üye tarafından işlem oluşturmak üzere idareye başvuru yapılması
halinde ise; başvuru tarihinden itibaren idarenin 60 günlük cevap verme
süresi vardır, idarenin bu süre içinde cevap vermemesi talebin zımnen red
edilebileceği anlamına gelmektedir. İdarenin cevabının tebliğ edildiği tarihten itibaren dava açma süresi başlamaktadır. İdare tarafından cevap verilmeyerek talebin zımnen red edilmesi durumunda ise, başvuru tarihinden
itibaren 60. gün sonrası tebliğ tarihi kabul edilerek bu tarihten itibaren 60
günlük dava açma süresine dikkat edilmelidir.
Davalar konusuna göre Danıştay veya İdare Mahkemelerinde açılmakta olup, dava dilekçesi ve ekleri iki nüsha olarak Mahkemeye verilmektedir. Danıştay nezdinde sadece düzenleyici işlemlere ilişkin davalar
açılmaktadır. İdare Mahkemelerinde açılan davalar temyiz edilmesi halinde Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay’da görüşülmektedir.
Genel Düzenleyici İşlemlere İlişkin Süreç: İş kolumuzdaki
kurumlarda çalışan tüm emekçileri olumsuz yönde etkileyen yönetmelik,
tüzük, genelge, iç emir gibi düzenleyici işlemler Genel Merkezimiz
tarafından dava konusu yapılmaktadır.
Düzenleyici işlemler yayımlandığı veya uygulamaya başlandığı
tarihten itibaren 60 gün içinde dava konusu yapılması gerekmektedir.
Genel olarak düzenleyici işlemler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmekle beraber özellikle son yıllarda kurumlar kendi Bakanlıkları veya Başkanlıkları oluru ile düzenleyici işlemlerde değişiklikler yaparak
uygulamaya koymaktadırlar. Genel TİS ve Hukuk Sekreterliği tarafından
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Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleyici işlemler takip edilerek dava konusu yapılması sağlanmaktadır.
Resmi Gazete’de yayımlanmayan düzenleyici işlemler ise, Genel TİS
ve Hukuk Sekreteri tarafından takip edilen mevzuat üzerinden dava konusu yapılmaktadır. Ayrıca, Üye ve Temsilcilerimiz tarafından Şube Hukuk
Sekreterleri aracılığı ile düzenleyici işlemlerin emekçileri olumsuz etkileyen yönlerini tespit eden değerlendirmelerini Genel Merkezimize
ileterek dava konusu yapılmasını sağlamaktadırlar.
Bir düzenleyici işlem yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde
dava konusu yapılmamış ya da dava olumsuz sonuçlanmış ise; düzenleyici
işlem sonucundan birebir zarar gören ve hak kaybına uğrayan üyemiz üzerinden hem bireysel işlemin iptali hem de düzenleyici işlemin kendisinin
iptali için Danıştay nezdinde dava açılması gerekmektedir. Bu durum yine
Şube Hukuk Sekreterlerimiz tarafından Genel Merkezimize iletilerek Genel Merkezimiz tarafından dava konusu yapılmaktadır.
Kanunların ve kanun hükmündeki kararnamelerin tamamının veya
belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere
aittir.
Dolayısıyla Kanunların veya KHK’ların iptaline ilişkin Sendikamız
adına doğrudan veya üyelerimiz adına dava açma hakkımız bulunmamaktadır.
Sendikamızca Taraf Olarak Açılacak Davalara İlişkin İşleyiş:
Üyelerimizin, sendikal faaliyet ve demokratik hakkın kullanımı ile ilgili
idari ve adli soruşturulmaları ve yargılanmaları süreçlerinde, genel düzenleyici işlemlerin iptali için açılacak davalarda, Genel Merkezimiz taraf
olmakta ve tüm hukuksal süreç Genel Merkezimiz tarafından yürütülmektedir.
Bu süreç yine, “Üye ve Temsilcilerimiz tarafından Şubeleri aracılığı
ile Genel Merkezimiz ile paylaşılmakta ve dava sürecinin başlatılması”
sağlanmaktadır.
İdari ve/veya adli hukuksuz işlemlerin iptali için; dava açma süresi 60
gün olup, açılması talep edilen işlemle ilgili bütün dökümanların bu süre
içinde Genel Merkeze gönderilmesi sağlanmalıdır.
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Hukuksal Yardımlara İlişkin İşleyiş: Üyelerimizin özlük, sosyal ve
ekonomik hak ve menfaat kayıplarına ilişkin konularda dava açılması ile
ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi Şube ve Genel Merkezimiz tarafından
yürütülmektedir. Hukuksal yardım talebinde bulunan üyemizin Şubesi’nde
Danışmanlık hizmeti yürüten bir avukat çalıştırılmakta ise üyemizin talebi
Şube Hukuk Sekreterliği tarafından Şube’ce karşılanmaktadır. Şube/Temsilciliğimizin avukat sözleşmesi bulunmuyor ise Şube Hukuk Sekreterliği
tarafından üyemizin talebi ve ilgili belgeleri Genel Merkezimize iletilerek
“hukuksal yardım talebi” karşılanarak üyemizin dava açması sağlanmaktadır..
Üyelerimizin özlük hakları ile ilgili yaşanan hak kayıplarının dava
konusu yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan örnek dava dilekçeleri sendikamız internet sitesinde yayımlanmakta, aynı zamanda Şube/Temsilciliklerimize elektronik ortamda
gönderilmektedir.
Şube/Temsilciliklerimiz aracılığı ile üyelerimizin bu örnek dilekçelerde kendi özel durumlarına göre gerekli değişiklikleri yaparak dava açmaları sağlanmaktadır.
PRATİK BİLGİLER
657 Sayılı DMK (Madde 21): Devlet Memurları kurumlarıyla ilgili
resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve
dava açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak
silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
Birden fazla Devlet Memurunun toplu olarak söz ve yazı ile şikâyette
bulunmaları yasaktır. (her biri ayrı ayrı şikâyet haklarını kullanabilirler)
Genel Dava Açma Süresi: İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre işlemin tebliğ alınması veya öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün
içinde dava açılması gerekmektedir.
İYUK 10. Md. Kapsamında İdareye İşlem İçin Başvuruda
Bulunulması: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 10.maddesi kapsamında bir işlem veya eylemin yapılması için İdareye başvuruda bulunduktan sonra İdarenin 60 gün cevap verme süresi bulunmaktadır. İdare bu
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süre içinde cevap verirse cevabın tebliğ tarihinden sonraki 60 gün içinde
dava açılması gerekmektedir.
İdare talebe cevap vermezse 60 günlük sürenin sonu zımnen red tarihi
olarak kabul edilerek ikinci 60 gün içerisinde dava açmak gerekmektedir.
İYUK 11. Md. Kapsamında İdareye İşlem İçin Başvuruda Bulunulması: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 11.maddesi kapsamında işleme karşı dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri
alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst
makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde
istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini
durdurur.
İdare tarafından 60 gün içinde cevap verilmezse talep red edilmiş sayılır ve dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. İşlemin meydana geldiği tarihten idareye başvuru tarihine kadar geçen süre de dava açma süresine eklenerek 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir.
Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Süreler: 4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunu kapsamında İdareye yapılan başvurularda, idarenin başvuru tarihinden itibaren 15 işgünü içinde cevap verme süresi bulunmaktadır. İdarenin bu süre içinde cevap vermemesi yada olumsuz cevap vermesi
durumunda ise Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Üst Kuruluna 15
gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Üst kurulunda talebi red etmesi
halinde İYUK hükümlerine göre dava açılması gerekmektedir.
657 Sayılı DMK (Madde 24): Devlet memurlarının görevleri ile
ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve
kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.
657 Sayılı DMK (Madde 125) Disiplin Cezalarının Çeşitleri Ceza
Uygulanacak Fiil ve Haller:
A- Uyarma: Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
B- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
C- Aylıktan Kesme: Memurun brüt aylığından 1/30-1/8 oranında kesinti yapılmasıdır.
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D- Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine
göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.
E- Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
657 Sayılı DMK (Madde 126): Disiplin cezası vermeye yetkili amir
ve kurullar. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri
tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından
verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği
üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı
ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine
yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili
amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
657 Sayılı DMK (Madde 127) Zaman Aşımı: a) Uyarma, kınama,
aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay
içinde, b)Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturulmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten
itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
657 Sayılı DMK (Madde 128) Karar Süresi: Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır. Kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin
kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına
göre kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası ise disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek
disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara
bağlanır.
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Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası
hariç soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma
hakkına sahiptir.
657 Sayılı DMK (Madde 130) Savunma Hakkı: Devlet memuru
hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği
süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
657 Sayılı DMK (Madde 132) Uygulama: Disiplin cezaları verildiği
tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
657 Sayılı DMK (Madde 134) Disiplin Kurulları: Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen işleri yapmak üzere kurum merkezinde
bir yüksek disiplin kurulu ile her ilde bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde birer disiplin kurulu bulunur.
(İşkolumuzda Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve SGK. Başkanlığında
uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazlar kademe ilerlemesi teklifleri bakanlık ve başkanlık merkez disiplin kurullarında görüşülmektedir. Memuriyetten çıkarılma teklifi ise Yüksek Disiplin Kurullarında
karara bağlanır.)
657 Sayılı DMK (Madde 135) İtiraz: Disiplin amirleri tarafından
verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı merkez disiplin
kuruluna; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir. Memuriyetten çıkarma cezası için ise idari yargıda dava açılması gerekmektedir.
İtirazda süre kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.
Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren
otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. İtirazın kabulü halinde,
disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya
tamamen kaldırabilirler.
Disiplin Cezalarının İptali İçin Dava Açma Süresi: Disiplin cezalarının iptali için tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde İdare
Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.
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Disiplin cezalarının iptali için açılan davalar temyiz ve karar düzeltme
süreçleri işletildikten sonra altmış gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne
bireysel başvuru yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin kararının olumsuz
çıkması sonucunda ise altı ay içerisinde AİHM’e başvurulabilir.
Disiplin Kurullarında Temsiliyet: Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Hakkında Yönetmelikte 2005 yılında yapılan değişiklikle disiplin
soruşturması yürütülen memur sendika üyesi ise üyesi olduğu sendikanın
temsilcisi de disiplin kurulu toplantısına katılmaktadır.
İl ve Bölge Disiplin Kurulu toplantılarına, Disiplin Kurulu Üyesi olarak
üyelerimizi temsilen Şubelerimizce katılım sağlamaktadırlar.
Üyelerimiz Merkez Disiplin Kurulu toplantılarında Ankara Şubelerinden
yönetici ve temsilcilerimizce, Yüksek Disiplin Kurulu Toplantılarında ise
Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizce temsil edilmektedirler. Bu toplantılara
katılan temsilcilerimiz, ilgili üyenin soruşturma dosyasını inceleyerek, üye
ve Şubesi ile görüşmeler yaparak donanımlı bir şekilde toplantılara katılmaktadırlar. Disiplin Kurulunca itirazın red edilmesi durumunda temsilcimiz karara katılmayarak gerekçeleriyle şerh koymaktadır. Burada önemsenmesi ve
dikkat edilmesi gereken bir husus; sendikal ilkelerimiz, yarattığımız değerler
ve tüzüğümüz gereğince, rüşvet, zimmet, taciz gibi suçların tarafımızca asla
savunulamayacağından hareketle, bu tür disiplin soruşturması dosyalarının
görüşüldüğü disiplin kurullarına sendika olarak katılmamaktayız.
Tüm bu süreçte Kamu Emekçilerinin kendilerini ilgilendiren yasa, yönetmelik ve sözleşmeleri bilmeleri önemlidir.
Yürüttüğümüz mücadele var olan haklarımızı koruma, geliştirme ve
yeni kazanımlar elde etme mücadelesidir elbette bu mücadele dün olduğu
gibi yarında engellenmeye çalışılacaktır. Haklarımıza ve mücadelemize yönelik saldırılara karşı fiili mücadeleyi temel alarak hukuksal mücadelemizi
de sürdürmeliyiz.
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İLİŞKİN DANIŞTAY
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Not:Kitapta yer alan kararlar orjinalinden tarama yapılarak
kullanılmıştır. Belgeler üzerinde bulunan kelime hataları ve anlam
bozuklukları sendikamızı bağlamamaktadır.
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Haklarında kovuşturma açılan şube yöneticilerimizin kimlik bilgileri kovuşturma
metninden tarafımızca çıkarılmıştir.
-152-

AİHM’E AÇILAN DAVALARDAN
ÖRNEK KARARLAR

-153-

Büro Emekçileri Sendikası

-154-

Haklarımız ve Hukuksal Kazanımlarımız

Sendikal hakların kullanımında sürekli baskıcı bir tutum izleyen Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açılan davaları ardı ardına
kaybetmektedir.
BES Kocaeli Şube Yöneticilerimiz Akın ŞİŞMAN, Sedat ALTUN, Mehmet Necmettin ARAZ ve Hasan TURANLI Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu tarafından çıkarılmış olan 1 Mayıs 2004 afişlerini Alemdağ
ve Tepecik Vergi Dairelerinin duvarlarına astıkları için kendilerine kınama
cezası verilmiş, şikayetçilerin itirazı üzerine bu ceza bir alt derece ceza olan
uyarma cezasına dönüştürülmüştür.
Sendika afişlerinin işyeri duvarlarına asılmasını yasaklayan bir hüküm
bulunmamasına rağmen, işyerinde belirlenmiş usul ve esaslara aykırı davranmak ve görüntü kirliliği yaratmak iddiasıyla disiplin cezası verilmiştir.
Şube Yöneticilerimize verilen disiplin cezası ve bu ceza nedeniyle bir ay
süreyle ek ödeme kesintisi yapılarak iki kez cezalandırma uygulanmış olup,
Sendikamız tarafından hem disiplin cezalarının iptali hem de yapılan ek
ödeme kesintilerinin iadesi için AİHM’ne başvurulmuştur.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesi 27.09.2011 tarihli
ŞİŞMAN VE DİĞERLERİ-TÜRKİYE DAVASI 1305/05 Başvuru Nolu
dosyada verilen kararında;
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesinde “Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için
başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına
sahiptir.” hükmünün ihlal edildiğine,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 13.maddesinde yer alan “Bu Sözleşme?de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili
resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış
da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir.”
hükmünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
AİHM İkinci Daire kararında; Sendika Yöneticilerin asmış oldukları
afişin işyeri ortamında rahatsızlık oluşturmadığını, sendika üyelerinin ücretli
çalışanlar arasında bir dayanışma günü olan işçi bayramı organizasyonu hakkında bilgiler vermek amacını taşıdığını ve sendika haklarının bağımsız bir
şekilde yerine getirilmesinden ibaret olduğunu tespit etmiştir.
Bu gerekçelerle verilen cezalarda hukuka uyarlılık görülmediğine hükmolunmuştur.
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Bavuranlar, bu türden bir iznin verilmesine itiraz etmilerdir. Bavuranlar, bir taraftan
söz konusu eylemin Anayasa ve Uluslararası Sözlemelerden doan yasal sendikal bir eylem
olduuna ve dier taraftan yasal bir hakkın kullanılmasının dare’nin maddi zarara
uramasına yol açan bir fiil olarak deerlendirilemeyeceine dair daha önceki savunmalarını
yinelemilerdir.
dare, 14 Aralık 1998 tarihinde Üsküdar (stanbul) Asliye Hukuk Mahkemesi
bavurarak bavuranlar aleyhinde iki tazminat davası açmıtır. dare, 657 sayılı Kanun’un 12.
maddesine dayanarak, dava konusu eylemi haksız fiil olarak nitelendirmitir. Bavuranlar,
Asliye Hukuk Mahkemesi huzurunda, mütereken ve müteselsilen sorumlu
tutulamayacaklarını, eylemlerinin hukuka aykırı fiil olarak deerlendirilemeyeceini ve
sorunlarına çözüm aramak amacıyla sendika kararına göre hareket ettiklerini belirtmilerdir.
2. Sadece 74611/01 No’lu Bavuruya likin Olaylar ve Usul lemleri
Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Aralık 1999 tarihinde, i bırakma eylemi sırasında
dare’nin uradıı zararın tazmin edilmesi amacıyla 6 Mart 1998 tarihinden itibaren
hesaplanmak üzere yasal gecikme faizi ile birlikte her bavurandan toplam 4.718.100.000
TL’yi [yaklaık 8.872 Euro] mütereken ve müteselsilen ödemelerini istemitir. Asliye Hukuk
Mahkemesi 657 sayılı Kanun’a dayanarak, hiçbir hakkın bakasının kayba uramasına neden
olma hakkını vermediini ve veremeyeceini belirtmitir. Bavuranların, 657 sayılı Kanun’un
kamu hizmetini aksatacak ekilde ie gitmeme ya da i yavalatmayı yasaklamasından dolayı
zarardan sorumlu tutulmalıdırlar.
Yargıtay ilk derece mahkemesi kararını 27 Haziran 2000 tarihinde onamıtır. Yargıtay
Hukuk Dairesi Bakanı karı oy görüünde, bavuranların haklarının savunulması için üyesi
bulundukları sendikanın i yavalatma kararı aldıını tespit etmitir. Mahkeme Bakanı,
Uluslararası Çalıma Örgütü’nün 87 ve 151 sayılı Sözlemeler ile iç hukukta yer alan sendikal
haklar konusundaki hükümlere atıfta bulunarak, Türkiye’nin dernek kurma özgürlüü
hakkının kullanılmasını salayacak uygun tedbirleri alması gerektiini ifade etmitir.
Mahkeme Bakanı’na göre, sendika kurma hakkı devlet memurlarına tanınmaktadır, ancak
sendika üyesi olan memurlar, haklarını savunabilecekleri gerekli araçlara sahip deillerdir.
Bavuranlar,
bulunmulardır.

15

Eylül

2000

tarihinde

kararın

düzeltilmesi

bavurusunda

Yargıtay bu bavuruyu, 18 Ocak 2001 tarihinde reddetmitir. lgili Hukuk Dairesi
Bakanı Bilal Kartal karı oy görüünü bir kez daha yinelemitir.
Bavuranlar, 9 Mayıs 2001 tarihinde 5.270.240.000 T.L. tutarında ödeme
yapmılardır. Geri kalan 7.404.796.000 T.L., 9 Mayıs 2001 tarihinden itibaren on iki aya
bölünerek ödenmitir. Yani bavuranlar toplam 12.675.036.000 T..L ya da bavuranların her
biri 633.751.800 T.L. [yaklaık 625 Euro] ödemilerdir. Bavuranlara göre, bu tutarlar,
verdikleri karar nedeniyle dava açıldıından dolayı üyesi oldukları Yapı Yol Sen sendikası
tarafından ödenmitir.
3. Sadece 26876/02 No’lu Bavuruya likin Olaylar ve Usul lemleri
Asliye Hukuk Mahkemesi 21 Haziran 2000 tarihinde, her bavurandan, i bırakma
sırasında dare’yi zarara urattıkları gerekçesiyle bu zararın tazmini adı altında 69.444.444
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T.L.’yi [yaklaık 112 Euro], yani toplam 1.250.000.000 T.L.’nin 1/18’ini ödemelerini
istemitir.
Yargıtay 2 Nisan 2001 tarihinde itiraz edilen kararı bozmutur. Yargıtay, Borçlar
Kanunu’nun 50. maddesini uygulayarak, bavuranların aynı amaç için birlikte hareket
ettiklerine, dolayısıyla mütereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaları gerektiine kanaat
getirmitir. Yargıtay Hukuk Dairesi Bakanı Bilal Kartal karı oy açıklamasında bulunmutur.
Asliye Hukuk Mahkemesi 19 Temmuz 2001 tarihinde, temyiz kararına uyarak, her
bavurandan i bırakma sırasında dare’ye sebep olunan zararın tazmini adı altında, 6 Mart
1998 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere yasal faizle birlikte toplam 1.250.000.000 T.L.’yi
[yaklaık 936 Euro] mütereken ve müteselsilen ödemelerini istemitir. Karar 10 Ekim 2001
tarihinde tebli edilmitir.
Bavuranlar 14 Ocak 2002 tarihinde, 1.458.774.000 T.L. ödemilerdir. Geri kalan
2.668.400.000 T.L. 14 Ocak 2002 tarihinden itibaren on sekiz aya bölünerek ödenmitir.
Dolayısıyla bavuranlar toplam 4.127.174.000 T.L., yani bavuranların her biri 229.287.444
T.L. [yaklaık 190 Euro] ödemilerdir. Bavuranlara göre bu tutarlar, verdikleri karar
nedeniyle dava açıldıından dolayı üyesi oldukları Yapı Yol Sen sendikası tarafından
ödenmitir.
B. 27628/02 numaralı bavuruya ilikin usul ve olaylar
Bavuranlar, i yavalatma eylemi çerçevesinde çalıma koullarını protesto etmek
amacıyla 24 ubat 1999 tarihinde gieleri terk etmilerdir. Bu zaman zarfında gielerden
geçen araçlar herhangi bir geçi ücreti ödememitir.
Tefti Kurulu Bakanlıı, dare’nin 8 Nisan 1999 tarihli talebi üzerine, 4 Nisan 1999
tarihinde bir soruturma raporu hazırlamıtır. Bu rapora göre, sendika yetkili kurumlara söz
konusu eylemle ilgili olarak bilgi vermi, bu kurumlar ise sendikayı bu eyleminden
vazgeçirmeye çalımıtır; basın açıklamasının okunduu sırada güvenlik güçleri orada hazır
bulunmu, bavuranların bir kısmı polis merkezine götürülmü ve tansiyon bir hayli
yükselmitir. Bavuranlar, çalıma koullarını protesto etmekten ziyade, geçmite benzer
olaylar nedeniyle uranılan gelir kaybının tazmin edilmesi amacıyla haklarında dava açılan
meslektalarını desteklemek amacıyla bu eylemi gerçekletirmitir. Bavuranların, izin
olmaksızın çalıma yerlerini terk etmeleri ve bu ekilde dare’yi maddi olarak zarara
uratmaları sebebiyle kusurlu olduklarına kanaat getirilmesinin ardından hazırlanan raporda,
ilgili kiilerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca amirleri
tarafından cezalandırılması ve dare’nin uradıı maddi zararı tazmin etmeleri önerisinde
bulunulmutur. Raporda ayrıca bavuranların salık durumlarının daha sıklıkla kontrol
edilmesi önerilmitir.
Disiplin cezasını ve maddi gelir kaybının tazmin edilmesini öngören soruturma
raporunun Genel Müdürlük tarafından onaylanmasının ardından dare, 5 Temmuz 1999
tarihinde bavuranlardan, söz konusu eylem nedeniyle ortaya çıkan maddi zarara tekabül eden
miktarların, maalarından kesilmesi amacıyla tebli tarihinden itibaren on gün içerisinde
gerekli iznin verilmesini talep etmitir.
Bavuranlar bu izni vermeyi reddetmilerdir. Bavuranlar, söz konusu eylemin
Anayasa’dan ve uluslararası anlamalardan doan yasal bir eylem olduunu ve bu türden bir
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hakkın kullanımının, dare’nin gelir kaybına yol açacak bir eylem
deerlendirilemeyeceini belirterek bir önceki savunmalarını yinelemilerdir.

olarak

dare, 29 Eylül 1999 tarihinde Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (stanbul)
bavurarak, bavuranlar aleyhinde tazminat davası açmıtır. dare, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 12. maddesine dayanarak bavuranların eylemini “haksız fiil” olarak
deerlendirmitir. Bavuranlar, mahkeme önünde mütereken ve müteselsilen sorumlu
tutulamayacaklarını, eylemlerinin hukuka aykırı bir fiil olarak nitelendirilemeyeceini,
sendika kararına uygun olarak hareket ettiklerini ve cezai olarak beraat ettiklerini ifade
etmilerdir.
Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi 21 Haziran 2000 tarihinde, i durdurma dönemi
boyunca dare’nin uradıı gelir kaybının tazmin edilmesi amacıyla bavuranların her birinin,
452.284.000 T.L. [yaklaık 767 Euro] ya da toplam miktarı 9.950.250.000 T.L. [yaklaık
16.880 Euro] olan gelir kaybının, 22/1’i tutarında ödeme yapmasına karar vermitir.
Yargıtay, temyiz edilen kararı 10 Nisan 2001 tarihinde bozmutur. Yargıtay, Borçlar
Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca bavuranların tamamının aynı amaç dorultusunda hareket
ettiine kanaat getirmi; bu nedenle her birinin mütereken ve müteselsilen sorumlu tutulması
gerektiini belirtmitir. Yargıtay Hukuk Dairesi bakanı Bilal Kartal, ayrık oy görüü
sunmutur.
Asliye Hukuk Mahkemesi 19 Temmuz 2001 tarihinde, Yargıtay kararına dayanarak
bavuranların her birinin, 24 ubat 1999 tarihinden itibaren ilemek üzere gecikme faizi ile
birlikte 9.950.250.000 T.L. [yaklaık 8.787 Euro] tutarında ödeme yapmasına karar vermitir.
Yargıtay, 17 Ocak 2002 tarihinde ilk derece mahkemesi kararını onamıtır.
Bavuranlar, 25 Nisan 2002 tarihinde 10.644.390.000 T.L. tutarında ödeme yapmıtır.
Kalan 17.907.640.000 T.L., 25 Nisan 2002 tarihinden itibaren yirmi dört aylık vadeye
bölünmütür. Böylece bavuranların her biri 1.297.819.545 T.L. [yaklaık 1.070 Euro] olmak
üzere toplamda 28.552.030.000 T.L. tutarında ödeme yapmıtır. Bavuranlara göre söz
konusu eylem, üyesi oldukları Yapı Yol Sen tarafından düzenlenmi olması sebebiyle bu
miktarlar sendika tarafından ödenmitir.
HUKUK AÇISINDAN
Bavuranlar, sendikal bir eylem yaptıklarına ve bu nedenle dare’yi zarara urattıkları
gerekçesiyle bu zararları karılamalarına hükmeden Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi
kararlarının, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri ile birlikte çalıma koullarını ihlal ettiini
ileri sürmektedirler. Bavuranlar bu itibarla AHS’nin 2, 11 ve 14. maddeleri ile birlikte 1
No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesine atıfta bulunmaktadırlar.
I. DAVALARIN BRLETRLMES
AHM, dava olaylarının ve esasa ilikin olarak ortaya çıkan soruların benzer olduunu
dikkate alarak bu davaların birletirilmesinin gerekli olduuna kanaat getirmi ve bu davaların
tamamını tek bir karar altında incelemeye karar vermitir.
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II. KABULEDLEBLRLK HAKKINDA
A. AHS’nin 2. Maddesine likin ikayetler
Hükümet, bavuranların AHS’nin 2. maddesine ilikin olarak ileri sürdükleri
ikayetleri ulusal mahkemeler huzurunda hiçbir zaman dile getirmediklerini ileri sürmektedir.
AHM, AHS’nin 35 § 1. maddesi uyarınca iç hukuk yolları tüketildikten sonra
kendisine bavurulabileceini ve bu nedenle ulusal makamlar huzurunda ileri sürülmemi
olan bir ikayeti incelemeyeceini hatırlatmaktadır.
Bu durumda bavuranlar, ulusal makamlar huzurunda 2. maddeye ilikin olarak ileri
sürdükleri ikayetleri özet olarak dahi dile getirmemilerdir.
Buradan bavurunun bu kısmının, AHS’nin 35 § 1 ve 4. maddesi uyarınca iç hukuk
yolları tüketilmedii gerekçesiyle reddedilmesi gerektii sonucu ortaya çıkmaktadır.
B. AHS’nin 11 ve 14. Maddeleri ile 1 No’lu Protokol’ün 1. Maddesine likin
ikayetler
Hükümet iki balık altında kabuledilemezlik itirazında bulunmutur.
1. Bazı Bavuranların Madur Sıfatının Bulunmaması
Hükümet, Ayhan Yılmaz (no: 26876/02 ve 27628/02), Murat Alav (no: 26876/02 ve
27628/02), Ziyaver Erden (74611/01 ve 27628/02), Necdet Yavuz (74611/01 ve 27628/02),
Burhan Özdemir (no: 74611/01 ve 27628/02), Erdoan Okul (no: 74611/01 ve 27628/02),
Sedat Aydın (no: 74611/01 ve 27628/02) ve Sami Çınar (no: 74611/01 ve 27628/02) adlı
bavuranlar, özü itibariyle içerikleri benzer olan bu iki bavuruları yapmılardır. Hükümet
AHM’den, tekrarlanan bu bavuruları reddetmesini talep etmektedir.
Bavuranlar bu argümanlara itiraz etmektedirler.
AHM, bavuranların iç hukukta iki farklı yargılama nedeniyle bu bavuruları
yaptıından dolayı söz konusu bavuruların tekrarlanmı olmadıını tespit etmektedir.
Dolayısıyla Hükümet’in yaptıı itirazın bu kısmını reddetmek yerinde olacaktır.
2. ç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Hakkında
Hükümet, iç hukuk yollarının tüketilmediini de ileri sürmektedir. Hükümet, 26876/02
ve 27628/02 numaralı bavurular çerçevesinde, 2 ve 10 Nisan 2001 tarihli Yargıtay
kararlarına karı düzeltme bavurularını yapmadıklarından dolayı, bavuranların iç hukuk
yollarını tüketmediklerini belirtmektedir.
Bavuranlar bu argümana itiraz etmektedirler.
AHM, benzer itirazları daha önce reddettiini hatırlatmaktadır (bkz. özellikle Gök ve
dierleri-Türkiye, no: 71867/01, 71869/01, 73319/01 ve 74858/01, 27 Temmuz 2006 tarihli
karar). AHM, daha önce vardıı sonuçlara aykırı bir karar vermek için hiçbir gerekçe
görmemekte ve dolayısıyla Hükümet’in yaptıı itirazın bu kısmını da reddetmektedir.
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3. Sonuç
AHM, bu ikayetlerin AHS’nin 35 § 3. maddesi uyarınca açıkça dayanaktan yoksun
olmadıını tespit etmektedir. Ayrıca AHM, ikayetlerin hiçbir kabuledilemezlik gerekçesiyle
ters dümediini belirtmektedir. Dolayısıyla ikayetleri kabuledilebilir ilan etmek yerinde
olacaktır.
III. AHS’NN 11 VE 14. MADDELER LE 1 NO’LU PROTOKOL’ÜN 1.
MADDESNN HLAL EDLD DDASI HAKKINDA
Bavuranlar, üç saat süreyle ilerini bıraktıkları gerekçesiyle belirli miktarlarda ödeme
yapmalarına dair Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin aldıkları kararlar nedeniyle, dernek kurma
ve toplantı özgürlüü, ayrımcılık yapılmaması ve mallarına saygı haklarının ihlal edildiinden
ikayetçi olmaktadırlar. Bavuranlar, AHS’nin 11 ve 14. maddeleri ile 1 No’lu Protokol’ün 1.
maddesine atıfta bulunmaktadırlar. AHM, bavuranların dile getirdikleri olayların özellikle
11. maddenin uygulanma alanına girdiine kanaat getirmekte ve bu ikayetleri sadece bu
açıdan incelemeye hükmetmektedir.
A. Bir Müdahalenin Varlıı Hakkında
Bavuranlar, sendikal faaliyetlerinin ardından dare’nin uradıı zararın tazmini için
Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından sivil sorumluluk yüklenmesinin dernek kurma
özgürlüü haklarına müdahale oluturduunu iddia etmektedirler. Bavuranlar, söz konusu
eylemin ne grev ne de herhangi bir ceza ya da baka bir tedbirin alınmasını gerektirecek
yasaya aykırı bir fiil olarak deerlendirilemeyeceini savunmaktadırlar. Ayrıca bavuranlar,
dare’nin görevlendirdii müfettilerin, söz konusu eylemi ie geç gelmekle ve izin
almaksızın öngörülen süreden önce iten ayrılmakla kıyasladıklarına dikkat çekmektedirler.
Hükümet bu iddiaya itiraz etmektedir. Hükümet bavuranların bir greve ya da
sendikalarının yasal herhangi baka bir eylemine katılmalarına engel olunmadıını ve sivil
sorumluluk yüklenmesinin de sendika mensubu olmalarına ya da sendikal faaliyetlerine
dayanmadıını savunmaktadır.
Bu durumda AHS’nin 11. maddesinin hangi koullarda grev hakkı tanıdıı ve bu
madde çerçevesinde bu hakkın tanımının ne olacaı hususlarına deinmeden, AHM,
bavuranların ilerini üç saat süreyle yavalatmalarının, sendikal hakların kullanımı
balamında toplu eylem olarak deerlendirilebileceine kanaat getirmektedir. Bavuranlara
sivil sorumluluk bu eylem nedeniyle verilmi olup, AHM, alınan tedbirin dernek kurma
özgürlüklerine müdahale oluturduunu tespit etmektedir.
B. Müdahalenin spat Edilmesi Hakkında
Böyle bir müdahale, 11. maddenin 2. paragrafı bakımından meru amaç ya da
amaçlara yönelik olarak “kanun tarafından öngörülmesi” ve bu amaçlara ulaılması için
“demokratik toplumda gerekli olması” dıında, 11. maddeyi ihlal etmektedir.
1. Tarafların Argümanları
a) Bavuranlar
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Bavuranlar, sözü edilen müdahalenin kanun tarafından öngörülmediini
savunmaktadırlar. ç hukukta önceden tahmin edilebilen ve ulaılabilir hiçbir hüküm
bulunmamaktadır. Ayrıca bavuranlar müdahalenin, meru amaç gütmediini ve ne
demokratik toplumda gerekli olduunu ne de geri ödenmesi gereken tutarlar ve mütereken ve
müteselsilen verilen sorumluluk gözönüne alındıında orantılı olduunu ileri sürmektedir.
Bavuranlar, konuya ilikin uluslararası hükümler ve AHM içtihadında tanımlanan
ilkelerin aksine, sendikal haklarını savunmak için hiçbir yolun bulunmadıını eklemektedirler.
Danıtay kararına göre dier memurlar aynı zorunlulua tabi olmadıkları halde, bavuranların
stanbul Boaz Köprüsü’nde gie görevlisi olarak iddia edilen maddi zararı ödemeleri
gerekmektedir.
b) Hükümet
Hükümet öncelikle maddi gelir kaybının geri ödenmesi hususunun 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 12 § 2. maddesinde yer aldıını ve bu Kanun’un, Uluslararası
Çalıma Örgütü’nün 87 sayılı Sözlemesi’nin 8 § 1. maddesi ve 151 sayılı Sözlemesi’nin 6
§§ 1 ve 2. maddelerine uygun olduunu belirtmektedir. Hükümet ayrıca 657 sayılı Kanun’un
26 § 2 ve 27. maddelerinin devlet memurlarına grev yapma yasaı getirdiini
vurgulamaktadır. Hükümet’e göre bu yasaklama, sendikal hakların kullanılmasında bir takım
yasal sınırlamaların getirilmesini içeren AHS’nin 11. maddesine uygunluk arz etmektedir.
Hükümet ayrıca Türkiye’nin, 1961 tarihli Avrupa Soysal artı’nın 2, 5 ve 6. maddeleri ile
balı olmadıını ve yukarıda ifade edilen 87 ve 151 sayılı Sözlemelerin, Devlet’lere grev
hakkını tanımaları yönünde bir zorunluluk getirmediini belirtmektedir.
Hükümet söz konusu müdahalenin, kamu düzenini korumak amacıyla
gerçekletirildiini ve demokratik bir toplumda gereklilik arz ettiini belirtmektedir.
Bavuranların yasal olmayan bu eylemleri sırasında kamu düzeni bozulmutur. Hükümet’e
göre, dare maddi zarara uramıtır ve herhangi bir gelir kaybının olmaması durumunda söz
konusu olayda bavuranların sivil sorumlulukları bulunmayacaktır.
Son olarak Hükümet, devlet memurlarının sendikal hakları ile ilgili olarak 1997
tarihinden itibaren gerçekletirilen deiikliklerin altını çizmektedir.
2. AHM’nin takdiri
AHM bu durumda burada asıl sorunun, toplu bir eylem nedeniyle bavuranların sivil
sorumluluklarının bulunduunun kabul edilmesinin, AHS’nin 11. maddesine aykırılık tekil
edecek haksız bir müdahale tekil edip etmediinin tespit edilmesi olduu kanaatindedir.
a) lgili lkeler
AHS’nin 11. maddesinin 1. paragrafı; sendika üyelerine çıkarlarını koruyabilmek
amacıyla seslerini duyurmalarına imkan tanımaktadır. Fakat bununla birlikte bu amaca
ulaabilmek amacıyla uygulanacak olan yöntemleri belirleme takdirini Devlet’e
bırakmaktadır. AHS, kanunların, 11.maddeye aykırı olmayacak bir ekilde, sendika
üyelerinin çıkarlarını koruyabilmek amacıyla mücadele etmelerine izin verilmesi hususunu
içermektedir (Belçika Ulusal Polis Sendikası-Belçika, 27 Ekim 1975; sveç Lokomotif
Sürücüleri Sendikası, 6 ubat 1976 tarihli karar; Schmidt ve Dahlström-sveç, 6 ubat 1976
tarihli karar).

-173-

Büro Emekçileri Sendikası
AHS’nin 11. maddesi temel olarak, maddede yer verilen hakların kullanımında kamu
kurumlarının keyfi müdahalelerine karı kiiyi korumayı amaçlasa da, aynı zamanda, söz
konusu haklardan etkili bir ekilde faydalanılmasını salama pozitif yükümlülüünü de
gerekli kılabilir. Dava konusu olaylar, bavuranlara AHS’nin 11. maddesinde yer verilen
haklardan iç hukukta faydalanmalarını salama yükümlülüünün yerine getirilmemesinden
kaynaklandıı takdirde, Sözlemeci Devlet bundan sorumlu tutulacaktır (Wilson & Ulusal
Gazeteciler Birlii ve dierleri-Birleik Krallık, no: 30668/96, 30671/96 ve 30678/96;
Gustafsson-sveç, 25 Nisan 1996 tarihli karar, Derleme Kararlar ve Hükümler, adıgeçen
Demir ve Baykara kararı).
AHS’nin 11. maddesinde yer alan “çıkarlarını korumak için” ifadeleri önemlidir ve
AHS, sendikanın yapacaı toplu eylem yoluyla, sendika üyelerinin mesleki çıkarlarını
savunma özgürlüünü güvence altına almaktadır. Sendika üyeleri tarafından gerçekletirilecek
olan bu eyleme Sözlemeci Devletler tarafından izin verilmeli, eylemin geliimi ve devamı
salanmalıdır. O halde sendikanın, üyelerinin mesleki çıkarlarının korunması amacıyla
müdahale etmesi yasal olmalı ve üyeler, çıkarlarının korunması yolunda sendikalarının
seslerini duyurması hakkına sahip olabilmelidir (adıgeçen Belçika Ulusal Polis Sendikası;
adıgeçen sveç Lokomotif Sürücüleri Sendikası; adıgeçen Wilson & Ulusal Gazeteciler Birlii
ve dierleri).
Grev yapma hakkı ile ilgili olarak AHM, her ne kadar 11. maddede bu hak açık bir
ekilde ifade edilmemise de bu hakkın tanınması, hiç kukusuz en önemli sendikal haklardan
bir tanesini tekil etmektedir. Bu hakkın yanı sıra sendika özgürlüü ile ilgili pek çok hak da
mevcuttur. Üstelik Sözlemeci Devletler’in sendikal özgürlüü salamak amacıyla
izleyebilecekleri pek çok yol bulunmaktadır (Schmidt ve Dahlström; UNISON- Birleik
Krallık (karar), no: 53574/99).
b) lkelerin uygulanması
AHM dava konusu tedbirin, 657 sayılı Kanun’un 12 § 2. maddesine dayandıını ve
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu Kanun’un, devlet memurlarına ie gelmeme ya da i
yavalatma eyleminin yasaklandıı 125 A maddesi hükümlerine atıfta bulunduunu tespit
etmektedir. AHM bu bakımdan incelendiinde dava konusu tedbirin yasal dayanaının
bulunduunu not etmektedir.
AHM, kamu hizmetinin salıklı bir ekilde ilemesini kesintiye uratabilecek
karııklıkları engellemeyi amaçladıından söz konusu tedbirin, kamu düzenin korunması gibi
meru bir amaç taıdıını tespit etmektedir.
AHM, 6 Mart 1998 ve 29 ubat 1999 tarihinde yapılan i yavalatma eylemlerinin,
bavuranların üyesi oldukları sendika tarafından düzenlendiini ve yetkili makamlara eylem
öncesinde haber verildiini not etmektedir. Bavuranlar mevcut olayda bir araya gelerek
barıçıl toplantı yapma özgürlüklerini kullanmılardır (Bkz. mutatis mutandis, Ezelin-Fransa,
26 Nisan 1991 tarihli karar; Karaçay-Türkiye, no: 6615/03, 27 Mart 2007 tarihli karar).
AHM, bavuranlara yüklenen sivil sorumlulukları dosyanın tamamı ııında
incelemitir. AHM’nin bunu yapmaktaki amacı, barıçıl toplantı yapma özgürlüünün önemi
dikkate alındıında bunun, hedeflenen meru amaçla orantılı olup olmadıını tespit
edebilmektir. AHM, ilgili kiilerin sivil sorumluklarının bulunduunu belirten Asliye Hukuk
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Mahkemesi kararlarının, çalıma koullarını savunmak amacıyla üyesi oldukları sendika
tarafından düzenlenen toplu eyleme katılmaları nedeniyle verildiini not etmektedir. Ayrıca
Hükümet, devlet memurlarına ilikin sendikal haklarla ilgili olarak 1997 yılından itibaren
yapılan önemli deiikliklere ramen, ulusal düzenlemeler devlet memurlarına hiç ayrım
yapmaksızın toplu hareket ve eylem yapma yasaı getiriyorken, sendikanın baka barıçıl
yollarla memurların haklarını koruma imkanına sahip olup olmadıkları hususunda herhangi
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gereklii kanıtlanmı ve makul miktardaki masraf ve harcamalar geri ödenebilmektedir.

imzalanan ve AHM önünde yapılacak olan çalımalar için avukatlık ücretini 6.000 Y.T.L.
[yaklaık 3.310 Euro] olarak saptayan sözlemeyi sunmaktadırlar. Ödemenin ilk kısmı için 15
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avukata 6.000 Y.T.L. [yaklaık 3.310 Euro] tutarında ödeme yapılacaktır.
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AHM’nin içtihadı uyarınca, bir bavurana ancak gerçekten yapılan, gerçeklii ve
gereklii kanıtlanmı ve makul miktardaki masraf ve harcamalar geri ödenebilmektedir.
AHM mevcut davada, elindeki mevcut unsurlar ve yukarıda ifade edilen kriterler uyarınca
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basit faizin uygulanmasına;
-5. Adil
Bilaltazmine
ERTÜRK’e
Eurodile
(altı
yüz yirmi
be euro),
ilikin625
olarak
getirilen
taleplerin
reddedilmesine;
- Burhan ÖZDEMR’E 1.695 Euro (bin altı yüz doksan be euro),
-Karar
Cemal
KAR’a 625 Euro (altı yüz yirmi be euro),
vermitir.
- Çetin DNÇER’e 190 Euro (yüz doksan euro),
-buDilek
625 Euro
(altı yüz yirmi
be euro),
kararSATILMI’a
Fransızca olarak
hazırlanmı
ve AHM
iç tüzüünün 77 § 2. ve 3.
- Dündar
190 Euro
doksanyazıyla
euro), bildirilmitir.
maddelerine
uygunBOZKURT’a
olarak 17 Temmuz
2007(yüz
tarihinde
- Erdin AYDIN’a 625 Euro (altı yüz doksan be euro),
- Erdoan OKUL’a 1.695 Euro (bin altı yüz doksan be euro),
- Güven AKA’ya 1.070 Euro (bin yetmi
EK euro),
- Güven KURUKAYA’ya 625 Euro (altı yüz yirmi be euro),
- Halit ÇELK’e 190
Euro (yük doksan euro),
BAVURANLARIN
SM LSTES
- Hasan GÜNEY’e 190 Euro (yüz doksan euro),
KALDIRIM’a
190 Euro
(yüz doksan
euro),ve tazminat almaya hak kaBavuru- no:Hasan
74611/01
Not:Yukarıdaki
dava
ile ilgili olarak
AİHM’
e başvuran
- Hasan ULA’a 1.070 Euro (bin yetmi euro),
zananların isimleri karar metninden tarafımızca çıkarılmıştır.
Hayriye
ÇAKMAK’a
(AYDINER) 1.070 Euro (bin yetmi euro),
1. -Dilek
SATILMI
(1962 doumlu)
limdar
GÜRBULAK’a
190 Euro (yüz doksan euro),
2. -Mehmet
OKAY
(1962 doumlu)
-176smail
AKGÜN’e
Euro (bin yetmi euro),
3. -Necdet
YAVUZ
(19671.070
doumlu)
smail
Çetin’e
1.070
Euro
(bin
yetmi
euro),
4. Bilal ERTÜRK (1969 doumlu)
- smail OKSAL’a 190 Euro (yüz doksan euro),
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Yıllık İzinlerin Nasıl Kullanılacağına Dair Başbakanlık Genelgesi
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YIL İÇİNDE KULLANILAN SAATLİK İZİNLERİN YILLIK
İZİNDEN MAHSUP EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (çalışma saatleri) başlıklı 99.
maddeinde “memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu
süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmaz üzere düzenlenir. Ancak, özel
kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak
tüzük ve yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate
alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu
yurtdışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde hafta tatilinin cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edilir” hükmüne, “günlük çalışma saatlerinin tespiti” başlıklı 100. maddesinin 1. ve 3. fıkrasında ise;
“günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğlen dinlenme süresi,
bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet
Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca illerde Valiler
tarafından tespit olunur.”, “Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerin
göre bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev
yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin
usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun “yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103. maddesinin 1.
fıkrasında yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya
ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği, birbirini izleyen iki yılın
izninin bir arada verilebileceği; “mazeret izni” başlıklı 104. maddesinin
(C) fıkrasında ise; yukarıda belirtilen haller dışında merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında
diplomatik misyon şefleri tarafından daire amirinin muafakatı ile bir yıl
içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri sebebiyle memurlara 10
gün izin verilebileceği, zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere aynı
usulle 10 gün daha mazeret izni verilebileceği, bu takdirde ikinci defa verilen bu izinlerin yıllık izinden düşüleceği hükümleri yer almaktadır.
Özetle, bir yıl içerisinde verilen saatlik izinlerin toplamı 10 iş gününü
geçmeyen kısmı, 657 sayılı Kanunun 104/C kapsamında değerlendirilerek
mazeret izninden sayılır.
Ancak, kullanılan saatlik izinlerin toplamı ikinci 10 günlük mazeret
izinine tekabül etmesi halinde yıllık izinden düşürülür.
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DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE
(HAK KAYIPLARINA) İLİŞKİN
SENDİKAMIZCA AÇILAN VE
HENÜZ SONUÇLANMAMIŞ
DAVALAR
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Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin kimi maddelerinin
iptali için dava açıldı.
Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği yeterlilik ve sözlü sınavının iptali için
dava açıldı.
Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin, çalışanların aleyhine olan
maddelerinin iptali için dava açıldı.
Hukuk Mahkemeleri Yönetmeliğinin, yargı çalışanlarının aleyhine
olan maddelerinin iptali için dava açıldı.
İcra müdür ve yardımcılarının sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ilgili dava açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğine karşı
dava açıldı.
Devlet Malzeme Ofisi Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapılan
değişikliklere karşı dava açıldı.
Denetimi Serbestlik Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin iptali için
dava açıldı.
Kalkınma Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinin iptali için
dava açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmesi için
(Anayasa Mahkemesi’nin 666 sayılı KHK’nin bazı maddelerinin iptali yönünde kararından önce) dava açıldı.
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde fatura ve reçete kontrol
işlerinde çalıştığı halde, fatura inceleme parası alamayanlar adına
dava açıldı.
İŞKUR çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmesi için dava açıldı.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ndaki rotasyon uygulamalarının iptali için dava açıldı.
Bursa Adliyesi Adli Yargı Komisyonunun rotasyon uygulamasının iptali için dava eaçıldı.
Hukuk müşavirliklerinde çalışanlara vekalet ücretlerinin ödenmesi
için dava açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmesi için
(Anayasa Mahkemesi’nin 666 sayılı KHK’nin bazı maddelerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı yayınlandıktan sonra) dava açıldı.
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