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DAVACI : FATMA ŞENYURT adına BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
VEKİLİ : AV. DUYGU DEMİREL BAŞAR-UETS[16904-09370-89758]

DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ 
VEKİLİ : AV. SİBEL ÇELENK YILDIRIM -UETS[35859-19581-46013]

DAVANIN ÖZETİ :OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararı üzerine 27.06.2018 tarihinde 
görevine başlayan davacı tarafından, Büro Emekçileri Sendikası üyesi olduğundan bahisle toplu sözleşme 
primi ödenmesi ve  sendika kesintisi yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara Valiliği 
Defterdarlık Personel Müdürlüğü'nün 25.01.2019 tarih ve 3894 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu ileri 
sürülerek iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi 
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümlerinde görevine iade 
edilenlere sendika üyeliğine bağlı olarak toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi yapılmasına ve  sendika kesintisi 
ödenmesine ilişkin bir hükmün bulunmadığı, söz konusu ödemelerin yapılamayacağı, dolayısıyla, dava konusu 
işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü.
Dava; OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararı üzerine 27.06.2018 tarihinde görevine başlayan 

davacı tarafından, Büro Emekçileri Sendikası üyesi olduğundan bahisle toplu sözleşme primi ödenmesi ve 
sendika kesintisi yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara Valiliği Defterdarlık Personel 
Müdürlüğü'nün 25.01.2019 tarih ve 3894 sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal 
faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un ''Kararların Uygulanması'' başlıklı 
10.maddesinin 1.fıkrasında; ''Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği 
kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, 
yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna 
atanması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir 
illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde 
tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde 
yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini 
tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının 
alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın 
ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir 
şekilde boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere 
tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma 
hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, 
işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin 
kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler 
bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, 
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kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye 
tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir 
tazminat talebinde bulunamaz.'' hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara Defterdarlığı Jandarma Saymanlık Müdürlüğü bünyesinde 
Defterdarlık Uzmanı olarak görev yapan davacının, 22.11.2016 tarih ve 677 sayılı KHK ile kamu görevinden 
çıkarıldığı ve Olağanüstü Hal İnceme Komisyonu'nun 15.05.2018 tarih ve 16727 sayılı kararı ile kamu 
görevine iadesine karar verilmesi üzerine 27.06.2018 tarihinde görevine başladığı, ihraç edildiği döneme ilişkin 
olarak toplu sözleşme ikramiyesinin ödenmesi, sendika aidatı kesintilerinin yapılması istemiyle yaptığı 
başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayla, yukarıda aktarılan mevzuat hükmünün birlikte değerlendirilmesinden; Kamu 
görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun 
kabulü hâlinde yoksun kaldıkları mali ve sosyal haklarının ödenmesi gerektiği, davacının talep ettiği toplu 
sözleşme primi ödenmesi ve  sendika kesintisi yapılmasının da mali ve sosyal haklar içerisinde kaldığı ve 
kamu görevine son verilmese idi davacının hakedeceği bir tutar olduğu sonucuna varıldığından ve böylece 
kamu görevinden çıkarılma işleminin  tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacağından toplu 
sözleşme primi ödemesi yapılması ve sendika kesintisinin yapılması gerekmektedir.

Bu durumda; OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararı üzerine 27.06.2018 tarihinde görevine 
başlayan davacı tarafından, Büro Emekçileri Sendikası üyesi olduğundan bahisle toplu sözleşme primi 
ödenmesi ve  sendika kesintisi yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara Valiliği 
Defterdarlık Personel Müdürlüğü'nün 25.01.2019 tarih ve 3894 sayılı işleminde hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, davacının ihraç edildiği tarih ile göreve iade 
edildiği tarih arasında yoksun kaldığı parasal haklarının her bir ücretin tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faiziyle birlikte davacıya ÖDENMESİNE, aşağıda dökümü yapılan  230,10 TL yargılama gideri ile 
A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 2.040,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 
artan posta giderinin kararın kesinleşmesinden sonra istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 
günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 
27/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
SERPİL GENÇBAY

38343
 

Üye
YASİN DEMİR

182220
 

Üye
FARUK ÇANKAYA

192934
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 44,40 TL                             
Karar Harcı : 44,40 TL                             
Vekalet Harcı : 6,40 TL                             
Posta Gideri : 134,90 TL                             
_____________________________________
TOPLAM : 230,10 TL                             
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