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VEKİLİ : AV. HANDAN KUTAY AKGÜNEŞ 
   Fatih Belediye Başkanlığı-Adnan Menderes Bulvarı No:54  Fatih/İSTANBUL 
DAVANIN ÖZETİ : Davacı sendika vekili tarafından, BEM BİR SEN ile Fatih Belediye Başkanlığı 
arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi uyarınca, Sosyal Denge yardımlarından 
yararlanabilmesi için BEM BİR SEN üyesi olmayanlardan dayanışma aidatı kesilmesi 
uygulamasına son verilmesi yönünde yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin; 
hukuka aykırı olduğu, bu yönde yargı kararlarının mevcut olduğu ileri sürülerek iptali 
istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : İşlemin hukuka uygun olduğu, emsal olarak gösterilen davanın 
görülmekte olan dava ile aynı nitelikte olmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği 
savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA 
Karar veren İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: 
Dava, davacı sendika vekili tarafından, BEM BİR SEN ile Fatih Belediye Başkanlığı arasında 
imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi uyarınca, Sosyal Denge yardımlarından yararlanabilmesi 
için BEM BİR SEN üyesi olmayanlardan dayanışma aidatı kesilmesi uygulamasına son 
verilmesi yönünde yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle 
açılmıştır. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 146. maddesinde; Bu Kanunun birinci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamına giren memurların aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit 
ödeme ve bunların şekil ve şartlar bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin 
ikinci fıkrası kapsamına giren memurların özel kanunlardaki hükümlere tabi olacağı, 
memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu 
Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği, hiçbir yarar sağlanamayacağı 
hükümlerine yer verilmiştir. Keza 657 sayılı yasanın 1. maddesinde Belediyeler, İl Özel 
İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 
çalışan memurlar hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Yasanın 1. 
maddesiyle, "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu"nun adı, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu" olarak değiştirilmiş; 33. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye Ek 15. madde eklenmiş; 22. maddesiyle de, 4688 sayılı Yasanın 32. maddesi 
değiştirilmiştir. 
 Bu değişikliklerle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15. maddesinde, 
"Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam 
edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının 
ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili 
belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu 
görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek 
sözleşmeyle belirlenir." hükmü; 4688 sayılı Yasanın 32. maddesinin 1. fıkrasında, "27/6/1989 
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri 



çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının 
teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince 
karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını 
belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya 
sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye 
başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç 
ay içerisinde sözleşme yapılabilir." 28. maddesinde ise toplu sözleşmenin, kamu 
görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak 
kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve 
tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, 
doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve 
diğer mali ve sosyal hakları kapsadığı, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu 
sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu 
görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. 
Davalı idare ile  BEM-BİR-SEN arasında imzalanan 27.06.2014 tarihinde imzalanan  Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesinin 1'inci maddesinde, bu sözleşmenin amacının,  görüşme ve 
sözleşmeler anayasa ve yasaların belirlediği ilke ve esasların temin edilmesi olduğu,  6'ncı 
maddesinde; bu sosyal denge sözleşmesinden, BEM-BİR-SEN üyelerinin faydalanacağı, 
sözleşme aidatının sendika üyesi çalışanlar için  her ay memur taban aylığının %1'i , sendika 
üyesi olmayan çalışanlar için ise her ay memur taban aylığının %4 oranında olduğu, bu 
oranlarda aidatın işveren keserek sendika hesabına yatıracağı  hükme bağlanmıştır.  
Aktarılan mevzuat hükümlerinden de görüleceği üzere, sosyal denge tazminatı esas itibariyle 
375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede parasal hak olarak kabul edilmiş; 4688 sayılı 
Yasada ise, bu parasal hakkı ödeme kararını verme yetkisine sahip merciler ile ödenecek 
tazminat miktarının tespit usulüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, 27.06.2014 tarihinde 
imzalanan sözleşmenin yasal dayanağı bulunmaktadır. 
 Dava dosyasının incelenmesinden; davacı sendika tarafından, BEM-BİR-SEN ile FATİH 
BELEDİYESİ arasında imzalanan sözleşme uyarınca, üyelerinden yapılan dayanışma 
(sözleşme) aidatı kesintilerinin durdurulması, bu adla yapılan kesintilerin üyelere iadesi ve 
bundan sonra düşünülen kesintilerin yapılmaması istemiyle davalı idareye başvuruda 
bulunulduğu, anılan başvurunun davalı idare tarafından zımnen reddi üzerine bakılmakta 
olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 
  Olayda;  davalı idare ile  BEM-BİR-SEN arasında 27.06.2014 tarihinde imzalanan  Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesinden BEM-BİR-SEN üyeleri sözleşme aidatını   her ay memur 
taban aylığının %1'ini ödeyerek faydalanabilirken sendika üyesi olmayan ancak başka 
sendikaya üye olan çalışanlar ise ''her ay memur taban aylığının %4 oranında'' ödeyerek 
yararlanacaklar. 
 Ancak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28. 
maddesinde de belirtildiği üzere toplu sözleşme kapsamında olan sosyal denge tazminatının 
uygulanmasında, sözleşme imzalayan sendikaya üye  olanlar ile sendika üyesi olmayan veya 
diğer sendikalara üye olanlar arasında ayrım yapılmaması, dolayısıyla davacı sendika 
üyelerinin sözleşme hükümlerinden yararlanması için ödeyeceği sözleşme aidatının, 
sözleşmeyi imzalayan BEM-BİR-SEN üyelerinin ödeyeceği sözleşme aidatı ile eşit olması 
gerekmektedir.  
Bu durumda, davacı sendika üyelerinden, davalı idare ile sözleşmeyi imzalayan BEM-BİR-SEN 
üyelerinden dört kat daha fazla oranda sözleşme aidatı istenilmesinde yasal isabet 
bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 



Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 166,10 
TL  yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar tarihinde 
yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 750,00 TL  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak 
davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya 
iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu 
açık olmak üzere, 18/12/2015 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi. 
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