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İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına 
 

22.08.2014 

Davacı : Adil Martı (TC Kimlik No 14839630598) Adına Büro Çalışanları Hak 
Sendikası  (Büro Hak-Sen) 

    Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Maltepe/Ankara 

Davalı   :Meteoroloji Genel Müdürlüğü–Ankara 
   Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba Keçiören/Ankara 

Dava Konusu : Sendika üyemiz tarafından Havacılık Tazminatı ödenmesi istemiyle 
davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin 12.08.2014 tarih 
ve 37142 sayılı (Ek-1) işlemin iptal istemini içerir dava dilekçesidir. 

 
Öğrenme Tarihi : 13.08.2014 

A. Usule İlişkin Açıklamalar 

1. Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak Sen), 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve 
faaliyet yürüten bir Sendikadır. 

2. 18.06.2006 tarih ve 26202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay içtihadı 
Birleştirme Kurulu’nun 2005/1 E. 2006/1 K. Sayılı 03.03.2006 tarihli ve  
“… kamu görevlileri Sendika ve üst kuruluşlarının, Sendika üyesi olan kamu görevlilerinin 
isteği üzerine, statüsü ve bu statüden kaynaklanan hak, yükümlülük, görev ve 
sorumlulukları ile atama, nakil, disiplin ve personel hukukuna ilişkin diğer düzenlemelere 
dayalı olarak, üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (subektif) işlemlere karşı, üyelerini 
temsilen avukatları aracılığıyla dava açabilecekleri ve bu nedenle açılan davalarda 

taraf olabilecekleri sonucuna ulaşılmak…  “   gerekçesine dayalı kararı ile memur 
sendikalarının üyeleri adına dava açabilecekleri ortaya konulmuştur. 

3.  Ötesinde, 4688 sayılı yasa’nın 19. Maddesinde yer alan,  
 “MADDE 19.-…f) ÜYELERİNİN idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ORTAK 
HAK VE MENFAATLERİNİN İZLENMESİNDE veya hukuki yardım gerekliliğinin 
ortaya çıkması durumunda ÜYELERİNİN VEYA MİRASÇILARINI, HER DÜZEYDE VE 
DERECEDEKİ YÖNETİM ve yargı organları ÖNÜNDE TEMSİL ETMEK VEYA 
ETTİRMEK, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak hükmü “ 
sendikaların yetkili oldukları kurumlarda üyelerini her düzeyde temsil etme 
hakkını sahip olduklarını göstermektedir. 

4. Sendikalarımızın ( eski adı Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası) itirazı sonucu 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2007/334 E. 2009/2190 K. Sayılı 
12.11.2009 tarihli (Ek-2) ve  
“ …Temyiz dilekçesinin ekinde dosyaya sunulan yönetim kurulu karar defteri 
örneğinden, yönetim kurulu’nun 06.06.2005 günü, 64 sayılı kararıyla “ 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapan sendika üyelerine döner sermaye 
payı ödenmemesi nedeniyle Danıştay’da üyeler adına dava açılmasına” karar 
verildiği ve bu suretle sendika adına düzenlenen dilekçenin Genel Başkan 
tarafından imzalanarak 17.08.2005 tarihinde bakılan davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda, Yönetim Kurulunun kararı değerlendirilerek 
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekmektedir.”    
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  Gerekçesine dayalı kararı ile yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca 
sendika adına düzenlenen dava dilekçesinin sendikayı temsilen Genel Başkan 
tarafından imzalanacağını kabul etmiştir. 
Bu nedenle, sendika üyesi Adil Martı’nın düzenlemiş olduğu (Ek-3) yetki belgesine 
dayanarak sendika yönetim kurulumuzun 21/08/2014 tarih ve 666 sayılı (Ek-4) 
kararı uyarınca açılan davamızın dilekçesi Genel Başkan Ayhan ÇİVİ (Ek-5) 
tarafından imzalanmıştır. 

B. Dava Konusu İşlem  
1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünde Tekniker olarak görev 

yapan sendika üyemiz Adil Martı’nın 05/08/2014 tarihinde davalı idareye 
yaptığı (Ek-6)  başvuruda; 
“Malumunuz olduğu üzere,  1/8/2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56 ncı maddesiyle 
değişik 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi uyarınca 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde görev yapan personele 
çeşitli oranlarda Havacılık Tazminatı ödenmektedir. 
Diğer taraftan,  Genel Müdürlüğümüz ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü arasında varılan mutabakat gereğince; Genel 
Müdürlüğümüzce sivil havacılığa verilen meteorolojik hizmetlere ilişkin milli 
maliyetin hesaplanarak, yapılan harcamaların Eurocontrol teşkilatından geri 
dönüşü sağlanmaktadır. 
Anayasamızın 10 uncu maddesindeki eşit ilkesi ile 55 inci maddesindeki ücrette 
adaletin sağlanmasına ilişkin düzenleme nedeniyle Eurocontrol teşkilatından 
Genel Müdürlüğümüze yapılan ödemelerden dolayı tarafıma Havacılık 
Tazminatı ödenmesini arz ve talep ederim.” 
denilmek suretiyle, fiilen yapılan hizmetlere karşılık Eurocontrol teşkilatından 
davalı idareye yapılan ödemelerden yararlanmak istediğini bildirmiştir. 

2. Söz konusu başvuruya ilişkin davalı idarenin 12/08/2014 tarih ve 37142 sayılı 
cevap yazısında; 
“… 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ıncı maddesinde; Bu Kanunun 
birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar, aylık, ücret, 
ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil şartları bakımından bu 
kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar 
özel kanunlardaki hükümlere tabidir. 
“Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler 
karşılığında bu Kanunda sağlanan haklar dışında ücret ödenmez. Hiçbir yarar 
sağlanamaz.”  denilmektedir. 
Bu itibarla, Havacılık Tazminatı Ödenebilmesi için Kanuni düzenleme yapılması 
gerekmekte olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.” denilmek 
suretiyle talep reddedilmiştir. 

C.  Esas İlişkin Açıklamalar 

1. Türkiye , 30.11.1988 tarih ve 3504 sayılı Kanun ile Uluslar arası Hava 
Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı Sözleşmesini onaylamış, bu 
tarihten sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 01.03.1989 
tarihinde Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı ‘’European 
Organisation for the Safety of Air Navigation  (EUROCONTROL)‘e üye olmuştur.  
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Bugün 38  üye ülkeden oluşan Eurocontrol Teşkilatın’nın merkezi  Brüksel’dedir. 
Eurocontrol teşkilatına üye olan ülkeler kendi hava sahasını kullanan üye 
ülkelerin uçaklarından önceden belirlenmiş bir ücret almamakta, sadece 
Overflight uçus için (=direkt uçuş) bir yıllık dönemde yaptığı yatırım maliyetlerini, 
amortismanları, işletme maliyetlerini ve personel giderlerini toplamakta, bunu 
Türkiye hava sahasını o yıl içinde kullanan uçakların uçuş birim sayısına (her 100 
km birbirimdir)  bölerek her uçak Türkiye hava sahasını kaç kere kullanmış ise 
kullanma sayısı ile birim sayısı çarpılarak meblağ Eurocontrole gönderilmekte, 
Eurocontrole Teşkilatı da ilgili hava yolu şirketine göndererek tahsilini 
sağlamaktadır. 

Meteoroloji  Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi  ;  Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı kanunun 40. ve geçici 2. maddesine 
uygun olarak hazırlanan ve 03.11.1994 tarih ve 22100 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren  ‘’Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği ‘’ hükümleri 
çerçevesinde faaliyetlerine başlamış olup , 8.1.1986 tarihli ve 3254 sayılı 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17. 
maddesine dayanılarak yeniden düzenlenen 13.03.2013 tarih ve 28586 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği’’ hükümleri 
çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Döner Sermaye İşletmesi 
gelirleri; Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) ile faaliyet 
alanlarındaki iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretlerden sağlanmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sivil havacılıkla ilgili yatırımları ile cari 
harcamalarına ait milli maliyetin geri dönüşü; Eurocontrol Teşkilatının  ‘’Yol 
Hizmet Ücretleri Maliyet Tabanı Tespit Esasları ve Birim Fiyatların 
Hesaplanması’na dair temel dökümanında belirtilen prensip ve yöntemler 
kullanılarak tespit edilmektedir. 

Söz konusu dökümanın MET Maliyetleri başlıklı   2.10 maddesinde ; 
 

‘’Milli meteoroloji maliyetleri ‘9161/3 sayılı ICAO Belgesinde yer-alan , (Manual 
on Air Navigation Services Economics) , VI. İlavesi uyarınca belirlenir. Hava 
Seyrüsefer Hizmet ücretlerine ilişkin 9082/5 sayılı ICAO Belgesinde yer alan genel 
ilkelerin Meteoroloji hizmetleri veren kuruluşlarca uygulanması ve MET 
maliyetlerinin tespitinde bu kuruluşların söz konusu ilkelerin uygulanmasında 
uyum içinde çalışmaları yetkili makamlarca sağlanmalıdır.’’ denilmektedir. 

 
Bu çerçevede, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile DHMİ Genel Müdürlüğü arasında 
varılan mutabakat (Ek-7) gereğince; Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sivil 
havacılığa verilen meteorolojik hizmetlere ilişkin milli maliyetin hesaplanarak 
yapılan harcamaların Eurocontrol Teşkilatından geri dönüşü gerçekleşmektedir. 

 
2. Sivil havacılık hizmetlerine karşılık Eurocontrol Teşkilatından yapılan 

tahsilatlardan,  1/8/2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunun  56 ncı maddesiyle değişik 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin  Ek  2 nci maddesi uyarınca  Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünde görev yapan personele  29.06.2012 tarih ve 
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2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (Ek-8) ile belirlenen usul ve 
esaslara göre   Havacılık Tazminatı ödenmektedir. 

3. Ülkemizdeki hava meydanlarında fiilen yapılan hizmetler karşılığında Eurocontrol 
Teşkilatından tahsil edilen tutardan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünde görev yapan personele ödeme yapılırken, aynı hizmetlerin 
üretilmesinde fiilen katkısı bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin bu 
ödemelerden mahrum bırakılması hakkaniyet uygun bir uygulama değildir. 

4. Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik ” başlığını taşıyan 10’uncu  maddesi şöyle 
demektedir:  
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.  

  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”.  

5. Anayasanın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlığını taşıyan 55’inci maddesinin 
birinci fıkrasında; 

“Ücret emeğin karşılığıdır.  

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer 
sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir. 

D. Sonuç ve İstem 
 Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususlar doğrultusunda;  
i. Davalı idare işleminin iptaline, 
ii. Yoksun kalınan tutarın yasal faiziyle birlikte hesaplanarak ödenmesine,  
iii. Yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına,  

karar verilmesini saygıyla dilerim.  
 
 
 
Ayhan Çivi 
Büro Çalışanları Hak Sendikası 
Genel Başkanı 
 
 
Ekler: Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 
 
 
 

 


