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DAVACI : MUSTAFA BİRİNCİ ADINA TÜM BELEDİYE VE EYREL 
YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI

VEKİLİ : AV. NAZAN SAKALLI AKTAŞ
  -UETS[16496-94342-71730]

DAVALI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ : AV. ELVAN AŞÇIBAŞI

  Cumhuriyet Bulv. No:1 Konak/İZMİR

DAVANIN ÖZETİ :  Davalı idare bünyesinde itfaiye eri olarak görev yapan davacı 
tarafından, maktu fazla mesai ücretinin Covid-19 salgını nedeniyle idari izinli olduğu 2020 
Nisan ve Mayıs aylarında ödenmemesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, kamu 
çalışanlarına yönelik ilave tedbirler hakkında genelge de idari izinli sayılanların esas 
görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağının belirtildiği, mali ve sosyal hak ve yardımları 
ile diğer özlük haklarının saklı olduğu, idari izin döneminde esas görevin fiilen yerine 
getirilmiş sayılacağına dair emredici hüküm bulunduğu ileri sürülerek iptali ile  2020 Nisan 
ve Mayıs aylarına ilişkin ödenmeyen maktu fazla mesai ücretinin ödenmesine karar verilmesi 
istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının idari izinli sayılması talebiyle başvuruda bulundu 
2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 16.03.2020 tarihinden itibaren idari 
izin kullanmaya başladığı, belediye itfaiye teşkilatında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti 
ödeneceği, fiilen görevi ifa etmeyen davacıya bu ödemenin yapılmasının mümkün olmadığı 
ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İzmir 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava,  davalı idare bünyesinde itfaiye eri olarak görev yapan davacı tarafından, maktu 

fazla mesai ücretinin Covid-19 salgını nedeniyle idari izinli olduğu 2020 Nisan ve Mayıs 
aylarında ödenmemesine ilişkin işlemin iptali ile  2020 Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 
ödenmeyen maktu fazla mesai ücretinin ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K cetvelinin "Aylık Maktu Fazla Çalışma 
Ücreti" başlıklı B bendinin birinci fıkrasında; "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli 
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar da (iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 
657 sayılı kanunda belirtilen çalışma ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye 
hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), Belediye 
meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktu ödenir." düzenlemesine 
yer verilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 52.maddesinde; "İtfaiye teşkilâtının çalışma usûl ve 
esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, 
alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve 



T.C.
İZMİR

3. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/736

KARAR NO : 2021/71

  2/3
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  O/c0y4k - sZ3OlxJ - SMTBP// - hBmmsQ=  ile erişebilirsiniz.

savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre 
oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak 
üzere ek düzenlemeler yapabilir.

İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve 
saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı 
olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye 
itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen 
üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." 
düzenlemesine yer verilmiştir.

22.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesinde; "COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu 
salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete 
uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari 
sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara 
uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair 
usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst 
yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları 
(bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare 
birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için 
üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli 
sayılır.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari 
izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. 
Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi  
sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların 
mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. ..." düzenlemesine yer 
verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının davalı idare bünyesinde ifaiye eri olarak 
görev yapmakta iken Covid-19 salgını sebebiyle çıkarılan 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi kapsamında idari izin kullanma istemiyle başvuruda bulunması üzerine 2020 yılı 
Nisan ve Mayıs aylarında idari izinli olması nedeniyle fazla mesai ücretini ödenmemesi 
üzerine bahsi geçen işlemin iptali ile 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin ödenmeyen 
maktu fazla mesai tutarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın 
açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz 
kuruluşlarda görev yapan zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenen aylık 
maktu fazla çalışma ücreti; mesai dışında fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, 
yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda fiilen zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde 
kadrolu olarak  çalışanlara, salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle personel arasında 
herhangi bir ayrım yapılmaksızın,  her ay  sabit ve maktu olarak ödenen bir ödeme niteliğinde 
olduğu, yukarıda yer verilen Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde idari izinli sayılanların esas 
görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklarının ve mali ve sosyal hak ve yardımları ile 



T.C.
İZMİR

3. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/736

KARAR NO : 2021/71

  3/3
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  O/c0y4k - sZ3OlxJ - SMTBP// - hBmmsQ=  ile erişebilirsiniz.

diğer özlük hakları saklı tutulduğunun açıkça yer aldığı görüldüğünden, bahsi geçen Genelge 
uyarınca davacının idari izinli olduğu 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin maktu fazla 
çalışma ücretinin ödenmesi gerekmekte iken davalı idarece davacının belirtilen tarihlerde 
fiilen çalışmadığı  gerekçesiyle ödeme yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık 
görülmemiştir.

Belirtilen nedenle, davacının  idari izinli olduğu 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına 
ilişkin maktu fazla çalışma ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesi 
gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,  davacının  idari izinli olduğu 
2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin maktu fazla çalışma ücretinin davalı idare 
tarafından davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 294,70-TL yargılama gideri ile 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı 
idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın 
kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün 
içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 17/01/2021 
tarihinde  karar verildi.

  HAKİM
MİRAÇ ÜZÜM

216793
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 54,40 TL 
Karar Harcı : 54,40 TL 
Y.D. Harcı : 89,60 TL 
Vekalet Harcı : 7,80 TL 
Posta Gideri : 88,50 TL 

TOPLAM : 294,70 TL 


