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DAVACI : DUYGU SARISÜLÜK'Ü TEMSİLEN HABER-SEN
VEKİLİ : AV. MELTEM SALMAN   (E-Tebliğ)
DAVALI : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 
VEKİLİ : AV. TAYLAN İĞCİ

  Ptt Başmüdürlüğü Tekirdağ Merkez/TEKİRDAĞ
DAVANIN ÖZETİ :Lüleburgaz Posta işleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğü' nde çalışan  davacı 
tarafından, Ağustos 2016 ve Ocak -2018 yıllarına ilişkin olarak kendisine fazladan ödenen toplam 3.509,73 
TL fazla mesai  tutarının geri ödenmesinin istenilmesine dair Kırklareli PTT Baş Müdürlüğü 02.10.2018
tarih ve E.674 sayılı  işleminin; Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarihli kararına aykırı 
olduğu, yargı kararı olmadan maaşından kesinti yapılamayacağı ileri sürülerek iptali ile birlikte maaşından
yapılan kesintilerin  yasal faizi ile ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ  : Dava konusu işlemin davacıya sehven yapılan fazla çalışma ücreti 
ödemesinden kaynaklandığı,  davacının kendisinden istenen meblağı 10 eşit taksitte ödemek istediğine dair 
05.10.2018 tarihinde yazılı beyanda bulunduğu, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, 
ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Edirne İdare Mahkemesi Hakimliği'nce dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:
Dava,Lüleburgaz Posta işleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğü' nde çalışan  davacı tarafından,

Ağustos 2016 ve Ocak -2018 yıllarına ilişkin olarak kendisine fazladan ödenen toplam 3.509,73 TL fazla 
mesai  tutarının geri ödenmesinin istenilmesine dair 02.10.2018 tarih ve E.674 sayılı  Kırklareli PTT Baş 
Müdürlüğü  işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesinde; kamu zararının, 
"kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya
eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması" olduğu, kamu zararının
belirlenmesinde, iş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, mal 
alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya
yersiz ödemede bulunulması, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya
yaptırılması, idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde
yapılmaması, mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması hallerinin esas alınacağı, kontrol, 
denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararının, zararın 
oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edileceği, 
tespit edilen kamu zararının, oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte 
ilgililerden tahsil edileceğinin ve kamu zararının bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer 
gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almaktadır.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde 
de; kamu zararından doğan alacakların merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise takibe yetkili 
birimlerce sorumluların ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak suretiyle veya 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edileceği ve tebliğde borcun miktarı, sebebi, doğuş tarihi, faiz
başlangıç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi, itiraz mercii belirtilerek, söz konusu tutarın tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesinin isteneceği, itirazın merkezde strateji geliştirme birimince, 
taşrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince on iş günü içerisinde sonuçlandırılacağı, itirazın ve 
itirazı değerlendirme süresinin bir aylık ödeme süresini etkilemeyeceği, kamu zararı alacaklarının yapılan 
tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip 
dosyasının sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde alacağın hükmen tahsili için strateji geliştirme 
birimi veya taşradaki ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderileceği 
hükmü yer almaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde ise; "Devlete,
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vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme
masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin 
akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından
mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur" 
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; idare tarafından tespit 
edilmiş olan kamu zararının ilgili tarafından rızaen ödenmemesi halinde, alacaklı idare tarafından, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibata yetkili tahsil dairesi 
sıfatıyla işlem yapılarak cebren ve kamu gücü kullanılmak suretiyle alacağın doğrudan tahsil edilmesinin 
mümkün olmadığı, idarenin hukuk birimince borçlu aleyhine adli yargı mercilerinde alacak davası açılmak
ve/veya icra dairesinde ilamlı icra takibi başlatılmak suretiyle alacağın tahsilinin sağlanması gerektiği, bu 
çerçevede, kamu zararına sebebiyet verildiğinin tespit edilmesi halinde sorumluya ya da ilgiliye tebligat 
yapılarak, kamu zararının mahiyeti ve miktarı bildirilmek suretiyle, bir ay içerisinde rızaen ödenmesinin
isteneceği, rızaen ödeme yapılmaması halinde ise kamu zararından doğan alacağın tahsili için idarenin
hukuk birimi tarafından işlem başlatılacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12'nci maddesinde, "Devlet memurları, 
görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an 
hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt,
kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç 
bedeli üzerinden ödenmesi esastır.  Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. 
Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının
yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre 
ilgili memurca ödenir." hükmü yer almakta olup, kamu görevlileri tarafından yapılan hatalı ödemelerin 
istirdatı hususunda genel hükümlerin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 7'nci maddesinde, bu Kanun'un sorumlular ve 
sorumluluk halleri uygulamasında, 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimi ile ilgili diğer kanunlarda 
belirtilen sorumlular ve sorumluluk hallerinin esas alınacağı , her türlü kamu kaynağının elde edilmesi
ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 
olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu, bu sorumluluğun yerine getirilip 
getirilmediğinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak Sayıştay raporlarında belirtileceği, kamu
zararına sebep olunan durumların ise bu zararın tazminine ilişkin hükme bağlama işlemi ile
sonuçlandırılacağı, sorumluların, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak 
oluşturulan ilamda yer alan kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlü oldukları, 

53'üncü maddesinde ise, Sayıştay ilamlarının kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine 
getirileceği, ilam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst
yöneticilerinin sorumlu olduğu, ilamlarda gösterilen tazmin miktarının hüküm tarihinden itibaren kanuni 
faize tabi tutularak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunacağı hükmü yer 
almaktadır.

Buna göre, Sayıştay denetimi sonucunda 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre kamu zararı olarak
belirlenmiş ve Sayıştay ilamında hükmedilmiş olan bir meblağın sorumlulardan tahsilinin de, rızaen
sağlanamaması halinde icra takibi yoluyla sağlanması gerektiği, kamu idaresi tarafından doğrudan kamu
gücü kullanılarak söz konusu meblağın istirdatı yoluna gidilemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 28/03/2016 tarih ve E:2014/4118 K:2016/1075 
sayılı kararı da bu yöndedir.   

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesinde, 
mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması halinin de kamu zararı kapsamında olduğu açıkça
belirtildiğinden, bir kamu görevlisine mevzuata göre yapılmaması gereken bir ödemenin yapılmış
olduğunun anlaşılması halinde de, ilgili idare tarafından söz konusu meblağın ilgilinin maaşından cebren 
kesinti yapılmak suretiyle istirdat edilemeyeceği, yukarıda belirtilen düzenlemeler uyarınca genel
hükümlerin uygulanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.
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Dava dosyasının incelenmesinden;Lüleburgaz Posta işleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğü' nde 
çalışan  davacı tarafından, Ağustos 2016 ve Ocak -2018 yıllarına ilişkin olarak kendisine fazladan ödenen
toplam 3.509,73 TL fazla mesai  tutarının geri ödenmesinin istenilmesine dair Kırklareli PTT Baş
Müdürlüğü 02.10.2018 tarih ve E.674 sayılı  işlemi ile kamu zararını tek seferde ödemek isteyenlerin 
19.10.2018 tarihine kadar, taksitlendirmek isteyenlerin ise üç gün içerisinde bir dilekçeyele idareye başvuru 
yapması, aksi halde ödenmeyen zimmet tutarlarının memurun  maaşından 1/4 oranında kesinti yapılarak
tahsil edileceğinin bildirilmesi üzerine, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır.

Bakılan davada; dosya kapsamından, dava konusu işlemin, idare tarafından yersiz olarak ödendiği 
düşünülen bir meblağın, ödemenin yapıldığı kamu görevlisinden tahsiline ilişkin olduğu anlaşılmakta olup,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesinde, mevzuatında öngörülmediği 
halde ödeme yapılması halinin de kamu zararı kapsamında olduğu belirtildiğinden, konunun 5018 sayılı 
Kanun ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, dava konusu işlemde, söz konusu mevzuat hükmüne aykırı olarak, "borcun miktarı, 
sebebi, doğuş tarihi, faiz başlangıç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi, itiraz mercii" tam olarak 
belirtilmediği gibi, söz konusu tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde ödenmemesi halinde 
davacının maaşından 1/4 oranında kesinti yapılarak cebren tahsil edileceğine ilişkin idari bir yaptırıma yer 
verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin topluca değerlendirilmesinden, idare 
tarafından davacıya yersiz olarak ödendiği düşünülen bir meblağın, ödemenin yersiz olup olmadığı
hususunda verilmiş bir yargı kararı veya kesinleşmiş bir icra takibi olmaksızın, yalnızca ödemenin yersiz
olduğu yönündeki idarenin tek taraflı tespitine dayanılarak, idare tarafından davacının maaşından re'sen
kesinti yapılmak suretiyle istirdatına imkan bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu Kırklareli PTT Baş
Müdürlüğü 02.10.2018 tarih ve E.674 sayılı  işleminde  hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, anılan işlem nedeniyle davacının maaşından yapılan haksız kesintinin davacıya iade 
edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının maaşından yapılan  kesintinin
davacıya iadesine, aşağıda dökümü yapılan 379,30 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya 
verilmesine, A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine  , artan posta avansının kararın kesinleşmesi sonrasında davacıya  iadesine, kararın tebliğini 
izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 
27/06/2019 tarihinde  karar verildi.

  HAKİM
 EMİNE ALKAN

 165844
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 35,90 TL 
Karar Harcı : 35,90 TL 
Y.D. Harcı : 180,40 TL 
Vekalet Harcı : 5,20 TL 
Posta Gideri : 121,50 TL 

TOPLAM : 379,30 TL 


