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KARARIN ÖZÜ 

Birlik görevlilerine huzur hakkı ve maaş ödemesinin 

görüşülmesi 

 

Birlik Meclisimiz 5355 sayılı kanunun 11. maddesi ve Birlik tüzüğünün 11. maddesi 

gereği kasım ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU Başkanlığı altında 

30.11.2011 çarşamba günü saat 13.30 da yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile 

gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. Meclis üyelerinden M.Cahit Kaya ve 

Hasan Yavuz Mazeretleri nedeniyle, diğerleri mazeretsiz toplantıya katılmadı. 

 

 Birlik ve Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU yaptığı yoklama sonucunda Meclis salt 

çoğunluğunun bulunduğunu tespit ettikten sonra Meclis Açılış konuşmasını yaparak Meclisin 

gündem maddelerini okudu, sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.  

 

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.  5355 sayılı kanunun 16.ve 22 

maddeleri ile birlik tüzüğünün 24. maddesine göre Birlik Başkanı ve Meclis Üyelerine Meclis 

ve Encümen toplantıları için ödenecek huzur hakkı miktarı ile Birlik Başkanına ödenecek maaş 

konusu görüşülmeye açıldı. Görüşmeler sonunda M. Erçin Sandalcı’ nın toplantı huzur hakkı 

olarak kanunun öngördüğü limitte ödeme yapılsın önerisi benimsendi ve 5355 sayılı kanunda 

belirtildiği şekilde oturum başına birlik başkanına (5000 ) beş bin, encümen üyelerine (2000) iki 

bin ve meclis üyelerine (1500) bin beş yüz gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen 

aylık katsayı ile çarpımı olan tutarın ödenmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi Birlik 

Başkanına maaş ödenmesi konusunun görüşülmesinde, Meclis başkanı Salih Bankoğlu 2010 ve 

2011 yıllarında birlik başkanına 4355 sayılı kanunun 16.maddesi ile Birlik tüzüğünün 24. 

maddesinde birliğin giderleri bölümünde açıkça maaş ödemesi öngörüldüğünden meclis 

kararıyla maaş ödendiği ancak Aydın Valiliği’nin yaptırdığı inceleme sonucunda Birlik 

Başkanına maaş ödemesinin kontrolör görüşü olarak uygun olmadığına istinaden incelemeye 

alındığını ve incelemenin selameti açısından son 3 aydır başkana maaş ödenmediğini söyleyerek 

bu konunun detaylı incelenmesi ve alınan kararın birlik tüzüğüne eklenmesi gerektiğini söyledi. 

M. Erçin Sandalcı, her emeğin bir karşılığı olduğu, anayasada angarya yasaklanmıştır, kaldı ki 

4355 sayılı kanun ve birlik tüzüğünde açıkça maaş ödenir ifadesi vardır: Birlik personeli yetersiz 

olduğundan tüm işlerde birlik başkanının yoğun emeği vardır, ülkemizdeki tüm birlik başkanları 

maaş alıyorlar, bu nedenle birlik başkanına asgari ücretin dört katı tutarında maaş ödenmesini 

öneriyorum dedi. Yusuf Deveci, hepimiz kamu görevi yapıyoruz, benim üyesi olduğum bir 

başka birlikte birlik başkanına uzun yıllardır maaş ödeniyor Erçin beyin teklifine katılıyorum 

dedi. Birlik avukatına hukuki yönü sorulduğunda, Birlik başkana maaş ödenemeyeceğine karşı 

hiçbir karar yok. Maaş ödemesi Kanun ve tüzükte yer alıyor ancak tarif edilmiyor, ödeme şekli 

ve miktarının belirtilmemiş olması ödenmez anlamına gelmez, tarifi de karar organı olan Meclis 

tarafından yapabilir. İçişleri ve Maliye Bakanlığının da bu konuda bir yönetmeliği veya 

genelgesi yoktur. Anayasa’nın 18. Maddesinde angarya yasaklanmıştır, kanun ve tüzükte olan 

bir hususun uygulanması zorunludur. Birlik başkanına maaş ödenmesi konusunda kanaatime 



göre herhangi bir yasal sakınca yoktur dedi. Diğer üyeler de maaş ödenmesinin gerekli olduğunu 

belittiler ve görüşmeler sonunda başka öneri olmadığından M. Erçin Sandalcı’nın teklifi olan 

birlik başkanına asgari ücretin dört katı tutarında maaş ödenmesi Salih Bankoğlu’nun üç katı 

olsun isteği kabul görmediğinden Birlik başkanının çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla 

kabul edildi. Alınan bu kararın birlik tüzüğünün 43. maddesine eklenmesi Salih Bankoğlu’nun 

önerisi olarak ayrıca oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Salih BANKOĞLU             Avni AKGÜN                M. Cahit KAYA 

Birlik ve Meclis Başkanı                       Kâtip Üye                           Yedek Kâtip Üye 

 

 

 

 


