ÖZET: Memurun dernek üyesi veya yöneticisi olması hasebiyle düzenlenen toplantı,
seminer vb. faaliyetlerde görev alması halinde çalışmış olduğu kurumu tarafından ne
şekilde izin kullandırılacağı hk. (30/03/2015-2154)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin dernek üyesi veya yöneticisi
olması hasebiyle düzenlenen toplantı, seminer vb. faaliyetlerde görev alması halinde çalışmış
olduğu kurumu tarafından ne şekilde izin kullandırılacağı hususunda görüş talep edilen ilgi
yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 1982 Anayasasının "A.Dernek kurma hürriyeti" başlıklı 33 üncü
maddesinde, "Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da
üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
………..
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve
görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel
değildir.
Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır." hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde;
"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar
için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere
gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ile "Yıllık izinlerin kullanılışı"
başlıklı 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya
ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.
Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer….."
hükmüne yer verilerek yıllık izin süresi ve bu iznin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.
Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde "Mazeret izni", 105 inci
maddesinde "Hastalık ve refakat izni", 108 inci maddesinde ise "Aylıksız izin" halleri
düzenlenmektedir.
Diğer tarafta 5253 sayılı Dernekler Kanununda, Devlet memurlarının mesai saatleri
içinde, üyesi oldukları derneklerin faaliyetlerine katılabilmesine imkan sağlayan herhangi bir
izin düzenlemesine yer verilmemektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar bağlamında; mesai saatleri
dahilinde dernek faaliyetlerine katılım için özel bir izin düzenlemesi bulunmadığından,
memurların kendilerine tanınan yıllık izin hakkı kapsamında bu faaliyetleri yürütebilecekleri
değerlendirilmektedir.

