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Aydınlık’taki köşemde 10 Mayıs 2016 günü yayımlanan yazımın başlığı “SİME-SEN’DE NELER 

OLUYOR?” idi.  
Sivil Memurlar Sendikası SİME-SEN’in sendikacılık hareketi tarihinde önemli bir yeri var.  
Kamu çalışanlarının sendikal haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kanunda askeri işyerlerinde çalışan 

sivil memurların sendikalaşması açık bir biçimde yasaklanmıştı. O tarihlerde sayıları 40 binin üstünde 
olan sivil memur, askeri disiplin altında örgütsüz bir biçimde çalıştırılıyordu. Bugün askeri işyerlerindeki 
sivil memurların sendikaları var.  

SİME-SEN, askeri işyerlerinde çalışan sivil memurların sendikalaşma hakkının Anayasa Mahkemesi 
kararıyla 2013 yılında alınmasını sağlayan örgüttür. Askeri işyerlerinde bugün sayıları 27 bin civarında 
olan sivil memurların sendikal haklara kavuşmasını SİME-SEN sağladı.  

Ancak 2016 yılında SİME-SEN’de bazı sorunlar yaşandı. SİME-SEN Denetleme Kurulu üyeleri Sadi 
Çelebi, Cüneyt Akakul, Emrah Köşüm ve Süleyman Deveci Ankara 24. İş Mahkemesi’ne başvurarak bazı 
iddialarda bulundular ve sendikaya kayyum atanmasını talep ettiler.  

10 Mayıs 2016 günlü yazımda bu iddiaları dile getirmiştim. 
Şimdi de bu iddiaların sonuçlarını aktarayım. SİME-SEN aklandı. Cumhuriyet Savcılığı, yapılan şikayet 

başvurusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ankara 24. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye 
Mahkemesi de kayyum talebini reddetti. 

 

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN SAVCILIK KARARI 
 
Şadi Çelebi, Cüneyt Atakul, Emrah Köşüm ve Süleyman Deveci önce 4 Mart 2016 günü Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, SİME-SEN yöneticilerinin zimmet, görevi kötüye kullanma ve 
görevi ihmal suçlarını işlediklerini ileri sürdüler.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2016/5641 basın soruşturma no. ve 2017/12 basın karar no.lu 
kararıyla, kovuşturmaya yer olmadığını karara bağladı. Cumhuriyet Savcılığı’nın kararında şöyle dendi: 

“Yapılan soruşturma sonucunda; müştekiler şikayet dilekçelerinde, Sendika yönetim kurulu üyesi 
şüphelilerin ‘Zimmet, Görevi Kötüye Kullanma, Görevi İhmal ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
ve Toplu Sözleşme Kanununa muhalefet’ suçlarını işlediklerini iddia ederek kamu davası açılmasını 
talep etmişler ise de; bilirkişi raporunda şüphelilere suç isnadı gerektiren herhangi bir husus 
bulunmadığının belirtilmesi karşısında şüphelilerin üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı 
anlaşılmakla, şüpheliler hakkında yüklenen suçlardan kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA 
(…) karar verildi.” 

 

İŞ MAHKEMESİ VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DE AKLADI 
 
Şadi Çelebi, Cüneyt Atakul, Emrah Köşüm ve Süleyman Deveci’nin Ankara 24. İş Mahkemesi’nde 

“sendikanın kayyum eliyle ve seçim gündemli olağanüstü genel kurula götürülmesi” talebiyle açtıkları 
dava, yerel mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme kararında “Tüm dosya kapsamında, denetim 
kurulu raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmiş olması, genel merkez yönetim kurulu üyelerinden 
haklarında iddia bulunan kişilerin ayrılmış olması gözönüne alındığında ve anılan raporlar kapsamında 
bu aşamada olağanüstü genel kurulun yapılmasını gerektirecek objektif haklı ve ciddi gerekçeler 
bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddedildiği belirtildi. 

Davacılar bu karara bir üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz ettiler. Ankara 
Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi de, oybirliğiyle verdiği kararında, Ankara 24. İş 
Mahkemesi’nin kararını uygun görerek, başvuruyu esastan reddetti.  

SİME-SEN’i kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.   


