
ÖZET: Sendika üyeliğinden çekilme talebinde bulunan personelin, otuz gün içerisinde 

bu iradesinden bir dilekçeyle vazgeçip istifasını geri alabileceğine ilişkin 14/05/2010 tarihli ve 

10057 sayılı Başkanlığımız görüşü doğrultusunda sendika üyeliğinden çekilen personelin, 

çekilme talebinden vazgeçtiğine dair dilekçesinin iptalini isteyip isteyemeyeceği hususunda 

görüş   talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 15/06/2011-10545 

 

 
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun “Üyeliğin sona 

ermesi” başlıklı 16 ncı maddesinde; “Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi 

tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna 

verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin 

bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün 

içinde sendikaya gönderir. 

Çekilme kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. 

Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu 

surenin bitim tarihinde kazanılır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde ilgilinin 

çekilme işleminin kabulü, çekilmeye ilişkin dilekçesinin kurumuna verilmesiyle 

gerçekleşecektir.  

Diğer taraftan, mezkur Kanununun “Uygulamanın izlenmesi” başlıklı 42 nci 

maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi; “Personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak 

sorunları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerini alarak 

gidermeye Devlet Personel Başkanlığı, yetkilidir.” hükmünü amirdir. Bu yasal düzenlemeden 

hareketle Başkanlığımız sendikaya üyelik, sendika üyeliğinden istifa, istifa sonrası yeniden bir 

sendikaya üyelik, istifadan veya üyelikten vazgeçebilme vb. konularda ortaya çıkan 

tereddütleri gidermek, farklı uygulamalara mahal vermemek ve uygulamada birliği 

sağlayacak görüş tesis etmek amacıyla 10/04/2009 tarihinde Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Söz konusu toplantıda oy çokluğu 

ile alınan ve Başkanlığımızın 24/04/2009 tarihli ve 7140 sayılı görüşüne de yansıyan kararda; 

“İstifanın çekilme bildiriminin kurumuna verilmesini takip eden otuz gün sonra geçerli olacağı 

göz önüne alındığında, sendika üyeliğinden istifa eden bir kamu görevlisinin, otuz günlük süre 

içerisinde bu iradesinden bir dilekçe ile vazgeçebileceği” değerlendirilmiş ve bu 

değerlendirme doğrultusunda “Sendika üyeliğinden istifa eden kamu görevlisinin, otuz gün 

içerisinde bu iradesinden bir dilekçe ile vazgeçip istifasını geri alabileceği”ne ilişkin 

Başkanlığımız görüşü tesis edilmiştir. Bu görüş doğrultusunda, çekilmeden vazgeçmeye ilişkin 

dilekçenin verilmesi ile kişinin sendika üyeliğinden çekilme iradesi ortadan kalkmakta ve 

mevcut sendika üyeliğinin devam etmesi gerekmekte olup, bu şartlar altında kişinin yeniden 

sendika üyeliğinden çekilmeye karar vermesi halinde, çekilme işleminin ancak 4688 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilebileceği 

değerlendirilmektedir. 


