
 

ÖZET: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamına dahil personelden kimlerin 

sendika üyesi olamayacağının, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15/d 

maddesinde tahdidi olarak sayıldığını belirten ve …..tarihli ve …. sayılı yazımızla üniversite, 

fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacaklarına dair. 
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Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 

nci maddesinde; “Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli 

oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri 

ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla 

veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı 

kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu 

görevlileri hakkında uygulanır.” hükmü, “Sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı 15 inci 

maddesinin (c) bendinde; “Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 

müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim 

kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk 

müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst 

düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst 

amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları,” (d) bendinde ise;“Yüksek 

Öğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, 

üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve 

yüksekokulların müdürleri ve bunların yardımcıları... üye olamazlar ve sendika kuramazlar” 

hükümleri yer almaktadır. Her ne kadar, adı geçen Kanunun 15/d maddesi ile Yüksek öğretim 

Kurum ve Kurulları teşkilatında görev yapan üst düzey kamu görevlileri tahdidi olarak 

sayılmış olsa da, aynı Kanunun 15/c maddesinde  yer alan; “Bu Kanun kapsamında bulunan 

kurum ve kuruluşların … yönetim kurulu üyeleri… üye olamazlar ve sendika kuramazlar.” 

ibaresi dikkate alındığında, bu Kanunun kapsamı dahilinde bulunan  üniversite, fakülte, 

enstitü ve yüksekokulların yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacakları 

anlaşılmaktadır.     

Bu itibarla; üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika 

üyesi olamayacakları mütalaa edilmektedir. 

 

 


