
 

 
ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ilgili hükmü 
çerçevesinde, 2005 yılından itibaren aylıksız izinli olarak … Sendikası … Şube Başkanlığı görevini 
yürüten ilgili hakkında bağlı bulunduğu sendika yönetim kurulu tarafından alınan karara göre 
aylıksız izninin sonlandırılması amacı ile kurumuna başvuru yapılacağının tarafına tebliğ edilmesi 
sonucu … sendika genel merkezi tarafından söz konusu şahsın aylıksız izninin sonlandırıp 
sonlandırılamayacağına dair 22/07/2014-3792 

 

 

Mezkûr Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Sendika veya konfederasyonu ilk 

genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna 

seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç 

otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde 

belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız 

izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine 

ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar…" hükmü, 9 

uncu fıkrasında; "Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon 

organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün 

içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu 

kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz 

gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar." hükmü 

yer almaktadır. Söz konusu hükümlerden, sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeliğine 

seçilen kamu görevlisinin aylıksız izine ayrılması ve aylıksız izninin sona erdirilmesinin kamu 

görevlisinin aynı usulle kurumuna yapacağı yazılı müracaatına bağlandığı anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte, 4688 sayılı Kanunda sendika yönetim kurulu üyelerinin aylıksız iznin 

verilmesine veya sona erdirilmesine dair bir yetkisinin olduğuna dair herhangi bir hükme yer 

verilmemiştir. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun "Tüzük" başlıklı 7 nci maddesinde sendika ve 

konfederasyonların tüzüklerinde belirtilmesi zorunlu hususlar sayılmış ve g bendinde; "Genel 

kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayıları ile yönetim, 

denetleme ve disiplin kurullarının oluşumu, bu kurulların görevleri ve toplantı usulü" hükmüne 

yer verilmiştir. 

Bu itibarla, 4688 sayılı Kanunda sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeliğine 

seçilen kamu görevlisinin aylıksız izine ayrılması ve aylıksız izninin sona erdirilmesinin nasıl 

yapılacağı düzenlenmekte olup, kamu görevlisinin bu izninin sendika yönetim kurulu üyeleri 

tarafından sona erdirilmesi hakkında mezkûr Kanunda herhangi bir hüküm bulunmamakla 

birlikte, konunun yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği ve … Sendika Tüzüğünde belirtilen 

hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 


