
 

 
ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika üyesi 
olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesi çerçevesinde Yükseköğretim kurumlarında görev yapan 
daire başkanları ile yüksekokul müdürleri ve konservatuar müdürlerinin sendika üyesi olup 
olamayacağına dair. 18/04/2014-1872 

 

 

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kanunun "Sendika üyesi olmayacaklar" başlıklı 15 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; "Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 

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

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

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

olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları" hükmü, (d) bendinde ise; 

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

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

müdürleri ile bunların yardımcıları" hükmü bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü 

maddesinde; "… c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve 

bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve 

uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek 

yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç 

amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. 

d)Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim 

öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri 

kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

e)Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine 

birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f)Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında 

lisansüstü, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. 

g)Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim 

kurumudur. 

h)Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim 

kurumudur…" hükmü, "Yönetim örgütleri" başlıklı 51 inci maddesinde; "a. Yükseköğretim üst 

kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir 

genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk 

müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. 

Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim 

kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur." hükmü bulunmaktadır. 



Bununla birlikte, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendinde yer alan "Bu Kanun 

kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların" ibaresi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu açısından 

Üniversiteyi ifade ettiğinden, söz konusu Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen Üniversite 

yönetim kurulunda yer alan üyelerin ve aynı Kanunun 51 inci maddesinde bahsedilen daire 

başkanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bu itibarla, 2547 sayılı Kanunda yönetim örgütleri adı altında düzenlenen daire 

başkanlarının 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendine girdiği ve yüksekokul 

müdürlerinin aynı Kanunun 15 inci maddesinin (d) bendinde yer aldığı göz önüne alındığında söz 

konusu kadrolarda görev yapan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı ancak 

4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üyesi olamayacaklar arasında düzenlenmeyen 

konservatuar müdürlerinin ise üniversite yönetim kurulu üyesi olmaması halinde kamu görevlileri 

sendikalarına üye olabileceği değerlendirilmektedir. 

 


