
 

 
ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde 

üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışan personelin ve üniversite 
hastaneleri, sağlık araştırma ve uygulama merkezleri ile sağlık bilimleri enstitüsünde 2914 sayılı 
Kanuna göre çalışan personelin hangi hizmet kolunda örgütlü sendikalara üye olabileceğine dair. 
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                  07/09/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların 
Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre kamu 
kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kollarını gösterir listesinde; üniversiteler 2 Nolu Eğitim, 
Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda, üniversite hastaneleri (tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile 
bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri) ise 3 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
kolunda yer almıştır. 

 
Konu ile ilgili (X) sendikası tarafından Danıştay 10 uncu Dairesine açılan davada; mezkur 

Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kollarını 
gösterir listenin hizmet kolu sıra no:3 ve kurum kodu:10’da yer alan “Üniversite hastaneleri” 
ibaresinin ve anılan düzenleme uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tesis edilen 
işlemin iptali istenmiş ve ilgili Dairenin E.2008/5955, K.2013/344 sayılı Kararında; “…Üniversiteler 
bünyesinde tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma merkezi olarak kurulan üniversite 
hastanelerinin hem eğitim ve araştırma hem de sağlık hizmeti işlevi bulunmakla birlikte 
üniversite hastanelerinde öğrencilere ve personele uygulamalı olarak verilen eğitim hizmetleri de 
doğrudan doğruya sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve niteliğinin yükseltilmesine yönelik olup bu 
hastanelerde de diğer hastaneler gibi muayene, teşhis, tedavi gibi hizmetler verildiği, hasta 
bakıcı, ebe, hemşire, teknisyen gibi sağlık personelinin istihdam edildiği dikkate alındığında 
sunulan temel hizmetin sağlık hizmeti olduğu, dolayısıyla üniversite hastanelerinin sağlık ve 
sosyal hizmetler sınıfında yer alması gerektiği sonucuna varılmakla dava konusu yönetmeliğin 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Girdikleri Hizmet kollarını gösteren liste kolu Sıra No:03 Kurum 
Kodu:10’da yer alan “Üniversite Hastaneleri” ibaresinde hukuka aykırılık bulunmamıştır.” 
hükmüne varılmıştır.  

 

Ayrıca, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Sendika 

üyeliğinin kazanılması” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Sendikalara üye olmak serbesttir. 

 Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye 

olabilirler. 

 Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile 

sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır… 



 

             Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin 

kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve 

dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir…” hükümleri ile, “Üyelik 

ödentisi” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu görevlileri sendikasına, kamu 

görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru 

formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından 

kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili 

sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu 

görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal 

düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder.” hükmü yer almakta olup, söz konusu 

maddelerde yer verilen hükümlerde üyelik aidatlarının, kamu görevlisinin aylığını ödeyen kamu 

işverenince kesilip, ilgili sendika hesabına aktarılacağı ve ilgili sendikaya üye kamu görevlilerinin 

listesinde ilan edileceği belirtilmektedir. 

Bu itibarla, söz konusu Yönetmelik eki cetvellerde Üniversite hastaneleri ibaresinin 

yanında parantez içi ifade olarak açıkça Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık 

uygulama ve araştırma merkezleri ibaresine yer verildiği göz önüne alındığında, Üniversite 

hastanelerinin, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ve bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma 

merkezlerinin sağlık ve sosyal hizmet kolu kapsamına girdiği, bahse konu personelin sendika 

üyeliğinin tespitinde kadro veya pozisyonunun bulunduğu yerin dikkate alınması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

 

 


