
 

 

ÖZET: Rektörlükte faaliyet gösteren bir sendika şubesinin yönetim kurulu üyelerine, 4688 
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında haftada bir gün olarak 
verilen sendikal iznin kullanılmasının, sendikaların şube kurulması için öngörülen üye sayısı olan 
400 üye sayısı ile bağlantısının olup olmadığına dair. 04/03/2013-4232 

 

 

 

 

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 9 uncu 

maddesinin ilk fıkrasında; “Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyelerden oluşur.” hükmü, 

18 inci maddesinde; “…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. Sendika 

yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı 

bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon 

yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise 

konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle 

yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir. 
Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, mezkûr Kanunda sendika ve konfederasyonların genel kurullarının görev ve 

yetkilerini düzenleyen 12/h maddesinde, genel kurulların sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya 

kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma 

konularında yönetim kuruluna yetki verebileceği hususu düzenlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; sendika şubesinin üye 

sayısının şube kurulması için öngörülen 400 üye sayısının altına düşmesi halinde sendika 

şubelerinin, şube olma vasfını kendiliğinden yitirmediği, sendika şubesinin ancak genel kurul 

kararıyla veya 4688 sayılı Kanunun 12/h maddesine göre yönetim kurulu kararıyla 

kapatılabildiği göz önüne alındığında kapatılmamış bulunan sendika şubesinin yönetim kurulu 

üyelerinin, bir sonraki genel kurula kadar bahse konu Kanunla verilen izin hakkından 

yararlandırılmaları gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 


