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Üniversiteniz kadrolarında çalışan personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu

Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyeliğine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir. 
4688 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (a) bendinde, kamu görevlisi, ''bu Kanun kapsamında yer

alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan
kamu görevlileri'' olarak tanımlanmış, 14'üncü maddesinde, kamu görevlilerinin çalıştıkları işyerinin
girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecekleri hükme bağlanmıştır.

4688 sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 07/09/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan listede, 02 sıra numaralı ''Eğitim, Öğretim ve Bilim
Hizmetleri'' hizmet kolunun 05  kurum kodunda ''Üniversiteler'', 03 sıra numaralı  ''Sağlık ve Sosyal
Hizmetler'' hizmet kolunun  06 kurum kodunda ''Üniversite hastaneleri (tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile
bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)'' yer almaktadır.

Kanun ve Yönetmelik maddelerine göre, kadrosu üniversite hastanelerinde (tıp ve diş hekimliği
fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri) bulunan ve özlük hakları bu
kuruluşlarca karşılanan akademik ve diğer personel, 03 sıra numaralı ''Sağlık ve Sosyal Hizmetler''
hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalara, üniversitelerin diğer birimlerinde kadrolu olarak çalışan
akademik ve diğer personel ise 02 sıra numaralı ''Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri'' hizmet kolunda
faaliyette bulunan sendikalara üye olabileceklerdir.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kanunun 42'nci maddesinin (b) bendi uyarınca 07/05/2013 tarihinde
Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mülga Devlet Personel Başkanlığının temsilcilerinin
katılımı ile yapılan toplantıda, üniversite bünyesinde, personeli farklı birimlerde çalışmakta olan bir
döner sermaye işletmesi kurulması durumunda; kadro veya pozisyonu döner sermaye işletmesinde
bulunan personelden üniversite hastanelerinde (tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri dahil) sürekli olarak görev yapanların sağlık ve sosyal hizmet kolunda,
diğer birimlerde sürekli olarak görev yapanların ise eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda faaliyet
gösteren sendikalara üye olabileceği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla, Üniversitenizde çalışan personelin sendika üyeliğinin yukarıda yapılan açıklamalara
göre değerlendirilmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi rica ederim.
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