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İlgi : 09.02.2022 tarihli ve E-34200816-730.10-43664 sayılı yazınız.
 

İlgi  yazınız  ile  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  34  üncü  maddesi  ve  2914  sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi  kapsamında Üniversitenizde  sözleşmeli  statüde
istihdam  edilen  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanlarının  kamu  görevlileri  sendikalarına  üye  olup
olamayacakları  ile  üye  olabilmeleri  halinde  toplu  sözleşme  ikramiyesinden  yararlanıp
yararlanamayacakları hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

Bilindiği  üzere;  Anayasanın  51  inci maddesinde,  çalışanlar  ve  işverenlerin,  üyelerinin  çalışma
ilişkilerinde,  ekonomik  ve  sosyal  hak  ve  menfaatlerini  korumak  ve  geliştirmek  için  önceden  izin
almaksızın  sendikalar  ve  üst  kuruluşlar  kurma,  bunlara  serbestçe  üye  olma  ve  üyelikten  serbestçe
çekilme  haklarına  sahip  oldukları,  hiç  kimsenin  bir  sendikaya  üye  olmaya  ya  da  üyelikten  ayrılmaya
zorlanamayacağı,  işçi niteliği  taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam,  istisna ve
sınırlarının gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenleneceği; 16 ncı maddesinde  ise
yabancılar  için,  temel hak ve hürriyetlerin milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceği
hüküm altına alınmıştır.

4688  sayılı  Kamu Görevlileri  Sendikaları  ve  Toplu Sözleşme Kanununun  3  üncü maddesinde
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  sendikalara  üye  olmanın  serbest  olduğu,  kamu  görevlilerinin  çalıştıkları  işyerinin  girdiği
hizmet  kolunda  kurulu  bir  sendikaya  üye  olabilecekleri  düzenlenmiş;  15  inci maddesinde  de  sendika
üyesi olamayacak kamu görevlileri sayılmıştır.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi ve 25/8/2021 tarihli
ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik
Mali  ve Sosyal Haklara  İlişkin  2022  ve  2023 Yıllarını Kapsayan  6. Dönem Toplu Sözleşmenin  İkinci
Kısım Birinci Bölümünün 23 üncü maddesi uyarınca, kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya
ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya
ücretleri ile birlikte 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda
toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  34  üncü  maddesinde,  yükseköğretim  kurumlarında,
sözleşme  ile  görevlendirilecek  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanlarının,  ilgili  fakülte,  enstitü  veya
yüksekokul  yönetim  kurulunun  önerisi  ve  üniversite  yönetim  kurulunun  uygun  görüşü  üzerine  rektör
tarafından atanacağı ve bunların öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim elemanları
için  konulmuş  olan  hükümlere  tabi  olacağı;  2914  sayılı  Yükseköğretim  Personel  Kanununun  16  ncı
maddesinde ise 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı
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Yakup TEKİN
Bakan a.

Genel Müdür

uyruklu  öğretim  elemanlarına  ödenecek  ücretin,  Cumhurbaşkanınca  belirlenecek  esaslar  dahilinde
Yükseköğretim Kurulunca tespit edileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendikal haklarının kullanımına ilişkin ilgili
mevzuatında  herhangi  bir  sınırlama  bulunmamakta  olup  Üniversitenizde  sözleşmeli  statüde  istihdam
edilen  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanlarının  kamu  görevlileri  sendikalarına  üye  olabilecekleri  ve
bunlardan  kamu  görevlileri  sendikalarına  üye  olup,  aylık  veya  ücretinden  üyelik  ödentisi  kesilenlere
Ocak,  Nisan,  Temmuz  ve  Ekim  aylarında  aylık  veya  ücretleri  ile  birlikte  toplu  sözleşme  ikramiyesi
ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.
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