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MEMURLARA SENDİKA KURMA HAKKI İLK 
DEFA

• 1961 Anayasası çerçevesinde çıkarılan 624 sayılı Devlet
Personeli Sendikaları Kanunu ile memur sendikacılığı yasal
bir hak haline gelmiştir.

• 1971 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında işçi niteliği
taşımayan kamu görevlilerinin sendika hakkı ortadan
kaldırılmıştır.
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Kamu Görevlileri Sendikaları Mevzuatı 

• Anayasanın 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 23.7.1995 tarihli ve
4121 sayılı Kanunla değiştirilerek kamu görevlilerinin sendikal hakları
anayasal güvenceye kavuşturulmuştur.

• 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu 12/07/2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
konulmuştur.

• 04/04/2012 tarihli 6289 sayılı Kanunla 4688 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmış ve Kanunun adı da bu değişikliğe paralel olarak “Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” olarak
değiştirilmiştir.
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Sendika kurma hakkı

Çalışanlar ve işverenler,

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 sahiptir. Hiç kimse bir
sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
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Sendika kurma hakkı

 Sendika kurma hakkı, ancak,
 millî güvenlik,

 kamu düzeni,

 suç işlenmesinin önlenmesi,

 genel sağlık ve genel ahlâk ile

 başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve

 kanunla sınırlanabilir.

 Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri,
Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı
olamaz.
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Sendika Nasıl kurulur?

• Sendikalar hizmet kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette 
bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan 
kamu görevlileri tarafından kurulur.

• Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri 
esasına göre sendika kurulamaz.
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• Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın serbestçe 
kurulurlar.

• 7 kamu görevlisi bir araya gelerek sendika kurabilirler.

• Sendikanın kurucuları; 
• sendika tüzüğü ve

• kamu görevlisi olduklarını gösterir belge ile 

• sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini 

• kuruluş dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine
vererek sendikayı kurarlar. 
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• Belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile tüzel kişilik kazanılır.

• Eksiklik tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş 
koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik 
eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasını ister. 

• Tamamlanmadığı takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin 
durdurulması için ilgili valilik bir ay içinde iş mahkemesine başvurur. 
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Kamu Görevlileri Sendikaları Mevzuatı

•Anayasa
•Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu

•Medeni Kanun
•Dernekler Kanunu
•Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu
• Yönetmelikler,
•Tebliğler
•Genelgeler
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Kimler Kamu Görevlisi

4688 sayılı Kanun, Kamu Görevlisini

“Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve
kuruluşların kadro veya pozisyonlarında
istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında
çalışan kamu görevlileri”

olarak tanımlamıştır.

10



Kimler Sendika Kurma Hakkına Sahip?

 Memurlar,
 Sözleşmeli Personel;

- 4/B’li Söz. Per,
- 399 s. KHK Söz. Per,
- 5393 s. Kanun 49.md,
- 4924 s. Kanun,
- Teşkilat Kanunları uyarınca istihdam edilen Söz. Per.

 Geçici Personel.
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Kamu Görevlileri Sendikaları 
Hizmet Kolları

- Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

- Sağlık ve Sosyal Hizmetleri

- Yerel Yönetim Hizmetleri

- Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

- Kültür ve Sanat  Hizmetleri

- Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

- Ulaştırma Hizmetleri

- Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

- Enerji San. ve Madencilik Hizmetleri

- Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

12



Sendika Şubesi, Sendika ve 
Konfederasyonların Zorunlu Organları

- Genel Kurul

- Yönetim Kurulu    (Send. 3-7,  Konf. 5-10)

- Denetleme Kurulu (3-5 Denetçi, Şb. 1 Denetçi)

- Disiplin Kurulu   (3-5 üye)
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Sendika Üyeliği

 Kamu görevlileri, çalıştıkları işyerinin girdiği
hizmet kolunda bir sendikaya üye olabilir.

 Sendika üyelik başvurusu sendikaya yapılır.

 Otuz gün içerisinde reddedilmediği taktirde
başvuru, kabul edilmiş sayılır.

 Başvurunun bir örneği aidat kesintisi yapılabilmesi
için 15 gün içinde üyenin kurumuna gönderilir.

 Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki
üyelikler geçersizdir.
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Kimler Sendika Üyesi Olamaz ?

• Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve
Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim
Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında,

• Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu
görevlileri,

• Hakimler ve savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

• Daire Bşk Yrd.+, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatı denetim
birimi yöneticileri, hukuk müşaviri, bölge, il ve ilçe teşkilatı en üst
yöneticileri, belediye başkanları ve yardımcıları,

• YÖK başkan ve üyeleri, yüksek öğretim kurumlarının en üst amir
ve yardımcıları,

• Mülki idare amirleri,

• TSK personeli,

• MİT mensupları,

• Merkezi denetim elemanları,

• Emniyet HS,

• Ceza infaz kurumları personeli.
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Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi

• Üyelikten çekilme bildirimi, çalışılan kuruma verilir. Üyelikten
çekilme bu başvurudan 30 gün sonra geçerlilik kazanır. Yeni
sendika üyeliği de bu tarihten sonra kazanılır.

• Sendika üyeliğinden çıkarma yetkisi sendika merkez genel
kurulunundur.

• Kamu görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi, farklı
hizmet koluna giren bir kuruma atanma hallerinde sendika
üyeliği sona erer.
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Sendika Üye ve Yöneticilerinin Güvencesi

• Sendika üyeleri ve yöneticileri, sendikal faaliyete
katılmadan dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz.

• Sendikal faaliyete katılmadan dolayı göreve son
verilemez.

• İşyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi,
sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika
yöneticilerinin görev yeri sebebi açık ve kesin
şekilde belirtmedikçe değiştirilemez.
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Sendika Yöneticilerinin Hakları 1

Sendika ve konfederasyonun ilk genel kurula kadar sevk ve
idare edecek yönetim kurulu üyeleri, seçilmiş yönetim kurulu
üyeleri ve şube yönetim kurulu üyeleri, yazılı talepte
bulunmaları halinde tüzükleri hükümleri de dikkate alınmak
kaydıyla aylıksız izinli sayılır.

 İzne ayrılmayan üyeler haftada bir gün izinli sayılır.

Bu hakkın kullanılması için sendika yöneticileri için
sendikanın toplam 400 üyesi, konfederasyonunun toplam
1000 üyesi olmalıdır.
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Sendika Yöneticilerinin Hakları 2

Aylıksız izinde geçen süreler kesenekleri sendika tarafından
ödenmek şartıyla emeklilikte ve kazanılmış hak aylığında
değerlendirilir.

Aylıksız izinli sayılanların sağlık giderleri kurumlarınca
karşılanır.

 İldeki üye sayısı 100+ sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye
sayısı 50+ olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat
izinli sayılır.

Bu izni temsilci uygun gördüğü yerde kullanabilir.
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İşyeri Sendika Temsilcisi
• İşyeri sendika temsilcisini o işyerinde en çok üye kaydetmiş

sendika seçebilir.

• Temsilcinin görevi, üyelerinin sorunlarını dinlemek, sendika ile
işveren arasında iletişim sağlamaktır.

• İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise 1, 201-600
arasında 2, 601-1000 arasında ise 3, 1001-2000 arasında
ise 4, 2000’den fazla ise 5 (en çok) beş işyeri sendika
temsilcisi seçilebilir. Bunlardan birisi baş temsilci olarak
görevlendirilebilir.

• İşyeri sendika temsilcisine görevini yerine getirebilmesi için
haftada 4 saat süreyle izin verilir.

20



İşyeri Sendika Temsilcisi
• İşyeri sendika temsilcisine görevini yerine getirebilmesi için

haftada 4 saat süreyle izin verilir.

• İşyeri sendika temsilcisini 4 saatlik iznini işyerinde kullanmak
zorundadır.

• İşyeri sendika temsilcisi ve sendika işyeri temsilcisi 15 mayıs
tarihinde yapılan tespit sonuçlarına göre haziran ayında o
işyerinden seçilir.

• Sendikal faaliyetlerin yürütülmesi açısından koordinasyon
görevini yürütmek üzere o işyerinden sendika işyeri
temsilcisi belirleyebilirler
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SENDİKAL YASAKLAR
• Sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik
esaslara aykırı olamaz.

• Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddî
yardım kabul edemez,

• Siyasî partilerden maddî yardım alamaz ve onlara maddî
yardımda bulunamazlar.

• Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluşu
içinde yer alamazlar; siyasî partilerin ad, amblem, rumuz veya
işaretlerini kullanamazlar.

• Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar.
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Sendika Üyelik Ödentisi
• Sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu 

işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların 
banka hesaplarına yatırılır.

• 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. 
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Sendika Üyelik Ödentisi
• Aylık üyelik ödenti tutarı; damga vergisine tâbi aylık brüt 

gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran 
uygulanmak suretiyle hesaplanır. 

• Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan 
Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri 
toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla 
olamaz.
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Ceza Hükümleri
• Yasaklar, Gelirler ve Giderlere ilişkin maddelerde yer alan 

hükümlere aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası,

• Zorunlu organlar, Üyeliğin Kazanılması, Üyeliğin Sona Ermesi 
ve Konfederasyon ve uluslar arası kuruluş üyeliklerine ilişkin 
maddelerde yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişiler, elli 
günden az olmamak üzere adlî para cezası, 

ile cezalandırılır.
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4688 sayılı Kanunda Öngörülen Kurullar

- Kurum İdari Kurulu

- Kamu Personeli Danışma Kurulu

- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
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Kurum İdari Kurulu
• Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve

kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında
görüş bildirmekle vazifelidir.

• Üst yöneticinin görevlendireceği bir yardımcısının veya insan
kaynakları birim yöneticisinin başkanlığında iki birim
yöneticisi ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın üç
temsilcisinden oluşur.

• Kurum İdari Kurulu toplantıları her yıl Nisan ve Ekim aylarında
yapılır.

• Kurulun başkanı Kamu İşveren Vekilidir.

• Toplantı günü ve yerini önceden yetkili sendikaya bildirir.
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Kamu Personeli Danışma Kurulu

Kurulun Amacı: Kamu görevlileri sendikaları ve
konfederasyonları ile kamu idareleri arasında;

• Sosyal diyaloğun geliştirilmesi,

• Kamu personel mevzuatının,

• Kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi,

• Yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak
çalışmalar yürütülmesi,

• Kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması,

• Kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler
geliştirilmesidir.
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Kamu Personeli Danışma Kurulu

Kurul üyeleri;

- Cumhurbaşkanınca belirlenecek CB yardımcısı ya da
Bakanın başkanlığında ve CB tarafından belirlenen
kurum temsilcileri,,

- En çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı,

- Her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu
görevlileri sendikasının başkanıdır.

• Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir.

• Kurulda, toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular
dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel
nitelikli konular değerlendirilir.

• Kurul, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanır.
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Yetkili Sendikaların Belirlenmesi

• Her yılın 15 Mayıs tarihi itibariyle, takip eden 5 iş günü
içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer
ve günde toplanılır.

• Aylık ve ücretlerinden sendika üyelik ödentisi kesilenlerin
listesi sendika ve kurum temsilcileri tarafından
değerlendirilir.

• Sonuç tutanağa bağlanır ve tutanak toplantıya katılan
temsilciler tarafından imzalanır.

• Kurumun taşra teşkilatı varsa, 15 mayıs tarihini takip
eden iki iş günü içerisinde aynı usulle yapılan tespit
sonucu merkez teşkilatına bildirilir.

• Merkez teşkilatında tespitler birlikte sendikalarla
değerlendirilir.
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Yetkili Sendikaların Belirlenmesi

• Yapılan bu tespit, Mayıs ayının son işgününe kadar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

• Bakanlık da her bir hizmet kolu kapsamındaki
kurumlardan gelen üye sayılarını dikkate alarak hizmet
kollarındaki yetkili sendikaları belirler.

• Yetkili sendika ve konfederasyonlar, Temmuz ayının ilk
haftasında Resmi Gazetede ilan edilir.

• Toplu sözleşme görüşmeleri, işyeri sendika temsilcisi,
kurum idari kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu vb.
kurullarda yetkili sendika belirlenmiş olur.
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TOPLU SÖZLEŞME

32



Toplu Sözleşmenin Tarafları

33

Kamu Görevlileri
Sendikaları Heyeti

Kamu İşveren 
Heyeti



Kamu İşveren Heyeti

 Kurulun başkanı, CB tarafından belirlenen CB yardımcısı ya
da bir Bakandır.

Kurulun üyeleri;

 CB tarafından belirlenir.

 CB İdari İşler Başkanlığı,

 Strateji Bütçe Başkanlığı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

 Hazine ve Maliye Bakanlığı,

 İçişleri Bakanlığı

 Heyet başkanınca uygun görülen bakanlık temsilcilerinden
oluşur.
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Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti

• Toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan
konfederasyon tarafından Heyet Başkanı olarak belirlenecek bir
temsilci.

• Her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri
sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci,

• Toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada
bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci,

olmak üzere 15 üyeden oluşur.
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Toplu Sözleşme Görüşmeleri

• Son rakamı tek olan yıllarda yapılır. (2013, 2015, 2017…)

• Ağustos ayının ilk işgünü başlanır, son işgünü tamamlanır.

• Toplu sözleşmelerde belirlenen aylık ve taban aylık
katsayılarındaki artışlardan kamu görevlisi emeklileri de
yararlanır.

• İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmi Gazetede
yayımlanır.

• Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip
eden iki mali yıl için geçerlidir.
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Toplu Sözleşmenin Kapsamı

 Kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, 

 Aylık ve ücretler, 

 Her türlü zam ve tazminatlar, 

 Ek ödeme, 

 Toplu sözleşme ikramiyesi, 

 Fazla çalışma ücreti, 

 Harcırah ve ikramiye, 

 Doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, 

 Cenaze giderleri, 

 Yiyecek ve giyecek yardımları ile diğer mali ve sosyal haklar.
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Genele İlişkin Bölümü İmza Yetkisi
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K.G. Sendika

Heyeti Başkanı

Kamu İşveren 

Heyeti Başkanı



Hizmet Kollarında Yetkili 

Sendikaların Temsilcileri

Kamu İşveren 

Heyeti Başkanı

Hizmet Kollarına İlişkin Bölümü 

İmza Yetkisi
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

• Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan
Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından CB tarafından
seçilecek bir üye,

• CB tarafından seçilecek beş farklı kurum temsilcisi,

• En fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki,
ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

• Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma
ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent
unvanını taşıyanlar arasından CB tarafından seçilecek bir üye,

• En fazla üyeye sahip üç konfederasyon tarafından önerilecek (en
az Doçent unvanlı) toplam yedi öğretim üyesi arasından CB
tarafından seçilecek bir üye,

olmak üzere 11 üyeden oluşur.
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

• Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının
tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren 3 işgünü içerisinde
sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar
tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için Kamu
Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir.

• Tarafların başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde kararını
verir.

• Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

• Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir
ve Resmi Gazetede yayımlanır.
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Uygulamanın İzlenmesi

• 4688 sayılı Kanunun ilişkin işlemlerde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.
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TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

• Sendika üyesi olan kamu görevlilerine verilir.

• Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üçer aylık dönemler
itibariyle ödenir.

• Her bir ayda aylığından sendika üyelik kesintisi yapılan tüm
kamu görevlilerine ödenir.

• Ertesi ayki istifa vb. durumlarda geri alınmaz.

• 2022 yılı Ocak ayı itibariyle yaklaşık 400 TL’den aşağı
olmayacağı öngörülmektedir.
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TEŞEKKÜRLER

44


