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Üniversite  bünyesinde kurulan “Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde” 

üniversite kurum idari kurulundan ayrı olarak bir kurum idari kurulu oluşturulup 

oluşturulamayacağı hususunda görüşleri sorulan yazıya Devlet Personel Başkanlığının ayrı bir 

kurum idari kurulunun teşekkül ettirilmesi yönünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının ise ayrı bir kurum idari kurulunun teşekkül ettirilemeyeceği yönünde görüş 

bildirmesi üzerine  mezkur konuya ilişkin sorunun giderilebilmesi hususunda bilgi talep eden 

ilgi (c) yazınız incelenmiş olup, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun  42 nci 

maddesinin (b) bendi uyarınca uygulamaya yönelik ortak görüş tesis etmek amacıyla, Devlet 

Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin 

katılımıyla oluşturulan komisyonda oybirliği ile aşağıdaki görüş tesis edilmiştir: 

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun “Kurum idari 

kurulları” başlıklı 22 nci maddesinde “Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma 

koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş 

bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri 

arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idarî kurulları oluşturulur. Bu 

kurullar yılda iki kez toplanır.” hükmü yer almaktadır. 

 07.09.2001 tarih ve 24516 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kurum İdari 

Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili 

ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in “Kurum idari kurullarının 

görevleri” başlıklı 3 üncü maddesinde “Kurul, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin 

işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında 

görüş bildirmekle görevlidir.” ifadesi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı hizmet kolları 07.09.2001 

tarih ve 24516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri  Sendikaları Kanunu 

Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine 

İlişkin Yönetmelik” ile tespit edilmiş ve mezkur Yönetmelik eki cetvellerde üniversitelerde 

çalışan personelin 02 nolu   “Eğitim,  Öğretim ve Bilim Hizmetleri” hizmet kolundaki 

sendikalara, üniversite hastanelerinde çalışan personelin ise 03 nolu “Sağlık ve Sosyal 

Hizmetler” hizmet kolundaki sendikalara üye olabilecekleri belirlenmiştir. 

Üniversite hastaneleri, yukarıda zikredilen Kamu Görevlileri  Sendikaları Kanunu 

Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine 

İlişkin Yönetmelikte üniversite hastanelerinin bağlı bulundukları kurumun girdiği hizmet 

kolundan farklı bir hizmet kolu kapsamına giren kurum gibi değerlendirildiği görülmektedir. 

Üniversite hastanelerinin bu bağlamda yukarıdaki kayıtla ayrı bir kurum gibi  

değerlendirilmemesi durumunda üniversite kurum idari kurulunun oluşturulmasında bir takım  

sıkıntılarla karşılaşılacağı açıktır. Çünkü diğer kamu kurumlarında kurum idari kurulunda 

temsil edilebilmek açısından aynı hizmet kolunda bulunan sendikalar arasında bir mücadele 

söz konusu iken, üniversitelerde tek bir kurum idari kurulu oluşturulması durumunda iki 

hizmet  kolunda  (Eğitim,  öğretim  ve  bilim  hizmetleri-Sağlık ve sosyal hizmetler) faaliyette  

bulunan sendikalar en çok üyeye sahip sendika olabilme yarışına gireceklerdir ki bu 4688 

sayılı Kanunun öngörmüş olduğu hizmet kolu anlayışına ters düşecektir. 

Ayrıca bu iki hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan hangisi, üniversite 

kurum idari kuruluna katılmaya hak kazanırsa kazansın, diğer hizmet kolunda faaliyette 

bulunan sendikalar kurum idari kurulunda temsil edilemeyeceği için bu sendikaların faaliyet 

alanına giren sorunların kurum idari kurulunda değerlendirilememesi sorunu ortaya 

çıkacaktır. 



 

 

ÖZET Üniversite  bünyesinde kurulan “Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde” üniversite kurum 

idari kurulundan ayrı olarak bir kurum idari kurulu oluşturulup oluşturulamayacağı hususunda görüşleri sorulan 

yazıya Devlet Personel Başkanlığının ayrı bir kurum idari kurulunun teşekkül ettirilmesi yönünde, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının ise ayrı bir kurum idari kurulunun teşekkül ettirilemeyeceği yönünde görüş 

bildirmesi üzerine  mezkur konuya ilişkin sorunun giderilebilmesi hususunda  03.04.2009/4838 
 

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin eğitim, öğretim ve bilim 

hizmetlerinin yanında muayene ve ameliyat gibi sağlık hizmetlerini de sunması nedeniyle 

üniversite hastanesi statüsünde yer alması ve mezkur Yönetmelikte ayrı hizmet kolu 

kapsamına giren bir kurum gibi değerlendirilen üniversite hastanelerinde bir “Kurum İdari 

Kurulu” kurulması, bu birimde çalışan personelin ise 03 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” 

hizmet kolundaki sendikalara üye olması gerektiği hususu mütalaa edilmiştir. 

 

 


