
 

ÖZET: Üniversitelerde rektörlük binasında birden fazla daire başkanlığı bir arada 
bulunabileceği gibi değişik hizmet binalarında veya ek hizmet binalarına dağılmış vaziyette 
bulunabilmekte, yine aynı hizmet binasında birden fazla fakülte, yüksekokul ya da meslek 
yüksekokulu bulunabildiğinden, işyeri kavramından ne anlaşılması gerektiğine dair. 
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Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 

Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde; “İşyeri: Kamu Hizmetinin 

yürütüldüğü yerleri,” (e) bendinde ise “Kurum : Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin 

mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi 

bakımından idarî bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,” hükmü yer 

almaktadır. Ayrıca, mezkur Kanunun 23 üncü maddesinde; “İşyerlerinde 30 uncu madde 

uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri 

sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 

201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en 

çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden 

biri ilgili sendika tarafından baştemsilci olarak görevlendirilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.  

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bahsi geçen Kanunun 

“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, 

bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim 

kurumudur.  

f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında 

lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim 

kurumudur.  

g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir 

yükseköğretim kurumudur.  

h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim 

kurumudur.  

ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi 

amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans 

derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.” hükmü bulunmaktadır. 

4688 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımdan da anlaşılacağı üzere işlerlerinin; 



mevzuatla belirlenmiş bir görevi, yetkisi ve sorumluluğu bulunan, hizmetin niteliği ve idari 

bakımdan bütünlük arz eden kurumların faaliyetlerini yürüttükleri alanlar olarak 

düşünülmesi gerekmektedir. Rektörlük birimlerinin (idari) farklı binalarda bulunmaları, aynı 

bina içerisinde birden fazla birimin yer alması veya ek binalarda hizmet yürütmeleri bu 

üniversitenin idari olarak tanımlanan kurum bütünlüğünün dışında olduğu anlamına 

gelmemektedir. Ancak 2547 sayılı Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere; ilgisine göre 

kurul, yönetim kurulu ile dekan veya müdürü tarafından yönetilen fakülte, enstitü, 

yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun akademik olarak yürütülen hizmetin 

niteliği ve idari bakımdan kendilerine has bütünlüğü bulunduğu aşikardır.  

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 

-Üniversite rektörlüğüne bağlı tek bir hizmet binasının içinde veya ayrı bir hizmet 

binasını kullanan ya da başka bir birimle paylaşan rektörlüğün daire başkanlığı ya da ayrı 

harcama yetkilisine sahip hizmet biriminin bulunması halinde bu daire başkanlıkları veya 

hizmet birimlerinin ayrı bir işyeri olarak sayılmaması, 

- Aynı hizmet binasında bulunan ya da ayrı hizmet binaları olan fakülte, enstitü, 

yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun her birinin ayrı ayrı işyeri olarak 

değerlendirilmesi gerektiği,  

-Fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarıyla rektörlük 

daire başkanlığı veya birimlerinin bazı çalışanlarının ek hizmet binalarında faaliyet 

yürütmeleri halinde, bu gibi ek hizmet binalarının ayrı bir işyeri olarak sayılmaması gerektiği,  

mütalaa edilmektedir. 

 


