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ÖnsÖz

1982 AnAyAsAsının üniversitelerin, Devlet tarafından ku-
rulmasının yanısıra, kazanç amacı gütmemek şartıyla 

vakıflarca da kurulabilmesini ve bu üniversitelerin, mali 
ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim 
elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden Devlet 
üniversitelerine ilişkin Anayasa hükümlerine tabi olması-
nı öngörmesi üzerine, sayıları 70’i aşan vakıf üniversitesi 
kurulmuştur. Bu üniversiteler, yıllardır hemen her alanda 
mezun vermektedir ve toplam öğrencileri, yenilerinin açıl-
ması, yeni bölüm ve fakülteler eklenmesi ve kontenjan-
larının artırılması sonucu hızla artmaktadır. Bu gelişime 
paralel olarak öğretim elemanları da çoğalmaktadır. Buna 
rağmen henüz vakıf üniversiteleriyle ilgili çeşitli hususlar-
da uygulama birliği sağlanamamıştır. 

Vakıf üniversitelerinde binlerce öğretim elemanı çalış-
tığı halde, bu kişilerin özel hukuka mı, kamu hukukuna 
mı veya hangi hususlarda özel hukuka, hangi hususlarda 
kamu hukukuna tabi oldukları, vakıf üniversitelerine karşı 
adli yargıda mı, idari yargıda mı dava açılması gerektiği 
konuları yargı kararlarıyla çözümlenmektedir. 31.12.2005 
tarihinde yayınlanmış olan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliğinin öğretim elemanlarına ilişkin bir dü-
zenlemesi de yargı kararıyla iptal edilmiş bulunmaktadır.

Bu yayınımızda, vakıf üniversitelerinin Devlet üniver-
siteleriyle birlikte tabi oldukları temel esaslar, vakıf üni-
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versiteleriyle ilgili özel düzenlemeler ve yargı kararları ile 
bazı yazarların görüşleri aktarılmaya, bazı hususlarda ilk 
ve ortaöğretime ilişkin 08.02.2007 tarih ve 5580 sayılı 
Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile karşılaştırmalar yapıl-
masına ve çeşitli konularda kişisel görüş ortaya konması-
na çalışılmıştır.

Temennimiz, bu yayının, vakıf üniversiteleri ile ilgili 
olarak, temel mevzuat ve yargı kararları ışığında en uygun 
düzenleme ve uygulama yapılması konusunda öğretim 
elemanları ve ilgililere yararlı olmasıdır.

Kadıköy-Istanbul  Prof. Dr. H. Fehim Üçışık
29.05.2014
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I- 1982 Anayasasının İlgili Düzenlemesi 

1982 Anayasasına göre, çağdaş eğitim-öğretim esas-
larına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihti-
yaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğ-
retime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel 
araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insan-
lığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu 
tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler 
Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen 
usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak 
şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve deneti-
mine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir (m.130/I, 
II). Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçim-
de yayılmasını gözetir (m.130/III).

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin göze-
timi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devlet-
çe sağlanır (m.130/V).

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre, rektörler 
Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kuru-
lunca seçilir ve atanır (m.130/VI).

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim 
elemanları, Yükseköğretim Kurulunun veya üniversite-
lerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her 
ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar 
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(m.130/VII). Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardım-
cıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında 
bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağım-
sızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği 
aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez (m.130/
IV).

Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile 
işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorum-
lulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve de-
netim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının 
görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, 
öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile iliş-
kileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, 
devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile 
ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, 
öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelera-
rası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendiril-
mesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde 
ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, 
Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağ-
ladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir 
(m.130/IX).

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, 
mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğ-
retim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, 
Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Ana-
yasada belirtilen hükümlere tabidir (m.130/X). 

Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, 
düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim ku-
rumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faali-
yetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen 
amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilme-
sini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir 
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biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanları-
nın yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadıyla Yük-
seköğretim Kurulu kurulur (m.131/I).

Bizce, yükseköğretim kurumları, vakıfların yanısıra 
önceki Tasarı Taslağında öngörüldüğü üzere belirli şartları 
taşıyan şirketlerce kurulmalı, hatta Devlet üniversiteleri 
de vakıf üniversitelerine dönüştürülmelidir. Selçuklular 
döneminde Nizamülmülk Medresesi, Osmanlılar döne-
minde Fatih ve Süleymaniye Medreseleri gibi tarihe geç-
miş, tanınmış bilim adamlarını yetiştiren eğitim kurum-
ları Devletin birer kuruluşu olmayıp vakıf şeklinde özel 
kişilerin kurduğu ve yönettiği birer kuruluş idi. Bizce 
önemli olan, bu kurumların kim veya kimler tarafından 
kurulduğu ve yönetildiği değil, tabi olduğu çalışma ve de-
netim kuralları ile eğitim düzeyleridir.



II- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Genel Düzenlemeleri

1- Amaç, Tanım ve Ana Ilkeler

4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
amacını, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek 
ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşları-
nın teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları 
ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük 
içinde düzenlemek şeklinde belirtmektedir (m.I). 

Anılan Kanuna göre, üniversite, bilimsel özerkliğe ve 
kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğ-
retim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, 
fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birim-
lerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur (m.3/d). 
Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli 
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğre-
tim yardımcılarıdır (m.3/l). Öğretim üyeleri, yükseköğ-
retim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı 
doçentlerdir (m.3/m).

Yükseköğretimin amacı, yükseköğretim kurumları ola-
rak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, 
bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal 



VAkıf ÜnIVersItelerI Hukuku • 17

alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve 
yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dün-
yasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş 
gelişmeye katkıda bulunmaktır (m.4/c). 

Üniversiteler ile bunlar içindeki fakülte, enstitü ve 
yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve 
hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması 
çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya öne-
risi üzerine kanunla kurulur (m.5/f)1.

Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimleri-
nin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştı-
rılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğre-
tim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve 
görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - eğitim unsurları 
arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan 

1 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununa göre, bir üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, kon-
servatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve 
benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede, fen, edebiyat, eğitim, 
eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, 
eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat 
ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının 
birlikte teşkil edeceği fakülteler ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fa-
külteler, rektörlüğe bağlı fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilim-
leri enstitüleri ile diğer enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, 
araştırma, uygulama merkezleri bulunabilir. Ancak bir üniversitede 
en az üç fakültenin bulunması zorunludur.  Fakülte, enstitü, yükse-
kokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama 
merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer 
ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi Yükseköğ-
retim Kurulunca düzenlenir. Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve 
kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler Yükseköğretim Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak, üniversitelerin senatoları tarafından yapılır (m.3). 
Bu Kanun kapsamında yeni kurulan birimler, eğitim – öğretim için 
yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını ve mali ve idari şart-
ların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı 
ile faaliyete geçirilir (m.6).
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kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim poli-
tikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda 
ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, 
örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsa-
yacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir (m.5/h).

2- Üst Kuruluşlar

a) Yükseköğretim Kurulu
  
2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Kurulu, tüm 

yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumla-
rının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine veri-
len görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel 
kişiliğine sahip bir kuruluştur. Yükseköğretim Kuruluna, 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu ile gerekli planlama, 
araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, yatırım ve ko-
ordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır (m.6/a).

Yürütme Kurulunun başkan ve üyelerinin ücretleri 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet 
memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan ödeme ve her 
çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakan-
lar Kurulu’nca belirlenir (m.6/d). 

Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında şu hu-
suslar da bulunmaktadır:

a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen 
amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştiril-
mesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 
yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim ele-
manlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için 
kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tah-
sis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesin-
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de etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim 
altında bulundurmak (m.7/a),

b) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğ-
rultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi içinde,  
yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilme-
sine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Ba-
kanlığına sunmak, bir üniversite içinde fakülte, enstitü 
ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması 
ile ilgili olarak kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim 
Bakanlığına sunmak, yükseköğretim kurumları içinde bö-
lüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araş-
tırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması, 
konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık 
okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan 
veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar ver-
mek (m.7/d), 

c) Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim prog-
ramlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin 
yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir 
üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniver-
sitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek 
(m.7/e),

ç) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim - öğretim prog-
ramlarını, bilim dallarının niteliklerini, araştırma faaliyet-
lerini, uygulama alanlarını, bina, araç, gereç ve benzeri im-
kanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dikkate 
alarak, üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent 
kadrolarını dengeli bir oranda tespit etmek (m.7/f),

d) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporları-
nı inceleyerek değerlendirmek, üstün başarı gösterenlerle, 
yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak (m.7/g),

e) Üniversitelerin her eğitim - öğretim programına ka-
bul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasi-


