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• VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE 

ÇALIŞANLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI 
HAKLARININ İDARİ YARGIDA TAM YARGI 
DAVASI İLE GÖRÜLECEĞİ  

•  
  

ÖZETİ Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev 
alacak olan akademik ve idari personelin çalışma 
esasları 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için 
öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve 
diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri uygulanır.” kuralı yer almıştır. 
 Davalı Çankaya  Üniversitesi de anılan mevzuat 
hükümleri çerçevesinde 2809 sayılı “Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanunu”na 4281 sayılı Kanun ile 
eklenen ek 40. madde ile vakıf yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümlere tabi olmak üzere kamu 
tüzel kişiliğine sahip olarak kurulmuştur. 
 İdari rejime dayalı olarak düzenlenmiş bulunan 
Türkiye'nin idari yapısında, kamu tüzel kişiliği idari 
yargının görev alanının belirlenmesinde kullanılan 
ölçütlerden birisidir. 
Kamu tüzel kişilerinin kuruluş amacı kamu yararı, 
faaliyet konuları ise kamu hizmetidir. Bu bağlamda, 
kamu tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişilerine nazaran 
üstün ve ayrıcalıklı kamu gücüne sahiptirler ve tek 
taraflı işlemlerle yeni hukuki durum yaratabilirler. Bu 
sebeple de personeli kamu hukukuna tabidir. 
 Kanunla kurulma ve kamu tüzel kişiliğine sahip 
olmanın yanı sıra, Devlet Üniversitelerinde olduğu gibi 
Vakıf Üniversitelerinin de Anayasal güvence altına 
alınmış olan "Bilimsel özerkliğe sahip olmaları” bir 
diğer ayrıcalığıdır. Üniversitelerde bilimsel özerklik 
ilkesi benimsenirken güdülen amaç, yükseköğretimin 
çeşitli siyasal çevre ve baskı grupları ile düşünce 
kümelerinin etkisinin dışında tutarak, bilimsel amaç, 
hedefler ve gereksinimlerine bağlı olmalarını 
sağlamaktır. Bu sebeple de, bilimsel faaliyetin asli 
unsurları olan yükseköğretim elemanlarının, görevleri, 
unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri gibi özlük 
haklarının kanunla düzenleneceği konusu, anayasal 
teminat altına alınmıştır. 
 Somut olay ve mevzuat hükümleri ile 
Uyuşmazlık Mahkemesinin 05/11/2012 tarih ve 189 
esas, 234 karar sayılı kararı birlikte irdelendiğinde; 
davalı Üniversitenin, sürekli ve düzenli nitelikteki 



kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının; statüsü, göreve 
alınması, hak ve yetkileri gözetildiğinde, idare hukuku 
kapsamında bir kamu personeli olduğu açıktır. Bu 
açıdan taraflar arasındaki  kıdem tazminatı ve yıllık izin 
alacağına ilişkin tam yargı davasının  görüm ve 
çözümünde idari yargı yeri görevlidir. 

 
 
DAVA   :Davacı, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 
    Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
    Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi F. Yücesoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  
 Davacı İsteminin Özeti: 
 Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem 
tazminatı ile yıllık izin alacaklarını  istemiştir. 
 Davalı Cevabının Özeti: 
 Davalı, davacının Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Mimarlık bölümünde 21.09.2000 
tarihinde saat başı ücretli olarak haftada toplam sekiz saat branşı olan dersleri vermek üzere ek 
görevli öğretim elamanı olarak göreve başladığını, 19.02.2001 tarihli hizmet sözleşmesi ile 
20.01.2011 tarihinde öğretim elemanı olarak tam zamanlı göreve başladığım, bu sözleşmenin 
20.02.2001-31.01.2002 tarihleri arasını kapsayan belirli süreli hizmet sözleşmesi olduğunu, bu 
sözleşmeden sonra belirli süreli hizmet sözleşmeleri şeklinde temadi eden sözleşmelerle azami süre 
olan 20.02.2009 tarihine kadar gelindiğini, Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama 
Kriterleri Yönergesinin 8. maddesinde  öngörülen süreler nazara alınarak hizmet sözleşmesinin 
belirli sürelerle yenilenmesi cihetine gidildiğini, yönergede belirtilen sürelerin zincirleme akitleri 
belirli süreli kılan objektif esaslı sebepler olduğunu, davacının Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi 
yapmakta olduğunu, 7+1 (8 yıl) azami süre formülüne tabi olduğunu, davacını iş sözleşmesinin 
sekiz yılın sonu 20.02.2009 tarihinde kendiliğinden sona erdiğini savunarak, davanın reddini 
istemiştir. 
 Mahkeme Kararının Özeti: 
 Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini 
fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
 Temyiz: 
 Kararı davalı temyiz etmiştir. 
 Gerekçe: 
 Anayasanın “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130. maddesinin birinci fıkrasında, 
“Çağdaş eğitim- öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına 
uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet  
etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler 
Devlet tarafından kanunla kurulur.”; 2. fıkrasında, “Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, 
kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi 
yükseköğretim kurumları kurulabilir.”; 10. fıkrasında “Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim 
kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması 
ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen 
hükümlere tabidir.” hükmüne yer verilmiş; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 5772 sayılı 
Kanun ile eklenen ve vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemeler getiren 
Ek madde 2'de, “Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar 
dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu 
Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, Yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı 
birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı  
olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu 
Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. Bu meslek 



yüksekokulu, kamu tüzel kişiliğini haiz olup, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulu kararı ile kurulur. Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslek ve teknik eğitim bölgesinde 
gereksinim duyulması esastır.” denilmiş; ek madde 5'de, “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim 
kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunur. 
Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından dört yıl için seçilir, süresi biten üyeler 
yeniden seçilebilir. Mütevelli heyet üyelerinin yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma 
niteliklerine sahip bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş 
olması gerekir. Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.  
 Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Vakıf 
yükseköğretim kurumlarının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak 
mütevelli heyet tarafından atanır. Mütevelli heyet; vakıf yüksek öğretim kurumu yöneticilerine 
uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek 
yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden 
alınmalarını onaylar, yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca 
vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür. 
 Mütevelli heyetin toplantı nisabı ve karar alınması ile ilgili hususlarda bu Kanunun 61. 
maddesi hükmü uygulanır.”kuralına; aynı Kanun'daki ek madde 8'de ise, “Vakıfça kurulacak 
yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik 
organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir. Öğretim elemanlarının nitelikleri 
Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet 
Yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan 
çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar.” kuralına yer verilmiştir. 
 Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretim elemanları” başlıklı 23. 
maddesinde ise, “Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen 
akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik 
hükümlerine uyularak vakıf yükseköğretim kurumunun yetkili akademik organlarınca yapılır. 
Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan 
şartlara ilaveten vakıf yükseköğretim kurumunun akademik yönden gerekli gördüğü şartlar da 
aranabilir. Vakıf meslek yüksekokullarında özellikle uygulamalı derslerde görevlendirilecek 
öğretim elemanlarının atanmasında çalışma deneyimine sahip olması gözetilir.  
 Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma 
esasları 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin 
aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.” kuralı yer 
almıştır. 
 Davalı Çankaya  Üniversitesi de anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde 2809 sayılı 
“Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu”na 4281 sayılı Kanun ile eklenen ek 40. madde ile 
vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlere tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip 
olarak kurulmuştur. 
 İdari rejime dayalı olarak düzenlenmiş bulunan Türkiye'nin idari yapısında, kamu tüzel 
kişiliği idari yargının görev alanının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden birisidir. 
Kamu tüzel kişilerinin kuruluş amacı kamu yararı, faaliyet konuları ise kamu hizmetidir. Bu 
bağlamda, kamu tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişilerine nazaran üstün ve ayrıcalıklı kamu gücüne 
sahiptirler ve tek taraflı işlemlerle yeni hukuki durum yaratabilirler. Bu sebeple de personeli kamu 
hukukuna tabidir. 
 Kanunla kurulma ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmanın yanı sıra, Devlet Üniversitelerinde 
olduğu gibi Vakıf Üniversitelerinin de Anayasal güvence altına alınmış olan "Bilimsel özerkliğe 
sahip olmaları” bir diğer ayrıcalığıdır. Üniversitelerde bilimsel özerklik ilkesi benimsenirken 
güdülen amaç, yükseköğretimin çeşitli siyasal çevre ve baskı grupları ile düşünce kümelerinin 
etkisinin dışında tutarak, bilimsel amaç, hedefler ve gereksinimlerine bağlı olmalarını sağlamaktır. 
Bu sebeple de, bilimsel faaliyetin asli unsurları olan yükseköğretim elemanlarının, görevleri, 
unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri gibi özlük haklarının kanunla düzenleneceği konusu, 
anayasal teminat altına alınmıştır. 
 Somut olay ve mevzuat hükümleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin 05/11/2012 tarih ve 189 
esas, 234 karar sayılı kararı birlikte irdelendiğinde; davalı Üniversitenin, sürekli ve düzenli 
nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının; statüsü, göreve alınması, hak ve yetkileri 



gözetildiğinde, idare hukuku kapsamında bir kamu personeli olduğu açıktır. Bu açıdan taraflar 
arasındaki  kıdem tazminatı ve yıllık izin alacağına ilişkin tam yargı davasının  görüm ve 
çözümünde idari yargı yeri görevlidir. Görev hususu dava şartlarından olup, yargılamanın her 
aşamasında mahkemece resen dikkate alınmalıdır. Bu durumda, yargı yolu sebebi ile görevsizlik 
kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması hatalı olup, bozmayı 
gerektirmiştir 
 Sonuç: 
 Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.03.2013 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


