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Kamu Görevlileri Tescil ve H izm et Daire Başkanlığı
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Konu : 2547 sayılı Kanunun 60/a M addesi kapsam ında

görev yapan öğretim  üyelerinin statüsü Û

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜNE 

(Personel Daire Başkanlığı)
İSTANBUL

İlgi: 07/06/2018 tarih ve E.40916/515 sayılı yazı.

Üniversitenizde Profesör olarak görev yapan, İsmail Hakkı B İÇ ER  hakkındakı 
Üniversiteniz Strateji Geliştirm e Daire Başkanlığı M uhasebe Kesin Hesap ve R aporlam a 
Biriminin ilgi yazısı üzerine konu incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanununun 60 inci m addesinin (a) fıkrası 
uyarınca. Bir sure öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama 
Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri sureler hesaba katılmak ve buna göre 
aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı 
kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim 
kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler.

Bunlardan emekli iken yüksek öğretim burumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim 
kuramlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları 
kesilmez. " hükmünü amirdir.

Bu hüküm ile Öğretim Üyesi olarak görev yapm akta iken Bakanlar K uruluna veya Yasam a 
Organı Üyeliğine seçilen daha sonra yeniden ayrıldıkları yükseköğretim  kurum lanna kadro 
karşılığı olmaksızın dönenlerden emekli aylığı alm akta olanların, emekli aylıkları kcsilm eksizin 
çalışmalarına ıınkan sağlanmıştır.

Bu nedenle. Üniversitenizde öğretim  Üyesi olarak görev yapm akta iken Y asam a O rganı 
Üyeliğine seçilen ve emekli aylığı bağlanmış olan ilgilinin, yeniden Ü niversitenizde göreve 
başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca emekli 
aylıkları kesilmeyeceğinden, 5510 sau lı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilm esine imkan 
bulunmamakladır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.
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