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2547 sayılı K anun’utı 60. maddesinin (b) fıkrasına göre, yükseköğretim kurumlanndaki 
görevinden herhangi bir nedenle fakat kendi isteğiyle ayrılan öğretim üyelerinin, tekrar ayrıldıkları 
yükseköğretim kuramlarına dönebilmesine ilişkin tereddütleri gidermek ve farklı uygulamaların 
Önüne geçmek alnacıyla Yürütme BCuruhı’nun 15.04.2009 tarihli toplantısında almaıı karar ilişikte 
gönderilmiştir.

Bu çerçevede, üniversitelere dönüşleri yapılan öğretim üyeleri için Başkanlığımızdan kullanma 
izni talep edilmesi.; bundan böyle anılan kanun maddesi uyarınca ayrıldıkları üniversiteye dönmek 
üzere başvuran öğretim üyeleri hakkında ekte gönderilen kaıar hükümlerinin uygulanması gerektiği 
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60. maddesinin (b) fıkrasına göre, 
üniversitedeki görevinden, herhangi bir nedenle ve fakat kendi isteği ile ayrılan öğretim üyesi, 
başvurusu üzerine, kadro şartı aranmaksızın, tekrar ayrıldığı yükseköğretim kurumuna 
dönebilir. Bu hükmün uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermek ve farklı 
uygulamaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların kabulüne karar verildi:

(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60. maddesinin (b) fıkrası hükmü ancak;

a) Üniversitedeki görevinden isteğe bağlı emeklilik suretiyle ayrılan,

b) Üniversitedeki görevinden istifa etmek suretiyle ayrılan,

c) Üniversite dışında herhangi bir kamu kurumunda başka bir kadroya atanmak 
suretiyle, üniversitedeki görevinden ayrılan,

öğretim üyesi ile ilgili olarak uygulanabilir.

(2) Öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken;

a) Bir suçtan mahkumiyete bağlı olarak veya disiplin cezası uygulanmak suretiyle 
üniversiteden ayrılmış olan,

b) Bu görevinden yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmış olan,

c) Bu görevinden ayrılarak' bir başka devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak 
kadroya atanan,

ç) Devlet üniversitesindeki görevinden ayrılarak vakıf üniversitesinde görev alan ve 
bilahare vakıf üniversitesindeki görevinden de ayrılan,

kişiler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 60. maddesinin (b) fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) 2547 sayılı Kanunun 60. maddesinin (b) fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için, öğretim 
üyesinin, görevinden ayrılmadan önce üniversitede yardımcı doçent, doçent veya profesör 
kadrosuna atanmış olması gerekir.

(4) Öğretim üyesi, geri dönme talebinde bulunduğu tarih itibarıyla hangi akademik unvanı 
iktisap etmiş olursa olsun, 60. maddenin (b) fıkrasında belirlenen yolla ancak üniversiteden 
ayrıldığı kadroya atanabilir.
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(5) Öğretim tiyesi,, üniversiteye, ancak ayrılmadan önce görev yaptığı anabilim veya bilim 
dalında görev yapmak üzere dönebilir.

(6) Kişinin, öğretim üyesi olarak üniversitedeki görevine geri dönebilmesi için;

a) İlgili anabilim veya bilim dalında öğretim üyesine ihtiyaç bulunması,

b) Geri dönme talebi üzerine atama tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesi ve ilgili disiplin mevzuatı hükümlerine göre memuriyete engel bir 
halinin bulunmaması,

c) Yükseköğretim Kumlu tarafından, 2547 sayılı Kanunun 60. maddesinin (b) fıkrası 
hükmüne istinaden atama talebinde bulunulan yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim veya 
bilim dalında öğretim üyesine ihtiyaç bulunup bulunmadığı değerlendirilerek, kadro kullanım 
izninin verilmiş olması,

şarttır.




