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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi Hk.
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, lisansüstü, eğitim
yapmak üzere yurtdışına gönderilen araştırma görevlileri için yapılan uygulamalarda birliğin
sağlanması amacıyla, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21.01.2009 tarihinde almış olduğu
kararın bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.
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Ek: Karar örneği (2 sayfa)

DAĞITIM:
-Tüm Üniversite Rektörlüklerine
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Oturum No.

KARAR.2009.3A8n
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. maddesi hükümlerine istinaden lisansüstü
öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri, kadrosunda bulundukları
üniversiteye karşı mecburi hizmet yükümlülüğü altındadır. Bu hükmün uygulanmasında
oluşan tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki hususların kabulüne karar verildi.
1. Mecburi hizmet yükümlülüğünün süresi, araştırma görevlisinin yurt dışında lisansüstü
öğrenim yapmak için görevlendirilmesi üzerine 33. maddenin (a) fıkrasının üçüncü
paragrafına göre maaş aldığı sürenin iki katı kadardır. 2. Mecburi hizmet yükümlülüğü, araştırma görevlisinin yurt dışındaki yükseköğretim
kurumunda başladığı doktora öğrenimini tamamlaması üzerine yurda dönüp
kadrosunun bulunduğu üniversitede görevine başladığı tarihten itibaren yerine
getirilir. Araştırma görevlisi, yurt dışındaki doktora öğrenimini tamamladığı tarihten
itibaren azami iki ay içinde, kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönerek mecburi
hizmetini yerine getirmeye başlamakla yükümlüdür.
3. Yurt dışındaki doktora öğrenimini tamamladığı tarihten itibaren iki aylık sürenin
geçmesine rağmen, kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönerek mecburi hizmetini
yerine getirmeye başlamayan araştırma görevlisi, bu yükümlülüğünü yerine
getirmekte temerrüde düşmüş kabul edilir.
4. İlgili konsolosluk onayını taşıyan hastane rapora ile tedavi gördüğüne dair diğer belge
örneklerini ibraz etmesi üzerine, araştırma görevlisinin hastalık nedeniyle bir sağlık
kuruluşunda yatarak tedavi gördüğünün anlaşılması halinde, iki aylık süre hastaneden
çıkış tarihi itibarıyla işlemeye başlar.
5. Mecburi hizmet yükümlülüğü, kişinin kadrosunun bulunduğu üniversitenin
muvafakati ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile başka bir Devlet üniversitesinde
yerine getirilebilir.

6. Araştırma görevlisinin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmede temerrüde
düşmesi veya yerine getirmeye başlamasına rağmen bilahare süreyi tamamlamadan
Devlet üniversitesinden ayrılması halinde, taahhüt senedinde belirlenen mali
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili üniversite rektörlüğünce gerekli işlemler
yapılır.
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7. Araştırma görevlisinin yurt dışındaki yükseköğretimini, uzatmalar dahil, süresinde
tamamlayamaması halinde, taahhüt senedinde belirlenen mali yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ilgili üniversite rektörlüğünce gerekli. işlemler yapılır. Ancak,
araştırma görevlisi, bilahare bu lisansüstü Öğrenimini tamamladığı takdirde, daha önce
kadrosunun bulunduğu veya Yükseköğretim Kurulunun yerleştireceği bir başka Devlet
üniversitesinde öğretim elemanı olarak çalışmayı kabul etmesi halinde, kadroya atanıp
göreve başladığı tarih itibarıyla, taahhüt senedinde belirlenen mali yükümlülüğün
yerine getirilmesinden sarfınazar edilebilir.
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