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26/8/2011 gün ve 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 650 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile eklenen 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun geçici 59 uncu maddesi ile yükseköğretim kurumları 
dışında meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek 
isteyen öğretim üyelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla kadar 
ücretsiz izin verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu geçici 59 uncu madde uyarınca ücretsiz izin verilen öğretim üyelerinin 
kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, istekleri halinde ücretsiz izinde geçen süreleri bu 
sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga ek 72 nci 
maddesine göre tahsil edilmek suretiyle fiili hizmet süresine eklenecek, bu sürede 5510 sayılı  
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında zorunlu sigortalı 
yada isteğe bağlı sigortalı olamayacaklar ve bu kapsamlarda ödedikleri primleri de geçerli 
sayılmayacaktır. 

Bu itibarla, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 72 nci maddesi gereğince iştirakçiliği 
sağlananların 5510 sayılı  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi 
kapsamında çalışsalar yada isteğe bağlı sigortaya talepte bulunsalar dahi sigortalı 
sayılmamaları gerektiğinden, 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 
öngördüğü, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar 
için işverenlerden, sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile aylık prim 
ve hizmet belgesinin, (b) bendi kapsamına çalışanlar için ise ilgili kurum ve kuruluşlardan 
sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi istenmeyecek ve hiçbir şekilde 
bu belgeler onaylanmayacak, Kurumun evrak ve bilgisayar kayıtlarına alınmayacak, 
Kurumumuza elektronik ortamda intikal ettiği anlaşılan kayıtlar ise silinecektir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim. 
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