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Bilindiği üzere 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında doktora yapan öğretim 
elemanlarının yaklaşık 10 ile 15 yıl arasında değişen mecburi hizmetleri bulunmaktadır. 
Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu üniversitelerde ilgili alanda yeni öğretim 
elemanlarının göreve başlaması, görev yapılan bölümün kapatılması veya bölüme ögrenci 
alınmaması, mevcut bölümün yeni kurulan bir üniversiteye bağlanması, yeni kurulan 
üniversitelerde söz konusu alanla ilgili acil öğretim elemanı ihtiyacı olması gibi nedenlerle 
mecburi hizmetle yükümlü öğretim elemanlarının hizmetine başka bir üniversitede ihtiyaç 
duyulabilmektedir. Bu sebeple doktorasını uzun yıllar önce bitirmiş bir öğretim elemanının, 
yaklaşık 15 yıl sürecek mecburi hizmetini, hangi gerekçeyle olursa olsun başka bir kamu 
kunımunda yerine getirmesine müsaade edilmemesi şeklindeki bir yaklaşım kamu yararı 
ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bakanlığı= bıırsları, sadece belli üniversitelerin o anki kadro 
ihtiyaçlarını gidermeyi değil, ülkemizin uzun vadede ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan 
gücü yetiştirmeyi amaçladığı için, bursiyerlerimizin mecburi hizmetlerini yerine getirdikleri 
kurumların muvafakati olması şartıyla mecburi hizmetlerinin kendilerine daha çok ihtiyaç 
duyulan başka bir kuruma aktarılmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, 1416 sayılı Kanundan kaynaklanan mecburi hizmetin başka üniversite 
veya kamu kurumlarına devriyle ilgili karar verme yetkisi hukuken Bakanlığımın ait 
olduğu için, 04/10/2013 tarihli ve 2840294 sayılı "1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt 
Dışına Gönderilecek Öğrenciler Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü'nün,"2) Yüksekögrethn Kurulunun Yükümlülükleri" 
başlıklı kısmının M bendinde geçen "Üniversiteler adına yurt dışındaki öğrenimlerini 
taman—ildyıp-yurda dönen, ilgili üniversiteye kadrosuyla yerleştirilen kişinin üniversiteye karşı 
'atan mecbur( hizmet yükümlülüğünü başka bir üniversitede yerine getirmesine her iki 
üniversitenin, başka bir kamu kurum/ kuruluşunda yerine getirmesine ise üniversite ve ilgili 
kurumun muvafakatiyle Yükseköğretim Kurulu karar verir." hükmü Bakanlığımızca 
feihedılmış olup, 2547 s-ayılı Kanunun 35 inci maddesinin mecburi hizmet devriyle ilgili söz 
konusu sınırlayıcı fılcrasının 1416 sayılı Kanundan kaynaklanan mecburi hizmet devirleriyle 
ilğili talepler hakkında uygulanmaması, ayrıca bu konuda Başkanlığınıza ulaşan her tür 
farePIe ilgili Başkanlıgınız gerekçeli kararının, bu yazıdan önce alınmış kararlar da dâhil 
olmak üzere, Makam oluru alınmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğinin 
yapılmasını rica ederim. 
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