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Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 

· 18.01.20-16 .:Sayı : 51387834-150.02-E.595405 
Konu : Mecburi Hizmet Devri 

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun·'. k:apsam_ıpcla· ,·, ._:-- - /�� 
kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağı_rir )e,rjifr·: · :· :.�- .::;;::� 
maksadıyla Bakanlığımızca her yıl yurt dışına resmi-burslu öğrenci· gönderilmekie:für:\1;3µ:·: .. �.; -.-�;;. 
öğrencilerimiz yurda dönüşlerinde öğrenim sürelerinin iki katı kadar· me·cb1:]Ii_ . 9izme_t1� .. -�-. -. :· :� �; 
yükümlü olup, yurt dışında öğrenim gördükleri ihtisas alanlarına göre ilgili" Ruruinlard�: gcirev'.:. _:: �: --:��: 
yapmaktadırlar. 1416 sayılı Kanun kapsamında bursluluğa hak kazanan bursiyerler -yukleıınıe· ·:· .�;:-:-
senedi ve taahhüt senedi imzalamakta ve imzaladıkları senet gereği ·mecburi" hfzmet .süre"feri. . - .. 
bitene kadar hukuken Bakanlığımıza karşı sorumlu olmaktadırlar. İmzalanan se�etJer_g���g_f · .. �-__ :-.-�! 
bursiyerler mecburi hizmetlerini ilgili üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığİ merkez ve taşra 
teşkilatında veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirebilmektedirler. 

Ancak üniversitelerin kendi imkanlarıyla yurt içi veya yurt dişında yetiştirdiği

öğretim elemanlarının mecburi hizmetleriyle ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 35 inci maddesine 19/11/2014 tarihinde eklenen "mecburi hizmetin eş durumu
ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve 
kuruluşlarında yerine getirilemeyeceği" şeklindeki ilgili fıkra hükmünün Başkanlığınız 
tarafından, ilgisi olmamasına rağmen 1416 sayılı Kanun'dan kaynaklanan mecburi hizmet 
yükümlüleri hakkında da uygulanmasından ötürü çeşitli sıkıntılar yaşanmakta, zaman zaman 
bu olumsuzluklar Üniversite Rektörleri ve akademisyenlerce Bakanlığımıza 
aksettirilmektedir. 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin son fıkrasının son cümlesinde 
geçen " ... Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır." ifadesi 
de söz konusu sınırlamanın sadece 35 inci madde kapsamında yetiştirilen öğretim elemanları 
için geçerli olduğunu, özel kanun hükmünde bulunan 1416 sayılı Kanun kapsamındaki 
mecburi hizmet yükümlülüklerinin bu sınırlamanın dışında olduğunu göstermektedir. 
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