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DAĞITIM YERLERİNE
 

Milli Eğitim Bakanlığından gelen 25/10/2022 tarihli ve 61799299 sayılı yazıda;
1416 sayılı Kanun kapsamında üniversiteler adına lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına

gönderilen öğrencilerden; öğrenimlerini yasal sürede tamamlayamayanlar, gönderiliş amaçlarına uygun
bir derece ile yurda dönmeyenler ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra iki aylık yasal süre içerisinde
görev talep etmeyenler, kendilerine yapılan öğrenim masraflarını aynı döviz cinsi ve miktarı üzerinden
faizleriyle birlikte ödemekle yükümlü olduğundan, söz konusu öğrenciler hakkında ilgi Kanun'un 19
uncu maddesi gereğince tazminat işlemlerinin başlatıldığı,

Mezkûr nedenlerle taahhütlerini ihlal ederek tazminatlı duruma düşen öğrencilerden; tazminatlı
duruma düştükten sonra gönderiliş amacına uygun nihai öğrenim derecesine sahip olup para borçlarına
karşılık görev talebinde bulunan öğrencilerin, tazminatlı duruma düştükleri tarihten görev talep ettikleri
tarihe kadar taahhüt ettikleri para borçlarını yasal faizi ile birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi
ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemesi kaydıyla adına öğrenim gördükleri kurumların
ilgili kadrolarında mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmelerinin, kamu kaynakları kullanılarak
yetiştirilmiş insan gücünden azami ölçüde istifade edilmesi, olası öğrenci mağduriyetlerinin önlenmesi ve
kamu yararının korunması bakımından uygun olacağının değerlendirildiği,

Bu itibarla; söz konusu Kanun kapsamında üniversiteler adına lisansüstü öğrenim görmek üzere
yurt dışına gönderilip tazminatlı duruma düşen öğrencilerden; gönderiliş amacına uygun nihai öğrenim
derecesi ile yurda dönen öğrencilerin, mezuniyet belgesi veya diploma ile Milli Eğitim Bakanlığına
başvurmaları ve gerekli şartları sağlamaları halinde para borçlarının adına öğrenim gördükleri
üniversitelerde mecburi hizmete dönüştürülmesi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bu kapsamda, 1416 sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına lisansüstü öğrenim görmek üzere
yurt dışına gönderilip tazminatlı duruma düşen öğrencilerden;  yurda dönendoktora mezuniyetiyle
öğrencilerin, mezuniyet belgesi veya diploma ile Milli Eğitim Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlığın
aradığı gerekli şartları sağlamaları halinde, adına öğrenim gördüğü üniversitenin atama kriterlerini
karşılamaları durumunda doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama kriterlerini sağlamamaları halinde ise
öğretim görevlisi kadrolarına atanarak mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmelerinin uygun
olduğuna, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 2/11/2022 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Bilgilerini arz ve rica ederim.
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