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OLAY
Bay (A), Erciyes Üniversitesi (EÜ) Fen Bilimleri Enstitüsünde araştırma görevlisi
olarak çalışmaktayken 2577 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca,
lisansüstü öğrenimi için kadro tahsisi yoluyla İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ)
görevlendirilmiştir.
Bay (A), İTÜ’de görevlendirilmeden önce, Sincan 1’inci Noterliğinde imzaladığı
26.3.1999 tarihli yüklenme senedi ve kefalet senediyle, mecburi hizmet süresi dolmadan
hizmetinde bulunduğu Yükseköğretim Kurumu (EÜ) ve mecburi hizmetinin devredildiği
kurum (İTÜ) tarafından görevden çekilmiş sayıldığında, mecburi hizmetine tekabül eden
ödemelerin tamamı ile ayrıca bu ödemelere ilişkin sarf tarihinden itibaren hesaplanacak yasal
vs. vergi ve kanuni ödemelerle birlikte Üniversitesi emrine nakden ve defaten ödemeyi kabul
ve taahhüt etmiştir.
Lisansüstü eğitimini tamamlayan (A) kadrosu 8.6.2010 tarihinde tekrar Erciyes
Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Matematik bölümüne aktarılmıştır. Öğretim elemanı (A),
10.5.2012 tarihli dilekçeyle davalı Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne başvurarak kefalet ve
taahhüt senedinin iadesini ve mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etmiş ve
talebi reddolunmuştur. (A) bu işleme karşı dava açmayı düşünmektedir.
Mevzuat
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Madde 35: (2) Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi
kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye,
Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta
uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi
üniversitelerine dönerler.
(3)Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre
bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek
zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev
verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma
Görevlileri Hakkında Yönetmelik
Madde 4/4: “Görevlendirme veya atama işleminden önce adaylardan, kendilerine kadrosu
tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 Sayılı Kanunun 35 inci
maddesi şartları içinde lisansüstü eğitim-öğretim süresi (tatiller dahil) kadar mecburi hizmeti
yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınır. Bu senette
ilgili araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim - öğretimlerinin tamamlanmasından ne kadar
süre sonra kadroyu tahsis eden üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğini
belirten bir hüküm de yer alır”.
Sorular:
1- Bay (A)’nın vekili olsaydınız ona hangi yargı kolunda dava açmasını önerirdiniz?
2- Davalı idarenin, davanın yanlış yargı kolunda açıldığını düşünmesi halinde, nasıl bir
hukuki yola başvurabileceğini açıklayınız.

