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YENİ ŞEKLİ

Madde 19 – Geriye çağrılan talebe ile tahsillerini bitirerek iki ay
zarfında avdet eylemeyen, 17 nci ve 18 inci maddeler mucibince
müracaat ve teklif olunan hizmetleri kabul etmeyen talebe ile
bunlardan mecburi hizmet müddeti içinde istifa eden veyahut
memuriyetten ihraç cezasına uğrayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil masraflarını faizleriyle
birlikte ödemeye mecburdur.
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müracaat ve teklif olunan hizmetleri kabul etmeyen talebe ile
bunlardan mecburi hizmet müddeti içinde istifa eden veyahut
memuriyetten ihraç cezasına uğrayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil masraflarını faizleriyle
birlikte ödemeye mecburdur. Faiz borcunun hesaplanmasında,
öğrencilerin taahhüdünü ihlal ettiği tarih faiz başlangıç tarihi
olarak esas alınır.
Madde 21 – Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına
gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi
hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri
kurumların ilgili kadrolarına atanır.
Millî Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Millî Eğitim
Bakanlığı adına ve hesabına bu Kanun kapsamında yurt dışına
gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini
tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek
üzere yurda dönenler, Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.
Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri
sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim
süresini geçmemek üzere, memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin
her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine
esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci
maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında
da dikkate alınır.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken bu Kanun
kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim
süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler
öğrenimlerini
başarıyla
tamamlayıp
mecburi
hizmet
yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları
kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların
ilgili kadrolarına en geç altı ay içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin
sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine
dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
Yükseköğretim kurumları adına ve Millî Eğitim Bakanlığı hesabına
lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin,
yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine
Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Millî Eğitim
Bakanlığınca karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşları adına
lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin
kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine
ise Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere
gönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken bu Kanun
kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim
süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler
öğrenimlerini
başarıyla
tamamlayıp
mecburi
hizmet
yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları
kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların
ilgili kadrolarına en geç altı ay içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin
sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine
dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
Yükseköğretim kurumları adına ve Millî Eğitim Bakanlığı hesabına
lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin,
yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine
Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Millî Eğitim
Bakanlığınca karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşları adına
lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin
kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine
ise Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere
göönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerin
öğrenimlerini izlemek ve değerlendirmek üzere adına öğrenim
gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından danışman atanır.
Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden
doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi
hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim
gördükleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini
karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama
kriterlerini sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi
kadrolarına ataması yapılır.
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GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ
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GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun 19 uncu maddesinin faiz
borcunun hesaplanmasına ilişkin hükmü, halen öğrenimlerine
devam eden öğrenciler hakkında da uygulanır.
Bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına
girmesine rağmen anılan maddede belirtilen sürelerde
borçlarının yeniden hesaplanması için müracaat etmeyenler ile
söz konusu madde yürürlüğe girdiği tarihten bu maddenin
yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan maddede
belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya
yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan
her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu maddenin
yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içerisinde Millî Eğitim
Bakanlığına başvurmaları hâlinde, imzaladıkları yüklenme
senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri
dikkate alınmaksızın ve ilgililere önceden ödedikleri faizlerin
geri iade yapma sonucu doğurmaksızın bu maddenin üçüncü ve
dördüncü fıkralarındaki şekilde yeniden hesaplanır ve başvuru
süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur.
5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı
müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında 657 sayılı Kanunun
ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için
herhangi bir ferî alacak hesaplanmaz.
Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi
hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar,
yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu madde
uyarınca vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de
dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan borç tutarı,
ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak
yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi
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alınması kaydıyla azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Bu
fıkra kapsamında düzenlenen yüklenme senedi ile muteber
imzalı müteselsil kefalet senedi damga vergisi ve noter
harcından müstesnadır.
Ancak terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya
mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde
kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında bu madde hükümleri
uygulanmaz.
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