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            İlgili yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Üniversiteniz İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde görevli …………….’in, 2547 Sayılı Yasa’nın 39 uncu maddesi uyarınca 
araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 1,5 yıl süre ile yurtdışında görevlendirildiği, 
ilgilinin görevlendirme süresinin bitiminde üniversiteniz bünyesinde hizmetine başladığı, 
ancak üniversitenize karşı halen mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunduğu ve  bu 
yükümlülüğü Vakıf Üniversitelerinin birinde yerine getirmesi  halinde mecburi hizmetini ifa 
etmiş sayılıp sayılamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır. 

   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 
öğretim elemanlarının, birinci fıkrada ve bu Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan yurt dışına 
gönderilme halleri dışında mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini 
artırmak veya staj yapmak için Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
üniversiteler itibariyle bir yılı geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve süreler 
dahilinde yurt dışına gönderilebileceği, bunların hak ve yükümlülükleri bakımından 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre aynı amaçla yurt dışına gönderilenlerin tabi oldukları 
hükümlere tabi olacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır.                  
    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinin son fıkrasında;  

 “Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (a), (b) ve (d) fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür.” 

hükmüne yer verilmiş olup, 29.11.1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 55 inci maddesi gereğince söz konusu 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine 
yapılan atıflar 8.6.1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine 
yapılmış sayılmaktadır.  

           217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde ise, bu Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları belirtilmiştir. 

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 17.8.1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 2 nci maddede; 

             “Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar 
dışında,akademik çalışmalar,öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu 
Kanunda gösterilen usul ve esaslara uymak kaydıyla,yükseköğretim kurumları  veya bunlara 
bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurabilirler.” 



             denilmek suretiyle, Vakıflar tarafından yükseköğretim kurumları kurulmasına imkan 
tanınmıştır. 

           Görüldüğü üzere, Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları sadece 
akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden 2547 sayılı 
Kanunda gösterilen usul ve esaslara uymak zorunda olup, idari ve mali hususlarda ise bu 
Kanuna tabi değildir. 

            Bu nedenle, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları 217 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına girmediğinden, ilgi yazınızda belirtilen adı 
geçenin Üniversitenize karşı yükümlü bulunduğu mecburi hizmetinin Vakıf Üniversitelerine 
devredilmesine imkan bulunmamaktadır. 

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.  
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