
Mecburi Hizmete İlişkin Hükümler 

789 sayılı Maarif Teşkilâtı Kanununun 8. maddesine göre, 
ilk, orta ve yüksek öğretmen okullan mezunları, yatılı olarak 
okudukları sürenin birbuçuk misli bakanlığın göstereceği yer
lerde görev yapmaya mecburdurlar. Bu mecburiyeti tamamla
madan önce isteği ile görevini terk edenlerden veya kefillerinden 
yatılı olarak okudukları süreye ait okul masrafları, faizi ve % 50 
fazlasiyle birlikte tahsil olunur. Ancak bu suretle tazmin ettirile
cek masraf, faiz ve % 50 fazlanın yekûnundan hizmet ettiği sü-
reye tekabül edecek miktar düşülür. 

6234 sayılı kanunun 5. maddesine göre ise, ilköğretmen oku
lu mezunları mecburi hizmetlerini tamamlayıncaya kadar köy 
okullarında çalıştırılırlar. 

Bunlardan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim müessesele
rine devam edecek olanların mecburi hizmetleri Millî Eğitim 
Bakanlığınca ertelenir.. 

657 sayılı kanun mecburi hizmetle ilgili aşağıdaki hükümleri, 
ihtiva etmekle beraber bu hükümler henüz yürürlüğe girme
miştir. 

Mecburi Hizmet : 

Madde 224 — Devlet tarafından okutulanlardan; 

Yurt içinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler öğrenim 
süresi kadar (Tatiller dahil), 

Yurt dışındaki öğretim kurumlarından Devlet hesabına öğ
renimlerini bitiren öğrenciler öğrenim sürelerinin iki katı ka
dar. (tatiller dahil) 

Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini arttırmak veya staj 
yapmak üzere dış memleketlere gönderilen Devlet memurları 
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yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, mecburi hizmetle 
yükümlüdürler. 

Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar kurumlarınca yarışma 
sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar. 

Mecburi hizmetlilerin kurumlarına başvurmaları : 

Madde 225 — Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yetiş-
tirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok bir 
ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar 

Bunlardan : 

A) Başvuranların, başvurma tarihinden itibaren en geç -üç 
ay içinde bir göreve atanmıyanların mecburi hizmet yükümlü
lükleri kalkar. Bu duramun ihdasına sebebiyet veren memurlar 
bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. 

B) Başvurmıyanlar veya atanma için gerekli belgelerim ta-
mamlamıyanlar yol gideri de dahil olmak üzere kendilerine ku
rumlarınca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak 
ödemeye mecburdurlar. 

C) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bit
meden ayrılmış veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış 
olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı mik
tarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. 
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