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İlgi yazınızla, yolluklu ve yevmiyeli görevlendirmelerinin farklı uygulamaların olması
nedeniyle tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme"
başlıklı 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına göre" Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk
almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla,
bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri
yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar
dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, on beş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu
şekilde on beş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin
gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye
gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı
gereklidir. …"ifade edilmektedir.
Yine 6245 Sayılı Harcırah Kanunu'nun "Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin
Gündeliği" başlıklı 39 uncu maddesine göre "Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin
gündeliği Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik
verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda
ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3,
ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir." denilmektedir.
Maddede tam gündelik ödenmesi görevlinin geceyi görev yerinde veya yolda geçirmesi
koşuluna bağlanmış ancak, geceyi geçirmenin hangi şartlara bağlı olduğu konusuna bir açıklık
getirilmemiştir. Dolayısıyla, gecenin yolda veya görev yerinde geçirilme nedeninin işin
mahiyetine göre idarelerce değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Yukarıdaki mevzuat hükümleri doğrultusunda İlgi yazı ekinde yer alan yolluk
bildirimleri incelendiğinde, iki örnekte de kişilerin geceyi görev süresi dahilinde geçirdiğinden
"tam gündelik" verilmesi gerektiği; bu ve benzeri konularda tereddüte meydan vermemek için
görevlendirme Olurlarında "yol dahil" ibaresinin yazılması suretiyle net görevlendirme süresi
ve dolayısıyla ödenecek yevmiyenin belirtilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir.
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