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İlgi yazınız ve ekli belgelerin incelenmesinden, Üniversitemiz… Meslek
Yüksekokulunda görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 13-b/4 maddesine göre
Rektörlüğümüz … Meslek Yüksekokuluna görevlendirilen Bilgisayar İşletmeni, …' in Yurtiçi
geçici görev yolluğu talep ettiği görülmüş ve bu görevlendirmeye ilişkin olarak ödenecek olan
harcırahın, 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğu hükümlerine göre mi, geçici
görev yolluğu hükümlerine göre mi ödenmesi gerektiği konusunda görüş istendiği
anlaşılmaktadır.
2547 Sayılı Kanunun Rektörün görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 13 üncü
maddesi (b/4) bendinde "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde
görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni
görevler vermek," hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Muvakkat vazife harcırahı (Yol
masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14. maddesinde;
"Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı
ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve
ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları
da ayrıca tediye olunur:
1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt
içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere…; denilmektedir.
Aynı Kanunun 42. maddesinde ise;
" Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden
itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:
a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden
fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik
miktarını artırmaya neden olamaz." hükmü vardır.
Buna göre, geçici görev yolluğu, memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması
amacıyla "geçici" olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak
zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bazı zorunlu giderlerinin 90 günü
tam gün, 90 günü 2/3 oranında olmak üzere en fazla 180 günü için verilebilecektir.
Öte yandan, 6245 sayılı Kanununun 10. Maddesinde;
"Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:
1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki
sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur
ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar…" denilmektedir.

Ancak, daimi nitelikteki görevlere başka yerdeki kadrolarda istihdam edilen personelin
bir yılı aşan süreyi kapsayacak şekilde uzun süreli veya süresiz olarak görevlendirilmeler
suretiyle yürütülmesi karşısında, bu görevlendirmelerin, 6245 sayılı Kanunun 14. maddesinde
düzenlenmiş olan "geçici görevlendirme" ile bir ilgisinin bulunmadığı ve bu şekilde
görevlendirilenlerin maddede belirtilen ek giderlere katlanmalarının da söz konusu olmadığı
değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, daimi nitelikteki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla süresiz veya bir yıldan
uzun süreli olarak görevlendirilenlere, görevlendirme yerlerine gidişte ve görevlendirme
süresinin bitiminde 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre sadece sürekli görev yolluğu verilmesi
gerektiği, bir yılın altında bir süre ile görevlendirildiğinin belirtilmesi halinde ise geçici görev
yolluğunun verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
İlgi yazıda belirtilen görevlendirmede süre konusunda tereddüte düşüldüğü takdirde
Personel Daire Başkanlığına yazılı sorularak görevlendirme süresinin netleştirilmesi, buna göre
eğer görevlendirme süresiz veya bir yıldan uzun sureli ise sürekli görev yolluğu; bir yıldan az
süreli ise geçici görev yolluğu ödemesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir.
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