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T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı    : 52511689-045.99-E.10813 07/03/2019
Konu  : Sürekli Görev Yolluğu Hk.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 01/03/2019 tarihli ve E.10039 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızda, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Tabip olarak görev 
yapmakta iken ÖSYM tarafından yapılan 2017/TUS sonbahar dönemi yerleştirme sonucuna göre 
kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 56 ıncı maddesinin 1 inci bendine  göre Uzmanlık Eğitimi süresince Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında görevlendirilmiş olan                              sürekli 
görev yolluğunun ödenip ödenemeyeceği hakkında tereddüte düşülmüş olup Başkanlığımızdan 
görüş istenmiştir.

 
Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10 uncu maddesinin 1 inci bendinde "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" sürekli görev yolluğu ödeneceği hükme bağlanmıştır.

 
Öte yandan, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uzmanlık Eğitimi Yaptırılması 

başlıklı 56 ıncı maddesinin 1 inci bendinde  "Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında 
tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak 
isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya 
bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda 
görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık 
veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür." hükmüne yer verilmiştir.

 
Yine aynı Kanunun 57 nci maddesinde, harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum 

bütçesinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nün (BUMKO) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na vermiş olduğu 06/05/2013 tarih 
ve 4239 sayılı görüşünde ise, hizmetin taalluk ettiği kurum; eğitim sürecinin sonunda eğitim 
alan kişinin hizmetinden yararlanacak olan kurum olarak ifade edilmiştir. 

 
Bu bağlamda; mezkûr mevzuat düzenlemeleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda, 

kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla memuriyet mahalli dışındaki 
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı emrine uzmanlık/yan dal 
uzmanlığı/doktora eğitimi almak üzere görevlendirilen ilgili personele eğitimin sonunda 
döneceği/hizmetin taalluk edeceği kurum (Sağlık Bakanlığı) tarafından sürekli görev yolluğunun 
ödenmesinin gerektiği cihetle üniversitemiz bütçesinden sürekli görev yolluğu ödenmesine 
imkan olmadığı mütalaa edilmiştir.

 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 

Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2019-10813

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır
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