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T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı    : 52511689-010.99-E.30841 05/08/2019
Konu  : Sürekli Görev Yolluğu Hk.

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 31/07/2019 tarihli ve E.30162 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazınız ile;  Fakülteniz Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından 676 sicil 
numaralı Arş.Gör Mustafa Esat GÜNEŞ' e 2547 sayılı Kanununun 35 inci maddesi kapsamında 
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevlendirilmesi devam etmekte iken kadrosunda yapılan 
değişiklik nedeniyle 01.03.2019 tarihinde yeni görevlendirme işlemleri tamamlana kadar 
fakültenizde göreve başladığı, bu görevlendirmesinden dolayı ilgiliye sürekli görev yolluğu 
ödemesinin yapılıp yapılamayacağı hakkından Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir. 

 
Adı geçen araştırma görevlisinin 28.04.2011 tarihi itibariyle 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 35 inci maddesi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde  görevlendirildiği ve bu 
görevi devam etmekte iken kadrosunda yapılan değişiklik nedeniyle 01.03.2019 tarihinde 
biriminizde göreve başladığı ve aynı tarih de yeniden 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi 
kapsamında görevlendirme talebinde bulunduğu ve 2-8 Mart 2019 ile 10-15 Mart 2019 
tarihlerinde istirahat raporu ile hastalık izni kullandığı, söz konusu talebi değerlendirilme 
aşamasındayken, 18.03.2019 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında 
görevlendirme talebinde bulunarak 19.03.2019 tarihi itibariyle ilgili kanun hükümlerince Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nde görevlendirildiği ve bu görevlendirmesi devam etmekte iken 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın 03.05.2019 tarih ve E.17813 sayılı yazısı ile adı 
geçen öğretim elemanının 35 inci madde kapsamında görevlendirme talebinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından uygun görülmesi üzerine, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 07.05.2019 
tarihinde görevlendirmesi yapılan Arş. Gör. Mustafa Esat GÜNEŞ'in 17.06.2019 tarihi itibariyle 
Fakültenizden ilişiği kesildiği ilgi yazınızdan anlaşılmaktadır.

 
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Öğretim 

elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya 
doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici 
olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi 
alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler." hükmüne yer 
verilerek, öğretim elemanlarının, araştırma veya doktora çalışmaları yapmak amacıyla başka 
üniversitelerdeki (tahsis edilen) araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmeleri ve eğitimin 
sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönebilmeleri hususunda düzenleme 
yapılmıştır. Bu şekilde görevlendirilenlerin hem görevlendirilen kuruma gidişlerinde ve hem de 
kadrolarının bulunduğu kuruma dönüşlerinde hizmetin taalluk edeceği kurum (kendi üniversitesi) 
tarafından sürekli görev yolluğu ödeneceği 06.05.2013 tarih ve 4239 sayılı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşte ifade edilmiştir.

 
Yine  6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde görev yapmakta 

iken başka bir memuriyet mahalline sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere 
yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer 
değiştirme masrafı, 14 üncü maddesinde de kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla geçici 
olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere yol masrafı ile yevmiye verileceği 

Evrak Tarih ve Sayısı: 05/08/2019-30841

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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hükme bağlanmıştır.
 
Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise "memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya 

ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller….'' 
denilerek memur veya hizmetlinin ikametgahı da memuriyet mahalli olarak hüküm altına 
alınmıştır.

 
Yine aynı kanunun 39 uncu maddesinde "Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir 

yere gönderilenlere gündelik verilmez." hükmüne yer verilmiştir.
 
Mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde; Sürekli görev yolluğunun, bir göreve naklen 

atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar 
kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu 
giderlerine karşılık olarak, geçici görev yolluğunun da 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 giderlerine 
karşılık verildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle sürekli veya geçici görev yolluğu memur veya 
hizmetlinin memuriyet mahallinden başka bir yere fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi 
veya kendisinin gitmesi halinde ödenmesi gerekmektedir. Başka bir göreve atanmakla (2547 
sayılı Kanununun 35 inci maddesi ile görevlendirme ilgili düzenlemelerde naklen atanmaya 
benzetilmiştir) veya geçici görevlendirilmekle beraber ikametgahı değişmeyen memurun 
memuriyet mahalli değişmediğinden sürekli veya geçici görev yolluğuna hak kazanması 
mümkün değildir.

 
Konu ile ilgili Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 18/09/2009 tarih ve 

12697 sayılı yazısında "Sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere 
eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile 
fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak 
verilmektedir. Bu itibarla, sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile 
fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.

 
Görüş istemine konu olaya benzer bir durumda Danıştay 2.Dairesi 2004/6912 Esas ve 

2007/1670 nolu kararında:
 
"T.C Halk Bankası Muğla Şubesinde şef olarak görev yapan davacının 4046 sayılı Yasa 

uyarınca hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile Genel Müdürlük kadrosuna "banka şube şefi" 
olarak atamasının yapıldığı, daha sonra aynı Yasa uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletme Müdürlüğü emrine şef olarak atandığı, davacının 
Genel müdürlük emrine atandığına ilişkin yazıyı 10.6.2002 günü tebellüğ ederek "yeni görevine 
başladığını" bildiren Muğla-İkamet adresli dilekçeyi imzaladığı, davacı Genel Müdürlük emrine 
atanmakla birlikte gerek davacı, gerekse davalı tarafından, davacının T.Halk Bankası Genel 
Müdürlüğünün bulunduğu Ankara ilinde hangi birimde görev yaptığına dair bir bilgi ve belge 
sunulamadığı, bu durumun davacının idari olarak Genel müdürlük kadrosuna ataması yapılmış 
olmakla birlikte, Muğla ilindeki ikametgahında yeni görev beklediğini gösterdiği, sonuç olarak 
Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının ikametgahının bulunduğu, Muğla İl 
Merkezindeki Orman Bakanlığı kuruluşuna yapılan ataması sebebiyle, Harcırah Kanununun 
yukarıya alınan 5. maddesindeki unsurlardan hiç birine hak kazanmadığı anlaşıldığından….." 
denilerek Ankara'da bir göreve atanan ama görev yapmayan davacının atanmasının, daha 
sonradan (birkaç ay içerisinde) ikametgahının bulunduğu yere yapılmasından dolayı, ilgiliye 
harcırah verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını hukuka uygun bulmayarak bozma 
kararı vermiştir.

 
Yukarıda verilen mevzuat hükümleri, yargı kararları ve ilgili kurum görüşleri birlikte 

değerlendirildiğinde; adı geçen personele daha önceki 2547 sayılı Kanununun 35 inci maddesi 
gereği yapılan görevlendirilme nedeniyle sürekli görev yolluğu ödendiği, görevlendirilmenin 
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tamamen sona erip görevine başlaması halinde de yine sürekli görev yolluğu ödemesi 
yapılabileceği ancak yukarıda başkanlığımıza sunulan bilgi ve belgeler ışığında mevcut durum 
için sürekli veya geçici görev yolluğu ödemesinin yapılamayacağı, bu süreçte 39 uncu madde 
kapsamında herhangi bir ödeme yapıldıysa ilgiliden ödemenin geriye dönük tahsil edilmesinin 
gerektiği mütalaa edilmektedir.

 
Bilgi ve gereğini arz ederim.
 

e-imzalıdır
Kemal ÖZEKEN

Daire Başkanı

 Dağıtım:
Gereği:
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına

Bilgi:
Genel Sekreterlik Makamına
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına
Bütçe ve Performans Programı Şube 
Müdürlüğüne
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube 
Müdürlüğüne




