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Konusu: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi Yüksek Lisans 

Programına katılan personele geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği  

hakkında görüş talebi. 

Ġlgili Mevzuat: 
6245 sayılı Harcırah Kanunu:  

Yurtiçi ve yurtdıĢında kurslara katılanlara verilecek gündelik baĢlıklı 37 inci 

maddesi; 

“ Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dıĢında açılan kurs 

veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.  
Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, 

yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme 

yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. 

   Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları 

transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu 

madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstahak 

oldukları ödeme yapılır.” 

 

Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre baĢlıklı 42 inci maddesi; 

 

   “ 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 iĢ için ve aynı 

Ģahsa 180 günden fazla verilemez. Ġlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 

2/3 oranında ödenir. 

        b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. 

          Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya 

gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. 

          Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci 

maddede sayılanlar etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek 

mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte 

çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen 

uluslararası konferanslara katılanlar;1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı 

maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli 

dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde 

görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim 

mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri 

Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik 

hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye 

kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.” 

 

SayıĢtay’ın 19.12.1988-07.06.2005-21.09.2010 tarihli Temyiz Kurulu 

Kararları; 

“ …Açıklanan nedenlerle, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam 

eden söz konusu personele, 6245 sayılı yasanın 37 inci maddesi hükümleri 
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dairesinde geçici görev yolluğu ödenebilmesi, memurun kurumu tarafından 657 

sayılı yasanın 214 üncü maddesi uyarınca ve Devlet Memurları Eğitimi Genel 

Planı ile belirlenin esaslar doğrultusunda hazırlanmış bir hizmet içi eğitim 

yönetmeliğinin bulunmasına ve bu yönetmelikte, anılan Enstitüdeki eğitim 

programlarına katılmaya imkan sağlayacak bir hükme yer verilmiş olmasına ve 

ayrıca, memurların söz konusu Enstitüdeki eğitim programlarına katılmalarının, 

kurumlarının isteği ile gerçekleşmesine bağlıdır.  

         Bu şartlar yerine gelmeden Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü'nün ....... akademik yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına 

katılan ..........'e bu programa katıldığı günler için gündelik ve yol masrafı 

ödenmesine imkan bulunmamaktadır.” Denilmektedir. 

 

DanıĢtay’ın 26.05.1987- 15.03.1990-08.01.1997-31.01.2000 tarihli çeĢitli Daire 

Kararlarında; 

“6245 sayılı Harcırah Kanununun 37. maddesinde, mesleki bilgilerini artırmak 

amacıyla memuriyet mahalli dıĢında açılan kurs veya benzeri okullara 

gönderilenlere bu Kanuna göre geçici görev gündeliği ödeneceğinin hükme 

bağlandığı, 7163 sayılı TODAİE Kanununun 15. maddesinde de, Devlet  

dairelerinde, mahalli idarelerde ve iktisadi Devlet teşekküllerinde çalışanlardan 

açılan sınavı kazanan kimselere tahsil süresince izin verileceği ve bu kimselerin 

bütün özlük haklarından faydalanmaya, maaş ve ödeneklerini kendilerine izin veren 

daire, müessese ve teşekkülden almaya devam edecekleri öngörüldüğünden, açılan 

sınavı kazanan ve bu programa katılmasına izin verilmemesine ilişkin davalı idare 

işleminin Bursa 1.İdare Mahkemesinin 1992/126 sayılı kararıyla iptal edilmesi ve 

anılan kararın Danıştay 5,.Dairesince temyizen incelenerek ... 1994/2735 sayılı 

kararıyla onanması karşısında, TODAĠE'de eğitim gören davacı, memuriyet 

mahalli dıĢına gönderilen memur durumunda olduğundan geçici görev 

yolluğunun ödenmesi gerekir. Bununla birlikte, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

42. maddesinde geçici görev yolluğunun verilebileceği azami süre belirtilmiş ve 

maddenin (a) fıkrasında " Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş 

için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk doksan gün için tam, takiben 

doksan gün için 2/3 oranında ödenir." Hükmüne yer verilmiş olması karşısında, 

davacının hak ettiği geçici görev yolluklarının bu süreler çerçevesinde 

ödeneceği de açıktır. Davacının TODAİE deki lisansüstü uzmanlık programını ... 

de tamamlayarak, ... tarihli dilekçesi ile kurumuna başvurduğu ve geçici görev 

yolluğunu talep ettiğine göre, yukarıda anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde 

davalı idarece talebinin karşılanması zorunlu olup, idarece isteminin reddi 

yolundaki işlemde ve İdare Mahkemesi kararının, davacının anılan kursa kurumu 

tarafından, hizmet gerekleri itibariyle duyulan gereksinim sonucu görevlendirme ile 

resen gönderilmediği için kendisine geçici görev yolluğunun ödenemeyeceğine 

ilişkin kısmın da hukuki isabet görülmemiştir.” Şeklindedir. 

 

Bakanlığımız 21/4/1988 tarihli Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığı Hizmetiçi 

Eğitim Yönetmeliği: 

Diğer Kurum ve KuruluĢlarda Eğitim baĢlıklı 25 inci maddesinde; 

“Diğer kurum ve kuruluşlardaki eğitime uygun nitelikteki personelin katılması, o 

kurum ve kuruluĢun mevzuatı ve  Bakanlığın uygun göreceği esaslar içinde 
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Eğitim Birimince tesbit edilir ve Makam onayı ile uygulamaya konulur.” 

 

1982 Anayasası 160 ıncı maddesinde; 

“Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay 

kararları arasındaki uyuşmazlıklarda DanıĢtay kararları esas alınır.” Şeklindedir. 

 

Değerlendirme:    Yukarıdaki mevzuatlardan anlaşıldığı üzere görüş talebine konu ödeme hakkında 

Sayıştay ve Danıştay’ın Kararları arasında farklılık bulunmaktadır. 

   Danıştay kararlarında TODAİE eğitim programına katılanlar için geçici görev 

yolluğu ödenmesinin mevzuat gereği uygun olmasına rağmen; Sayıştay 

kararlarında 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesi uyarınca kurumun hizmet içi 

eğitim yönetmeliğinin bulunması ve bu yönetmelikte enstitüdeki eğitim programına 

katılmaya yönelik hükme yer verilmesi ve bu programa katılmalarının kurumlarının 

isteği ile gerçekleşmesine bağlı bulunması gerektiği şeklindedir.  

            Bu kapsamda; 

- 1982 Anayasasının 160 ıncı maddesinde mali yükümlülükler hakkında iki 

mahkeme arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınacağı,  

- Bakanlığımızın 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesi gereği bir Hizmet İçi 

Eğitim Yönetmeliğinin bulunması, 

- İlgili Yönetmeliğin 25 inci maddesinde diğer kurum ve kuruluşlardaki 

eğitime o kurum ve kuruluşun mevzuatı ve Bakanlığın uygun göreceği 

esaslar dâhilinde katılınabileceği, 

- Bu eğitime Makamın onayı ile izinli olarak, kurumun isteği ile 

katılınabileceği, 

- Maliye Bakanlığı BÜMKO’nun (Adalet Bakanlığı vb. kurumlara) söz 

konusu programa katılım halinde geçici görev yolluğu ödenebileceği 

hakkındaki olumlu görüşleri, 

Doğrultusunda TODAİE Yüksek Lisans Programına katılan personele 6245 sayılı 

Harcırah Kanunun 37 inci maddesi gereği, 42 inci maddedeki sınırlamalara tabi 

olarak geçici görev yolluğu ödenebileceğinin uygun olacağı düşünülmektedir.   

 

Adı ve Soyadı  

Birimi İç Kontrol Dairesi 

Unvanı  

Ġmzası  Tarih  20/10/2011 

 


