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Konusu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giren personele, yurtiçi geçici 

görev yolluğu ödenmesi hakkında,     (30 Ocak 2015 tarihli ve 439 sayılı yazımız 

eki)          

İlgili Mevzuat: 
 

 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

 

Harcama talimatı ve sorumluluk  

Madde 32- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama 

talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, 

yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü 

ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. 

…  

 

Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar  

Madde 34- 

İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından 

geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri 

verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu 

idareleri lehine düşer. 

 

 6245  SAYILI  HARCIRAH  KANUNU 

Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere 

gönderilenler 

Madde 18 - Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve 

kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan 

hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına; 

 

a) Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca 

görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol 

masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi 

günü için gündelik ödenir. 
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 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç  

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, 

harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu 

Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir. 

 

Yurtiçi geçici görev yolluğu 

Madde 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre 

aşağıdaki belgeler aranır. 

a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;  

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,  

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), 

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,  

ödeme belgesine bağlanır. 

 

Yolluklara ilişkin diğer hükümler  

Madde 27- Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde; 

… 

e) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca 

görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini 

artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara 

gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin, 

 ödeme belgesine bağlanması gerekir. 

 

  

Değerlendirme: 
          

         Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; Harcırah Kanununun 18 inci 

maddesinde; görevlerine ait mesleki yeterliliklerinin tespiti amacıyla kurumlarınca 

görülecek lüzum üzerine sınav için memuriyet mahalli dışına gönderilenlere gidiş 
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ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile gönderildikleri yerde geçen sürenin en 

çok yedi günü için gündelik ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre, memuriyet mahalli dışında açılan sınavlara katılacak olanlara en 

çok yedi gün süre ile gündelik ödenebilmektedir. Bu ödemelerin fiilen sınava 

girenler için sınav günü veya günleri ile yolda geçen sürelerle sınırlı tutulması 

gerekmektedir.  

Bu durumda unvan değişikliği amacıyla sınav için başka bir yere gönderilen 

Bakanlığımız personeline; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 

22 inci maddesinde belirtilen belgeler ve 27 nci maddesi (e) bendinde belirtilen 

sınav sonuç belgesi ile birlikte, 5018 sayılı Kanunun 34 üncü maddesindeki 5 

yıllık zamanaşımı süresi içinde başvurmaları halinde söz konusu yurtiçi geçici 

görev yolluğunun ödenebileceği düşünülmektedir. 

 

Birimi  SGB - İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI 

İmzası   

Tarih 
30/01/2015 

 

Adı ve Soyadı   

Unvanı   

 


