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DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

İlgi: a) 20/05/2014 tarihli ve 84605551-903.07.03/3752 sayılı yazı. 

        b) Ali OKUR’a ait 09.04.2014 tarihli dilekçe. 

 

İlgi (a) yazı ve eki ilgi (b) dilekçede; Hannover Başkonsolosluğu çalışma bölgesinde din 

görevlisi olarak görev yapmakta olan Ali OKUR’un yurtdışından vaizlik yazılı sınavına 

mazeret izinli, sözlü sınavına raporlu olarak katılması hususunda harcırah talebiyle ilgili 

Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.  

 

Bilindiği üzere, idare hukuku açısından kişi ya izinli ya da görevli olur. Yani bir personel 

mazeret izinli veya raporlu iken aynı zamanda geçici görevli sayılamaz. Diğer taraftan, sınav 

için harcırah ödemesinde Harcırah Kanunu’nda yurtiçi-yurtdışı ayırımı olmamakla birlikte, 

yurtdışında görev yapan din görevlilerimizin mâli hak ve yükümlülükleri, tamamen bu 

konuya özel; 657 sayılı DMK’nun ek 36.maddesi ve buna dayanılarak hazırlanan 2003/5753 

sayılı BKK ile düzenlenmiştir. Hukuken özel hüküm, genel hükümden önce geldiğinden bu 

konuya özel olarak hazırlanan mezkur mevzuata bakılmalıdır. 

 

Öncelikle şunu belirtelim ki, yurtdışında görev yapan din görevlilerimiz atama yoluyla değil, 

kadroları Türkiye’de bâki olup yurtdışında geçici görevli statüsünde vazife yapmaktadır. 657 

sayılı DMK’nun ek 36. maddesinde “Bakanlıklararası ortak kültür komisyonu tarafından 

yurtdışında görevlendirme” başlığı altında; “…yurtdışındaki Türk vatandaşlarının dini 

konularda aydınlatılması…amacıyla…Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından 

yurtdışında görevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara 

ayrıca, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevde bulunan…(Dışişleri Bakanlığı) bekar 

meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının % 60’ını geçmemek üzere…ödeme 

yapılır. Bu şekilde yurtdışına görevlendirilen personele aynî veya nakdî olarak yapılan diğer 

ödemeler, bu ödemeden mahsup edilir” denildikten sonra son fıkrada; “bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller…Bakanlar Kurulunca belirlenir” hükmü yer 

almaktadır. Bu maddeye dayanarak çıkarılan 2003/5753 sayılı BKK’nın başlığı “…Bu 

Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve 

Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar” şeklindedir. 

 

Bu kararın ”yurtdışında görevlendirilen personele yapılacak ödemeler” başlıklı 10/b 

maddesinde; “Yurtdışında görevlendirilecek personelin kendisine ilk gidişlerinde ve kesin 

dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen 

sürelere ilişkin gündelikleri…Kurumların bütçelerinden karşılanır”,                                    
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Aynı maddenin (c) fıkrasında; “…asıl görev yerleri veya ikametgahları ile bu yerlerin 

bulunduğu belediye hudutları dışında görevlendirilecekleri diğer yerler arasında …nakil 

vasıta ücretleri Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir” 

 

Hükümleri yer almaktadır. 

 

Aktarılan mevzuat hükümlerinin altı çizili bölümlerine dikkat edilirse; 

 

Din görevlisinin, Türkiye’de bâki olan kadrosuna bağlı aylığının devam ettiği ve yurtiçi 

görevinden izinli sayıldığı,  ayrıca yurtdışı görevinden dolayı Dışişleri Bakanlığı (atanmış) 

Meslek Memuru maaşının % 60’ına kadar aylık alacağı, 657 sayılı DMK’nun ek 36. 

maddesinin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin BKK ile özel olarak belirleneceği, söz 

konusu BKK başlığında geçen “Hakların Belirlenmesi” ifadesinden statüter hukukun gereği 

olarak; bu kararda belirlenen hakların dışında bir hak tanınmayacağı (mali hak dahil), 

BKK’nın 10/b maddesinde; personelin yurtdışına ilk gidiş ve kesin dönüşü için yevmiye ve 

yol masrafının ödeneceğinden bahsedilirken yurtiçine geçici görev veya sınavla ilgili bir 

ödemeden söz edilmediği, 10/c maddesinde geçici görevden söz edildiği, ancak bu görevin 

yurtdışında birden fazla yer veya şehirde Komisyonca görevlendirilen din görevlilerinin o 

ülke içindeki geçici görevlerini kapsadığı, bu ödemenin de zaten Dışişleri Bakanlığı 

bütçesinden yapılacağının öngörüldüğü, anlaşılacaktır. 

 

Özetle; 657 sayılı Kanun’a dayanarak çıkan bu konuya özel BKK’ndan, yurtdışına sadece ilk 

gidiş ve kesin dönüş için yevmiye ve yol masrafı ödeneceği, bunun dışında bir ödeme yapılsa 

bile, 657 sayılı Kanun’un ek 36. maddesindeki “personele nakdi olarak yapılan diğer 

ödemeler, bu ödemeden mahsup edilir” hükmüne göre ilgilinin % 60 yurtdışı maaşından 

kesilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Açıklanan gerekçelerle; mazeret izinli veya raporlu iken sınava katılan ilgiliye harcırah 

ödenemeyeceği, bunun dışında izinli veya raporlu olmadan da katılsa, yurtdışında geçici 

görevli sayılan din görevlilerine sınav nedeniyle harcırah ödenemeyeceği mütalaa edilmiştir. 

 

Bilgilerini arz ederim. 

 
 

 

Dr. Necdet SUBAŞI 

Strateji Geliştirme Başkanı 
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