ÖZET: 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince istenilmesi
gereken Devlet Personel Başkanlığının görüşünün hangi kurum tarafından talep
edileceği ve talep yazısında ayrıntılı olarak gerekçe bildirilmesi hk. (07/10/2016 – 5975)
657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Başkanlığımız
görüşünün hangi kurum tarafından talep edileceği, Bakanlığınız görüş talebinin kabulü
halinde Kültür ve Turizm Bakanlığında uzman olarak görev yapmakta iken Bakanlığınızda
anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında altı ay geçici süreli olarak görevlendirilen …'nın
hizmetine duyulan ihtiyaca binaen aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca tekrar görevlendirilip
görevlendirilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı
incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesinde;
"Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak
görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun
görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir
kadronun bulunması şarttır.
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri
kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik
görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır.
Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları
devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında
görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli
görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri
sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun
görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak
görevlendirilebilir." hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Kanuna göre kurumların asli ve sürekli mahiyetteki hizmetleri Devlet
Memurları eliyle görülmektedir. Süreklilik arz eden hizmetler için personel sayısının yetersiz
olması durumunda kadro imkanları dikkate alınarak açıktan veya naklen memur istihdam
etme imkanı bulunmaktadır. Hizmetlerin, kurumların kendi personeli eliyle gördürülmesi
temel ilke olmakla birlikte kısa sürede personel temininin mümkün olmaması, olağanüstü
şartların oluşması, geçici süreli olarak iş yükünde artış olması gibi istisnai ve arızi durumlarda
kurumlar arasında geçici görevlendirmeye de imkan sağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde, geçici süreli görevlendirmenin
sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması
gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuatına uygun bir şekilde açıktan
veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise 657 sayılı
Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak geçici süreli görevlendirme
yapılması gerekmekte, bu fıkra kapsamında yapılacak geçici görevlendirmelerde ise
Başkanlığımızdan uygun görüş alınmasına gerek bulunmamaktadır. Birinci fıkra hükmünde
yer alan altı aylık görevlendirme süresinin bitmesine rağmen hizmet ihtiyacının devam
etmesi, geçici ve olağan dışı iş yükünün mevcut olması durumunda ise söz konusu maddenin
ikinci fıkrası çerçevesinde geçici süreli görevlendirme yapılması mümkün olmakla birlikte,
bahsi geçen görevlendirmenin yapılabilmesi için görevlendirme gerekçelerinin ayrıntılı olarak

bildirilmesi suretiyle her defasında Başkanlığımızdan uygun görüş alınması gerekmektedir.
Bu itibarla,
- 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak geçici
süreli görevlendirmeler için Başkanlığımız görüşünün hangi kurum tarafından alınacağına
dair madde hükmünde bir düzenleme yer almadığından ilgilinin çalıştığı kurum ile geçici
süreli görevlendirileceği kurumun herhangi biri tarafından görüş talep edilmesinin mümkün
bulunduğu,
- Söz konusu personelin Bakanlığınızda geçici süreli olarak görevlendirilmesi
hususundaki talebin ise ayrıntılı olarak gerekçeleri belirtilmek suretiyle Başkanlığımıza intikal
ettirilmesi halinde değerlendirme yapılabileceği,
mütalaa edilmektedir.

