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Tarih/Date: 
1Form No: 

..../…./….. 
 

 

Geçici Görevlendirme Formu / Temporary Assignment Form 
  

 

Görevlendirilecek  
Personelin 
Of Assigned Personnel  

T.C. Kimlik/Y.U. No: 
ID No: 

  

 
Adı ve Soyadı 
Name Surname 

  

 
Unvanı 
Title 

  

 
Bağlı Olduğu Birimi 
Division 

 

 IBAN  

 

Geçici Görevlendirmenin 
Of Temporary Assignment 

Gerekçesi 
Explanation 

  

 
Başlangıç Tarihi 
Starting Date 

 

 
Bitiş Tarihi 
Ending Date 

  

 
Varsa Proje Kodu 
Project Code (If Any) 

  
Gündelik Talebi 
Travel Expenses 

Yok     ☐  
No 

Var     ☐  
Yes 

 
Ödenek Kaynağı 
Source of Finance 

SiPV ☐ / EmPV ☐ / ModTec ☐  / ODAK ☐ / TK ☐  / Powering ☐ 
Müdürlük          ☐ 
Management 

Proje        ☐ 
Project 

 
Yurtiçi ☐ / Yurtdışı ☐ 
Domestic / Abroad 

Çevrimiçi Etkinlik ☐    / Yüz Yüze Etkinlik ☐   /   Ziyaret ☐ 
Online Event           / Face to Face Event     /   Visiting  

 

Bulunulacak Kurum ve Adres 
Address and Association to Be 
 

 

 

Ulaşım Aracı  
Transportation Vehicle 

Uçak   ☐ 
Plane  

Tren   ☐ 
Train  

Şirket Aracı     ☐     / Kişisel Araç   ☐ 
Company Car           / Private Car 

Plaka ………………… 
License Plate 

Diğer: …………….  ☐ 
Other 

 

Konaklama (Kendiniz ayarlayacak 
iseniz açıklama yazınız.) 
Accommodation (Please write a 
description if you are going to 
arrange it yourself.) 

Yok     ☐  
No 

Var     ☐  
Yes 

Açıklama/Explanation: 

 

Yukarıda belirtilen bilgilerle görevlendirmede bulunacağımı beyan eder, ODTÜ-GÜNAM Geçici Görevlendirme Uygulamalarını kabul ederim. 
I declare that I will make an assignment with the information stated above, and I accept the ODTÜ-GÜNAM Temporary Assignment Applications. 

 
Personelin İmzası / Personnel Signature 

 

Personelin yukarıdaki şartlarda görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 
It has been deemed appropriate to assign the personnel under the 

above conditions. 
 

Müdür / President 
İmzası / Signature 

Personelin yukarıdaki şartlarda görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 
It has been deemed appropriate to assign the personnel under the 

above conditions. 
 

Onaylayan Yetkili Adı Soyadı / Approving Authorized 
Administrator 

İmzası / Signature 

Eğer avans verilmeyecek ise, harcama yapıldıktan sonra bağlantıdaki form beyan edilir.  
If the advance will not be given, the form in the link is declared after the expenditure is made. 

 
1 Form numarası Müdürlük tarafından verilecektir. / The form number will be given by the Management. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tyHuZfNvVu3ev9P1vTtIIcWH478z1LhP/edit?usp=sharing&ouid=104334206787734451290&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tyHuZfNvVu3ev9P1vTtIIcWH478z1LhP/edit?usp=sharing&ouid=104334206787734451290&rtpof=true&sd=true
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ODTÜ-GÜNAM Geçici Görevlendirme Uygulamaları 

a. Personel yurtiçi/yurtdışı etkinliğe katılmak (online olarak katılım da dahil) veya ziyarete gitmek için ilk olarak 

Geçici Görevlendirme Formu’nu doldurur ve imzalar. 

b. Katılım bütçesi herhangi bir projeden karşılanacak ise ilgili projenin proje yürütücüsünden, değil ise Müdürlük 

tarafından ıslak imzalı onay alınarak formu müdürlüğe teslim eder. 

c. Personel, yurtiçi görevlendirmelerde formu ıslak imzalı şekilde en az üç (3) iş günü öncesinde, yurtdışı 

görevlendirmelerde vizesi yoksa iki (2) ay öncesinde, varsa bir (1) ay öncesinde Müdürlüğe teslim eder.  

d. Personele yapılacak ödeme bağlı olduğu projede bütçe kalemi ve ödeneği varsa, ilgili projeden yapılır. 

Harcamalar, projeden yapılacak ise ilgili programa ait idari ve mali esaslar; yoksa 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

ve Yönetim Kurulu Kararları dikkate alınarak oluşturulan ODTÜ-GÜNAM Geçici Görevlendirme Uygulamaları 

dikkate alınır. 

Geçici görevlendirme ödeneği projeden karşılanmayacak ise; 

e. Yurtdışı ve yurtiçi geçici görevlendirmelerde, Yönetim Kurulu kararı esas alınarak personelin altyapıdaki 

pozisyonuna ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince her yıl Bütçe Kanunu'nda oluşturulan H cetveline 

göre harcırah miktarı belirlenmektedir.  

f. Günlük harcırah tutarı ile seyahat edilecek gün sayısının çarpılması sonucunda da 1 kişi için ödenecek yevmiye 

tutarı hesaplanmış olur. 24 saate kadar olan yolculuklar 1 gün sayılırken, 25 saatlik bir yolculuk 2 günde 

yapılmış sayılacak ve hesaplamalar da buna uygun olarak yapılacaktır. 

g. Geçici bir görevle, Ankara ili sınırları dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) 

ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi 

de geçirenlere tam gündelik verilir. 

h. Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre 

verilen gündelikler: 

• Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı personele 180 günden fazla verilemez. 

İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 

• 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.  

i. Yolculuk esnasında kullanılacak taşıt (otobüs, tren vs.) için ödenen ücretler ilgili biletlerin ibraz edilmesi 

durumunda personele geri ödenecektir. Seyahatini bileti ile belgeleyemeyen personele yapılacak ödeme 

Müdürlük tarafından belirlenir. Şehir içi ulaşım harcamaları için ödeme yapılmaz. 

j. Yönetim Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda, personel şahsi aracı ile ulaşımı sağladığı takdirde, yakıt fişlerini 

ibraz etmesi koşulu ile yol giderinin hesaplanmasında, her 100 kilometre için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti 

esas alınır. Otopark ve ücretli geçiş giderleri, görev yeri ve güzergahında olmak kaydıyla belgesi karşılığı ödenir. 
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k. Ulaşım harcamaları sadece ekonomi sınıfı harcamalar için geçerlidir.  

l. Personelin talebi ve Müdürlüğün uygunluk vermesi ile personelin konaklaması Müdürlük tarafından organize 

edilerek giderleri muhasebe tarafından doğrudan karşılanır. Bu durumda personele konaklama bedeli 

ödenmez. 

m. Yurtiçi günlük konaklama tutarı ilgili personele verileceği takdirde; ödedikleri ücretleri fatura ile 

belgelendirenlere görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 miktarı, takip eden 80 günü için 

gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır. 

n. Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresince yurtdışında yatacak yer 

temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin 

gündeliklerinin %40’ına kadar olan kısım için ödeme yapılmaz. %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca 

ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, gündeliklerin %70’ini geçemez.  

o. Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının 

tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması 

suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır. 

p. Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden 

gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen 

döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. 

q. Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan 

kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış 

kuru esas alınır. 

r. ODTÜ-GÜNAM Geçici Görevlendirme Uygulamalarında yer almayan konularda, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 

Yönetim Kurulu kararları dikkate alınır.  
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EK-1 Personel Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Miktarı 

Geçici görevlendirmelerde, Tablo 1 baz alınarak personelin altyapıdaki pozisyonuna ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

hükümlerince her yıl Bütçe Kanunu'nda oluşturulan H cetveline göre harcırah miktarı belirlenmektedir.  

Tablo 1: Geçici Görev Yollukları Tablosu 

Yönetim Kurulu Üyesi, Danışma Kurulu Üyesi, 

Müdür 

Ek göstergesi 7000 ve daha yüksek olan kadrolarda 

bulunanlar 

Müdür Yardımcısı, Birim Koordinatörü, Baş 

Araştırmacı 

Ek göstergesi 5300 ile – 7000’e kadar olan kadrolarda 

bulunanlar    

Uzman Araştırmacı, Araştırmacı, İdari Yönetici, 

İdari Personel, Baş Teknisyen 

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 

Teknik Personel, Bursiyer, Stajyer Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

 

 

Buna göre 2022 yılında gündelik ve konaklama miktarları aşağıdaki şekilde uygulanacak ve yıllık olarak Bütçe Kanunu 

uyarınca güncellenecektir. 

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33) 
Memur ve Hizmetlilerden; 

GÜNDELİK 
MİKTARI 

(TL) 

KONAKLAMA TUTARLARI 

İLK 10 GÜN 
11. GÜN 90. GÜN 

ARASI 

Yönetim Kurulu Üyesi, Danışma Kurulu Üyesi, 

Müdür 
75,00 112,50 37,50 

Müdür Yardımcısı, Birim Koordinatörü, Baş 

Araştırmacı 
71,00 106,50 35,50 

Uzman Araştırmacı, Araştırmacı, İdari Yönetici, İdari 

Personel, Baş Teknisyen 
63,00 94,50 31,50 

Teknik Personel, Bursiyer, Stajyer 62,00 93,00 31,00 

 

 

  

 

 



  
 

5 
 

 

 

 

 



  
 

6 
 

EK-2 TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde Uygulanacak 2022 Yılında Gündelik/ 

Konaklama Miktarları 

a. Yurtiçi 

Proje Ekibi Gündelik Konaklama 

Proje Yürütücüsü / Yöneticisi 
92 TL (Doksaniki Türk Lirası) Belgelenmesi kaydıyla her gün için 

en fazla gündeliğin iki (2) katı 
Araştırmacılar 

Yardımcı Personel / Diğer Personel 92 TL (Doksaniki Türk Lirası) 

 

Projenin tabi olduğu yönetmelik veya esaslarda ayrı bir düzenleme yapılmaması halinde 6245 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanır.  

Seyahatlerde uçak dahil mutat araç giderleri ödenir. Özel oto kullanılması halinde, yol giderinin hesaplanmasında, her 

100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti esas alınır. 

b. Yurtdışı 

Proje Ekibi 
Gündelik için Görev Unvanı/ Kadro 

Derecesi Bakılacak Sütun 
Konaklama 

Proje Yürütücüsü / Yöneticisi 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 

6245 Harcırah Kanunu uygulanır. Araştırmacılar 

Yardımcı Personel / Diğer Personel Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

 


