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Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Restoratör olarak görev
yapan …………..nın Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Özel Amaçlı İngilizce
Eğitimi kursuna katılması ve eğitim süresince izinli sayılması ile kurs ücretinin %60 'nın
Kurumca karşılanmasına ilişkin görüş talebiniz incelenmiştir.
Bilindiği üzere 2014 Mali Yılı Bütçe Kanununum E Cetvelinin 30 uncu maddesinde;
"Kuramların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına
tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına
atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri
dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan
bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya
kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile
üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, .... yüzde 60’ı gelir
vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha
önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir.
Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların
kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır." denilmektedir.
Yine, 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Mesleğe Özel
Yarışma Sınavı ile Girilecek Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Halikında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinde "Yardımcı ve Stajyer" tanımında mesleğe özel yarışma suretiyle girilen
meslekler " Özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı
göstererek denetim birimlerinin müfettişlik, kontrolörlük, hesap uzmanlığı kadrolarına; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/ll
numaralı bendinde yazılı uzman, denetmen, denetçi ve aktüer kadrolarına; kamu kurum ve
kuruluşlarındaki diğer uzman, denetçi ve denetmen kadrolarına atanmak üzere alman ve
belirli sürelerle yetişme programına tabi tutulan personel" olarak açıklanmış olup; ilgilinin
yabancı dil eğitimine katılması ve kurs süresince izinli sayılması hususu Harcama Yetkilisinin
sorumluluğunda olmakla birlikte; 2014 Mali Yılı Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinde
belirtildiği üzere sözleşmeli Restaratör kadrosu özel yarışma sınavı ile girilen meslekler
arasında sayılmadığından, eğitim ücretinin Genel Bütçeden ödenmesine imkan bulunmadığı
düşünülmektedir.

