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T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

  

                                                      

Konu: Harcırah  

 

YOZGAT VALİLİĞİNE 

 (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

 

 

İlgi: 30/03/2017 tarihli ve 14166808-840-E.1031 sayılı yazı. 

   

 

Konaklama giderleri ilgili projesinden karşılanan Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği ve 

Uygulamaları eğitim programına katılan ilgililere gündelik ödenip ödenemeyeceği hususunda 

Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun, “Muvakkat vazife harcırahı” başlıklı 14 üncü 

maddesine göre memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele geçici görevli olduğu süreler 

için müstahak olduğu gündeliği ve yol masrafı ödenmektedir 

Mezkûr Kanunun 3 üncü maddesinde, Harcırah; “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol 

masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;” ifade 

ettiği belirtilmiştir. 

6245 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yerleşik yargı içtihatları ile Kanun gerekçelerinde, 

madde metninde geçen harcırah; devamlı veya geçici bir görevle bir başka yere gönderilen memur ve 

hizmetlilere, bu yerlere gidebilmelerine, orada yiyip içme ve konaklama gibi giderlere karşılık 

ödenen para olarak ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak 24.01.2012 tarihli 675 İlam no’lu Sayıştay Temyiz Kurulu 

Kararında; 

…,  

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 37 nci maddesinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla 

memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, geçici görev gündeliği 

verilebileceği belirtilmiştir. Ancak, seminer ücretine konaklama ve yemek bedelleri de dâhildir. 

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilen geçici görev gündeliğin amacı memur veya 

hizmetlinin geçici görev mahallinde yaptığı konaklama ve yemek masraflarının karşılanmasıdır. 

Ancak; yolda geçen günler dışındaki ikamet yevmiyesi hizmet satın alma suretiyle özel idare 

bütçesinden karşılandığından bu seminerlere katılım için görevlendirilen personele ikamet edilen 

günler için ayrıca yevmiye ödenmesi mükerrerliğe yol açacağından mevzuata uygun 

bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, dilekçi iddialarının reddi ile 675 sayılı ilamın 2. maddesi ile 444,50 TL’ ye verilen 

tazmin hükmünün TASDİKİNE; 

…, 

3- 675 sayılı ilamın 5. maddesi ile Bursa İl Özel İdaresi’nce, Türkiye Ve Orta Doğu Amme 

İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Araştırma Ve Eğitim Merkezi’nin düzenlediği eğitim seminerine 

gönderilen özel idare personellerine seminer katılım ücretine konaklama ile yemek bedelleri de dâhil 

olmasına rağmen, ayrıca gündelik ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile 

182,00 TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. 

Dilekçinin dilekçesi, savcılık karşılaması bu ilamın 1. maddesinde belirtildiği gibi olup sözü 
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edilen madde de belirtilen gerekçelerle dilekçi iddialarının reddi ile 675 sayılı ilamın 5. maddesi ile 

182,00 TL’ ye verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE;” şeklinde karar verilmiştir. 

Bu itibarla, ulaşım ve konaklama giderleri ilgili projesinden karşılanan eğitim programına 

katılan ilgililere, eğitim süresi boyunca yemek bedellerinin karşılanmadığı günler için ayrıca 

gündelik ödenmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.  

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

            

 

Sadi KIZIK 

             Bakan a. 

          Strateji Geliştirme Başkanı 
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