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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

  

                              

Konu  : Sürekli Görev Yolluğu 

 

  

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE    

 

İlgi :27.07.2015 tarihli ve 85566863.045.99-E.9631 sayılı yazı. 

   

Devlet memurlarına ödenecek harcırahlara ilişkin olarak 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğünüz emrinde istihdam edilmekte iken başka bir 

birime ya da kuruma nakil olan memurların sürekli görev yolluklarının nereden ve hangi birimden 

ödeneceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

6245 sayılı Kanunun "Harcırahın sureti tediyesi" başlıklı 57 nci maddesinde, "Harcırah 

hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Konuya ilişkin olarak,  Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1995 tarih,1993/4987 E. , 1995/4271 

K. sayılı kararında "Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere 

atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi 

bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili 

irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni 

kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı 

açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda 

göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı 

kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." hükmetmiş ve 

bu yönde verilen kararı onamıştır. 

Ayrıca, Sayıştay Temyiz Kurulunun 24.3.1989 gün ve D.21638, T.21749 sayılı kararında 

6245 sayılı Kanunun 57. Maddesi uyarınca nakledilen memurun harcırahının yeni kurumunca 

ödenmesi yönündedir. 

Söz konusu hüküm ve açıklamalar uyarınca naklen atamalarda harcırah ödeme işlemlerinin 

Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1995 tarih,1993/4987 E. , 1995/4271 K. sayılı kararı ve Sayıştay 

Temyiz Kurulunun 24.3.1989 gün ve D.21638, T.21749 sayılı kararı çerçevesinde, 6245 sayılı 

Kanunun 57’nci maddesi uyarınca, nakledilen memurun yeni kurumunca ödenmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim.  
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