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İlgi: 30/07/2015 tarihli - 18886125-900-E.3674 sayılı yazı. 

   

Ordu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli personelin Seyhan/Adana'da 

düzenlenecek olan "6. Geoteknik sempozyumunda sunulacak bildirisi nedeniyle kendisine, sempozyum 

katılım ücreti ve harcırah ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı 

incelenmiştir. 

6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 14 ve 33 üncü maddelerine göre, yurt içinde veya dışında 

görevlendirilenlere geçici görev harcırahı olarak yol gideri ve yevmiye verileceği, ayrıca yurt içinde 

yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirilenlere, belge bedelini aşmamak ve her 

defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamına (bir gün için bir gündelik tutarını 

aşmamak üzere) kadar olan kısmının ödeneceği hüküm altına alınmış olup, yurtiçinde konferans ve 

sempozyuma katılım ücretlerinin Kanunun kapsamında ödenmesine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. 

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22’nci maddesinde; “Yurtiçi 

geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır. 

a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;  

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,                           

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), 

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,  

ödeme belgesine bağlanır.” hükmüne yer verilmek suretiyle geçici görev yolluklarının 

ödenmesinde ödeme emri belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler belirtilmiş bulunmamaktadır. 

Bu itibarla; ilgilinin bahse konu sempozyuma katılımının zorunlu olması halinde yolluksuz ve 

yevmiyesiz şekilde görevlendirme yapılabileceği,  harcama yetkilisince kuruma ait bir görevin ifasını 

gerçekleştireceğinin değerlendirilmesi halinde ise yol gideri ve yevmiye ödenmek suretiyle 

görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. 

 Bilgilerinizi rica ederim. 

    

 

                Halil ŞENER 

           Bakan a. 

          Strateji Geliştirme Başkan V. 
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