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Konu :Yeniden memuriyete atananlara harcırah
verilmesi

... SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : .... tarihli ve ... sayılı yazı.

5434  sayılı  Kanuna  tabi  emekli  olduktan  sonra  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi
memur  statüsünde  yeniden  çalışmaya  başlayan  bir  personelin,  naklen  yer  değiştiren  memurlara
ödenmekte  olan  sürekli  görev  harcırahı  için  talepte  bulunduğundan  bahisle,  ilgiliye  harcırah  ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği  üzere,  21.4.2005  tarihli  ve  5335  sayılı  Bazı  Kanun  Ve  Kanun  Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinde, "Cumhurbaşkanı tarafından
atanan  veya  görevlendirilenler,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisince  yapılan  seçimler  sonucunda  görev
verilenler  ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının  tabip ve uzman
tabip  kadrolarına  yapılacak  atamalar  hariç  olmak  üzere,  herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan
emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  alanlar,  genel  bütçeye  dahil  dairelerin,  katma  bütçeli  idarelerin,  döner
sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların
kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. Herhangi bir
sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  alanlar  bu  aylıkları  kesilmeksizin;  genel
bütçeye  dahil  daireler,  katma  bütçeli  idareler,  döner  sermayeler,  fonlar,  belediyeler,  il  özel  idareleri,
belediyeler  ve  il  özel  idareleri  tarafından  kurulan  birlik  ve  işletmeler,  sosyal  güvenlik  kurumları,
bütçeden  yardım  alan  kuruluşlar  ile  özel  kanunla  kurulmuş  diğer  kamu  kurum,  kurul,  üst  kurul  ve
kuruluşları,  kamu  iktisadi  teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları  ile müessese ve  işletmelerinde ve
sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya
görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer  kanunların  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almakta  iken  emeklilik  veya  yaşlılık  aylıkları
ve/veya  diğer  tazminatları  kesilmeksizin  atanmaya,  çalıştırılmaya  veya  görevlendirilmeye  izin  veren
hükümleri  ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre
1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz…" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 4 üncü maddesinde,
"Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı
kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5.  Memur  veya  hizmetlinin  vefatında  aile  fertlerine,  çocuklara  refakat  ettirilecek  memur  ve

hizmetlilere;
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6.  Hükümlü,  tutuklu  veya  gözetim  altında  bulundurulanların  sevkinde  ya  da  refakatle
görevlendirilen erbaş ve erlere;

7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)
8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
9.  Birlik  halinde  yabancı  memleketlere  gönderilecek  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  mensuplarına  ve

bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;
10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir…" hükmü,
5 inci maddesinde ise, "Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını

ihtiva  eder.  İlgili,  bu  kanun  hükümlerine  göre  bunlardan  birine,  birkaçına  veya  tamamına  müstahak
olabilir." hükmü yer almaktadır.

Yine  4.7.2001  tarihli  ve  631  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  14/A  maddesinde,
"10.2.1954  tarihli  ve  6245  sayılı  Harcırah  Kanunu  kapsamı  dışında  yer  alan  kamu  kurum  ve
kuruluşlarında;

a) İstihdam edilme şekline bakılmaksızın; ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile
fertlerine  ilk  defa veya yeniden göreve  alınma nedenlerine bağlı  olarak harcırah ödenmez,  bu  amaçla
başka bir adla ödeme yapılamaz…" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, harcırahın yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva ettiği,
yeniden hizmete alınanlara burada sayılan unsurlardan herhangi birisinin verilemeyeceği hüküm altına
alındığından, emekli olduktan sonra Belediyenize yeniden atanan ilgiliye harcırah ödenmesinin mümkün
bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

2 / 2

-


