T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı : B.02.1.DİB.0.65.04.840/ 660
Konu : Yeme içme kurumca karşılandığında
harcırah
TOKAT VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğüne)
İlgi:

01 /06/2012

a) 17/05/2012 tarihli B.02.1.DİB.4.60.00.02-902/001127 sayılı yazı.
b) 28/05/2012 tarihli B.02.1.DİB.4.60.00.02-902/001188 sayılı yazı.

İlgi (a) yazı ile; iliniz … İlçe Vaizi iken sınavla İlçe Müftüsü olma hakkı kazandığı için
19.01.2010-16.04.2010 tarihleri arasında idari tecrübe kazandırılmak amacıyla yolluksuz ve
yevmiyesiz olarak Tokat İl Müftülüğü emrinde görevlendirilen …’in geçici görev yolluğu
talep etmesi üzerine kanunun iş’arı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.
Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında memuriyet
mahalli; “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve
kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla
birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup
belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip
gelinebilen yerler”, (h) fıkrasında da başka yer; “memuriyet mahalli dışındaki yerler” olarak
tanımlanmıştır.
Aynı kanunun 37 inci maddesinde, “Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli
dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu kanuna göre geçici görev gündeliği
verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bahse konu kanunun 14 üncü maddesinde ise; birinci maddede yazılı kurumlara ait bir
vazifenin ifası amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere
gönderilenlere yol masrafı ve yevmiye verileceği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, adı geçen normal şartlarda harcırah alabilecek
iken ilgi (b) yazı ile; belirtilen tarihlerde katılmış olduğu kurs boyunca iaşe ve ibate
giderlerinin kurumun mahallî imkanlarıyla karşılandığı ve karşılığında ücret alınmadığı
anlaşılmıştır. Bilindiği üzere yevmiye; kişinin “başka yer”de görevlendirilmesi halinde orada
yeme-içmesinin (iaşe) karşılığı olarak verilir. İlgi (b) yazıya göre hem yeme-içme hem de
konaklama (ibate) Müftülükçe karşılandığına göre adı geçene sadece; kurs başlarken gelişi ve
biterken gidişi için 2 günlük yevmiye ve yol masrafı (mutat vasıta) verilebileceği mütalaa
edilmiştir.
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