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İlgi

: 17/02/2015 tarihli ve 77119049/869-291 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; iliniz Boyabat ilçesi Hamzalı Köyü Merkez Camii İmam-Hatibi Bilal AY'ın, Saraydüzü
ilçesi Bahşaşlı Köyü Zeyve Mahallesinde görevli iken 01/01/2010-01/10/2013 tarihleri arasında ilçe
merkezinde katıldığı aylık mutat toplantılar için talep ettiği harcırahın kendisine ödenip
ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 14 üncü maddesinde; birinci maddede yazılı
kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde başka bir yere gönderilen
memur ve hizmetlilere muvakkat vazife (geçici görev) harcırahı verileceği belirtilmektedir.
Normal şartlarda yukarıdaki kriterlere göre, ilgilinin asıl görevli olduğu ve ikametinin bulunduğu yere
göre "başka yer" niteliğinde bulunan bir yere geçici görevlendirilmesi halinde kendisine harcırah
ödenebilecek iken, burada söz konusu görevin mâlî ödemeyi gerekli kılan bir geçici görev olup
olmadığı üzerinde özel bir değerlendirme yapmak zarureti hasıl olmuştur. Zira bu durum hukuken
bütün nitelikleriyle tipik bir geçici görevlendirme olarak gözükmemektedir. Şöyle ki;
Danıştay ve İdare Mahkemelerinin yerleşik içtihatlarında, bir görevin "geçici görev" sayılmasında iki
şart birlikte aranmaktadır. Birincisi, bu görevin "hizmet gereği" verilmesi, ikincisi ise "geçici, ârızî"
nitelikte olmasıdır. Yani geçici, önceden öngörülmeyen, sonradan ortaya çıkan, ihtiyaca göre nadiren
rastlanan bir durum olması gereklidir. Bahis konusu olay ise; her ay düzenli bir şekilde mutad (âdet
haline gelmiş) olarak tekrarlanan ve önceden tarihi belli olan bir görev olduğuna göre, "ârızî"
(önceden öngörülmemiş, sonradan ortaya çıkan, ihtiyaca göre nadiren rastlanan) bir görev olduğu
ve harcırah verilmesini gerektirir nitelikte olduğundan söz etmek oldukça zordur. Başkanlık taşra
teşkilatında il ve ilçe müftülükleri personeline yönelik yapılan periyodik toplantılar, Başkanlık 2007
Genelgesi'nin 34 üncü maddesinin gereği olarak tertip edilmektedir. Bu toplantıların adının da bu
maddede "aylık mutat toplantı" diye geçtiği dikkate alındığında harcırah ödenmesi için bir hakediş
gerekçesi oluşmadığı düşünülmektedir. Bir faraziye olarak şayet harcırah ödenecek olsa; Diyanet
İşleri Başkanlığı personel sayısının yaklaşık 120.000'e ulaştığı ve bu personelin en az 75.000'i köy ve
kasabalarda görev yapan din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluştuğu, bu kişilerin her
birine 10-TL yol masrafı, 10-TL yevmiye (1/3) verilse 20x75.000 (harcırah x kişi sayısı)=1.500.000TL aylık harcırah maliyeti oluşacağı (sadece toplantı için bu kadar), bu meblağ 12 ay ile çarpıldığında
senelik 18.000.000-TL'ye (eski ifadeyle 18 trilyon-TL) ulaşacağı dikkate alındığında, böyle bir
maliyetin bütçeye konulmasına bugünkü şartlarda ve yakın gelecekte imkan bulunmadığı, bütçede
bulunmayan bir ödeneğin de harcanamayacağı izahtan vârestedir.
Diğer taraftan, Müftülükler, aylık toplantılarını genellikle her ayın 15'ini takip eden halk pazarı
(mahalli) günü yapmakta, personel köyden ilçeye/il'e sadece kamu görevi amaçlı değil, ailevi
ihtiyaçlarını da (sebze pazarı, avm, vs.'den gıda alış-verişi) karşılamak amacıyla gelmektedir.
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Müftülükler bu ihtiyacı da gözeterek (ayrıca külfet vermemek için) toplantı tarihini halk pazarı
gününe denk getirmekte ve toplantı genellikle saat 09:00'da başlayıp 11.00-11.30 civarında
bitirilmektedir. Halbuki normal bir geçici görevde 1/3 oranında yevmiye hakkı oluşması için bile,
personelin saat 13:00'ü ilçe merkezinde geçirmesi gerekmektedir (Harcırah Kanunu m.39).
Zikredilen gerekçeler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacının (madde
1), "kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması" olduğu dikkate
alınarak; köylerde görev yaparken ilçe/il merkezinde aylık mutad toplantılara katılan personele, bu
toplantıların "geçici görev"de aranan niteliklerden "arızî" (önceden öngörülmeyen, sonradan ortaya
çıkan, ihtiyaca göre nadiren rastlanan) nitelikte olma şartını taşımadığı, adı üzerinde "aylık mutad"
yani rutin bir şekilde tekrarlandığı göz önüne alındığında bu durumun harcırah ödemeyi gerektirir
nitelikte kabul edilmemesi gerektiği, dolayısıyla harcırah ödenmeyeceği, mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
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