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KIRŞEHİR VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

Evrak Tarih ve Sayısı: 20/04/2016-E.21921

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İlgi : a) 17/02/2016 tarihli ve 24215809 350 sayılı yazı.
b) ... ait 17/02/2016 tarihli dilekçe.
c) 02/02/2016 tarihli ve 6163 sayılı yazımız.
d) Maliye Bakanlığı'nın 25/12/2014 tarihli ve 11559 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ve eki ilgi (b) itiraz dilekçesinde; Müftülüğünüz ...'ın, il belediye sınırlarının 18 
km.  dışındaki  Kırşehir  Açık  Cezaevi'nde  din  dersleri  verdiği,  ek  ders  ücretinin  Cezaevi 
yönetimince  ödendiği,  ancak  geçici  görev  harcırahının  ödenmediği,  gittiği  yerin  il  belediye 
sınırları dışında olduğu, bu nedenle harcırahın Müftülükçe ödenme imkanı hususunda görüş talep
 edilmiştir.
 
Bilindiği üzere, ek ders ücreti ile geçici görev harcırahının bir arada verilmesini engelleyen bir 
düzenleme bulunmadığından her ikisi de ayrı hukuki gerekçelerden aldığı dayanakla -eğer hak ediş 
oluşmuşsa- ödenebilecektir. İlgi (c) mütalaamızla; Harcırah Kanunu'nun 3/g maddesindeki tanım 
gereği kurumca sağlanan servis aracıyla gidilip gelinebilen yerler, uzaklığına veya belediye 
hizmetlerinin gidip gitmediğine bakılmaksızın memuriyet mahalli açısından "aynı yer" 
sayılacağından, buralara yapılacak geçici görevlendirmelerde harcırah tahakkuk etmeyeceği 
Müftülüğünüze bildirilmişti. Diğer taraftan mahallinden edinilen bilgiye göre, ilgilinin hafta içi her 
gün düzenli olarak saat 16:15'te cezaevine ders vermeye gittiği ve 20:15'te döndüğü, bu gidiş 
gelişlerinin cezaevi araçlarıyla sağlandığı ve akşam yemeğini orada (cezaevi yemekhanesinde) 
ücretsiz olarak yediği (kendi ifadesiyle) anlaşılmıştır. 
 
39 seri no'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'nde; Kanundaki tanımda geçtiği üzere, "kurumlarınca 
sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler"in (her gün gidiş-dönüş yapılan) -belediye 
hudutları dışında bile olsa- "aynı yer" sayılarak harcırah tahakkuk etmemesi gerektiği hükmüne yer 
verilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın ekteki ilgi (d) görüşünde; -büyükşehir olup olmadığına 
bakılmaksızın- ulaşımı düzenli olarak hafta içi her gün gidiş ve dönüş şeklinde kurumların servis 
araçlarıyla sağlanan yerlere geçici görev halinde ilgililere harcırah (yevmiye ve yol masrafı) 
ödenmeyeceği, arızi olarak (daimi olmayıp zaman zaman) bazı günler/vakitler şeklinde bir yere 
geçici olarak görevlendirilip o günlerde de kurumların sağladığı araçlarla gidiş-dönüş yapanlar eğer 
Harcırah Kanunu'nun 39. maddesinde geçen saat 13.00 veya 19:00'u geçici görev yerinde veya 
yolda geçirmişse kendisine 1/3 oranında yevmiye ödenebileceği, yol masrafı verilmeyeceği 
öngörülmüştür. 
 
Öbür yandan servis aracıyla saat 20.15'te Kırşehir'e dönen ilgili, akşam yemeğini cezaevinin 
yemekhanesinde ücretsiz olarak yediğini kendisi telefonda ifade etmiştir. Sayıştay 1. Dairesi'nin 
12.05.2005 tarihli ve 8662 sayılı, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 24.01.2012 tarihli ve 675 sayılı 
kararlarında; "yevmiye" kavramının, kişinin yeme-içmesi ihtiyacının karşılanması için ödenen bir 
meblağ olduğu, bu nedenle yeme-içme kurumca karşılandığı halde ilgililere ayrıca ödenen 
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yevmiyelerin istirdat edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Danıştay 2. Dairesi de başka bir bağlamda 
verdiği E:2004/7942, K:2005/4297 sayılı kararında; "yevmiye" kavramını aynı şekilde 
tanımlamaktadır.
 
Yukarıda yer verilen Kanun, Tebliğ, Maliye Bakanlığı mütalaası ve Danıştay-Sayıştay kararlarına 
göre; ilgilinin her gün düzenli olarak "kurumlarca sağlanan servis aracıyla" gidip dönerek 
Cezaevinde ders vermek üzere görevlendirilmesi sebebiyle kendisine harcırah (yevmiye ve yol 
masrafı) ödenmeyeceği mütalaa edilmiştir.
 
Bilgilerini rica ederim.

Dr. Yüksel SALMAN
Başkan a.

Strateji Geliştirme Başkan V.

EK :
Maliye Bakanlığı Görüş Yazısı (2 sayfa)

19/04/2016 Mali Hiz.Uzm. : M.AKSU
19/04/2016 D.Bşk. : M.TÜRK






