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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

Üniversitemiz personelinin, yurtiçi sürekli görev yolluğu ödemelerinde karşılaşılan sorunların 

giderilmesi, birimlerimiz arasında uygulama birliğinin sağlanması ve işlemlerde mevzuata uygunluğun 

sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt 

dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da 

yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar 

sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği 

hükme bağlanmıştır. 

Bu hükme göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski 

memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev 

eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu itibarla, sürekli 

görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde 

ödenebilecektir. Konu ile ilgili olarak, BUMKO’ nun 18.09.2009 tarihli ve 1518 sayılı yazısı ile 

Sayıştay bulgularına istinaden, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ nın 

17.05.2018 tarih ve E.9687978 sayılı yazısında da bu husus açıkça belirtilmiştir.  

6245 Sayılı harcırah kanunun 59 ncu maddesinin son fıkrasında,  harcırah itası ve avansların 

mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunacağı yazılıdır.  

Anılan kanunun 60 ncı maddesinin hilafı hakikat beyanname verenler başlığı altında, “Bu 

kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafıhakikat 

beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları 

gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya 

sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla 

harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu 

kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece 

ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukukuamme 

davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.” hükümü ile gerçek dışı beyanda bulunanlar için cezai 

yaptırımlara yer verileceği belirtilmiştir. 

Bu nedenle bahse konu yolluk ödemelerinde, harcama ve gerçekleştirme yetkililerince yukarıda 

yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına sebebiyet 

verilmemesi açısından büyük önem arz etmektedir.  

Bilgilerinizi ve uygulamanın yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesini önemle 

rica ederim. 
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