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Konusu: ………………………………….. Müdürlüğü emrinde 4/C li Geçici Personel olarak 

görev yapmakta iken zorunlu sebeplerle ……………………. naklen atanan …….. 

…………’nin Sürekli Görev Yolluğu talebi hakkında,   

Ġlgili Mevzuat 6245 sayılı Harcırah Kanunu; 

Madde 3 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/1 md.) 

Bu Kanunda geçen; 

a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve 

yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını; 

b. Kurum: 1 nci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri; 

c. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı 

hizmetler sınıfına dahil personel hariç); 

d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, 

kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman 

işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri; 

Harcırah verilecek kimseler: 

Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981 - 2562/2 md.) 

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; 

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle 

görevlendirilen erbaş ve erlere; 
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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. 

2010/ 1205 sayılı Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici  Mahiyetteki ĠĢleri 

Yürütmek Üzere Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler 

Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı; 

Ücretler baĢlıklı Madde 3:….. 

(2)Geçici Personelden, bu kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları 

memuriyet mahalli dıĢında görev yapacaklara  6245 sayılı Harcırah Kanunu 

hükümlerine göre harcırah ödenir…… 

(5) Geçici personele, bu kararda belirtilen ücretler dıĢında herhangi bir ad altında 

ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.     

Değerlendirme 
 Yukarıdaki mevzuatlar değerlendirildiğinde; 

 Ayrıca Harcırah Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararında 4/C li geçici personele sürekli    

görev yolluğu ödenmesi ile ilgili herhangi bir düzenlemede  yapılmadığından  sürekli 

görev yolluğunun ödenmesinin uygun olmadığı düşünülmektedir.  

 

Adı ve Soyadı  

Birimi İç Kontrol Daire Başkanlığı 

Unvanı  

Ġmzası  Tarih 25./11/2011 

 


