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Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen personele Seyyar Görev Tazminatı ve Ek Özel
Hizmet Tazminatı(arazi) ödenip ödenmeyeceği ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı ile
ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Harcırah verilecek kimseler başlıklı" 4
üncü maddesinde;
"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;
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. " hükmü ile,
Aynı Kanunun "Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler" başlıklı 49 uncu
maddesinde;
"Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il
kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen
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gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç)
yol masrafı ödenmez.
Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri
uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları
günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi
gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.
Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma
memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara
benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat
taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır."
Hükmüne yer verilmek suretiyle harcıraha müstahak kimselerin kimler olduğuna, seyyar
olarak vazife görenlere hangi hallerde tazminat ödeneceğine yer verilmiştir.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü
maddesinde;
Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle
gördürülür.
A) Memur:
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel
idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu
Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama,
programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
B) Sözleşmeli personel:
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin
hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere
münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde,
Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla
sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti
görevlileridir…" hükmü yer almaktadır.
Esas itibariyle, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen
personele yapılacak ödemeler, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
düzenlenmiş bulunmaktadır.
Anılan Kararın 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında;
"Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme
yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." hükmü ile,
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Aynı Kararın 14 üncü maddesinde;
"657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli
personelin (...) sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve
Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır….," hükmü yer
almaktadır.
Buna göre, 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilen personele sözleşme hükümleri dışında bir ücret ödenemeyeceği hizmet sözleşmelerinde yer
alan hususlarla ilgili olarak gerekli düzenlemeyi Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü
üzerine Maliye Bakanlığınca belirleneceği anlaşılmaktadır.
Sözleşmeli personele çalışma usul ve esaslarında belirtildiği üzere sözleşme ücreti dışında
herhangi bir ad altında ödeme yapılamamakta; ancak görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlere
geçici görev yolluğu ödenebilmektedir.
Bu kapsamda, seyyar görev tazminatı; asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve
belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere ödenmekte
olup; ayrıca Harcırah Kanununun 49. maddesi gereği seyyar görev tazminatı Maliye Bakanlığınca
vize edilen cetveller dâhilinde ödenmektedir.
Bu itibarla; 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin
Karar hükümlerinin; teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen arazide çalışan memur
statüsündeki kamu görevlilerine ödendiği ve sözleşmeli personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu
kapsamında yer almaması nedeniyle her iki ödeme unsurunundu 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen personele ödenmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa
edilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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Sadi KIZIK
Bakan a.
Strateji Geliştirme Başkanı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Tel : (0312) 410 12 05 Faks : (0312) 419 22 76 e-Posta: ickontrol@csb.gov.tr
İnternet Adresi : www.csb.gov.tr KEP Adresi : cevrevesehircilikbakanligi@hs01.kep.tr
3/3

Bilgi için:İbrahim SANDUK
Mali Hizmetler Uzm. Yrd.

