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Müdürlüğünüzde görev yapmakta iken başka ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
veya İl Kültür Turizm Müdürlüğü dışındaki (Kütüphane, Müze, Koruma Kurulu, Rölöve ve
Anıtlar Müdürlükleri ile Turizm Danışma, Kültür Merkezi vb.) Bakanlığımız diğer
birimlerine veya diğer kurumlara sürekli görevle atanan personelin sürekli görev yolluklarının
ayrıldıkları birimce mi yoksa atandığı birimce mi ödenmesi gerektiği hususunda tereddüde
düşüldüğü bildirilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
İlgi yazınızda da belirtildiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62 inci maddesinde "...Yer
değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları,
ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir." hükmü ile 6245 sayılı Harcırah
Kanununun Harcırahın sureti tediyesi başlıklı 57 inci maddesinde "Harcırah hizmetin taallûk
ettiği kurum bütçesinden ödenir...", Harcırahın sureti tediye ve mahsubu başlıklı 59 uncu
maddesinde ise " Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin
olarak verilir..." hükmü bulunmaktadır.
Danıştay 5 inci Dairesinin 1993/4987 E., 1995/4271 K. sayılı kararında da "...6245
sayılı Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların
harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda herhangi bir hüküm bulunmamakta
ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki
kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla
hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah
kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı
hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve
hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." denilmektedir.
Yukarıda bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde Müdürlüğünüzde görev
yapmakta iken başka ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya İl Kültür Turizm
Müdürlüğü dışındaki (Kütüphane, Müze, Koruma Kurulu, Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri ile
Turizm Danışma, Kültür Merkezi vb.) Bakanlığımız diğer birimlerine atanan personelin
sürekli görev yolluklarının Müdürlüğünüzce, diğer kurumlara sürekli görevle atanan
personelin sürekli görev yolluklarının ise atandığı kurumca ödenmesinin uygun olacağı
mütalaa edilmektedir.

