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İlgi a) 03/09/2013 tarihli ve 39569180.02.17/2013.4988.37729 sayılı yazınız.
b) 30/03/2012 tarihli ve B.10.0.YHG.0.74.00.00/045.03/530 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazı ve eki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; İzmir Valiliği İl İdare Kurulu
Müdürlüğü'nün 09/03/2012 tarihli ve 6433 sayılı yazısında belirtilen şikayet dilekçesinde,İzmir-
Menderes arası geçici görev yoııuğu ödenip ödenemeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü
belirtilerek Müşavirliğimiz görüşü istenilmekle konu incelenmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendinde -memuriyet mahaııi-
"Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları
içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleribakımından bu şehir ve
kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt
araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;" şeklinde, (h) bendinde ise -başka yer- "Yukarıda (g) fıkrasında yazılı
memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Mezkur kanunun i4 üncü maddesinde ise muvakkat (geçici) vazife harcırahı yol masrafı ve
yevmiye ise "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile
yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife
mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

ı. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyle muvakkaten yurt içinde veya
dışında baska bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir
dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere
gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderileniere;
4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri

için);
5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere." hükmü düzenlenmiştir.

Diğer taraftan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2 inci maddesine göre
Menderes İlçesi İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup, ulaşım hizmetleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

Bu durumda Menderes İlçesi yukarıda belirtilen 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3 üncü
maddesinin (g) bendinde tanımlanan -memuriyet mahalli- içerisinde yer aldığından ve yine aynı
maddenin (h) bendinde tanımlanan -başka yer- kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceğinden
mezkur Kanunun 14 üncü maddesi gereği İzmir-Menderes arası geçici görev yolluğunun
ödenemeyeceği düşünülmüştür.

659 sayılı KHK'nın 4/3. maddesi uyarınca arz ederim.

Erol GÖKDÖL
ı. Hukuk Müşaviri

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakm elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden eb22b530-f23b-4dc3-9483-0fa3302d73 i3 kodu ile erişebilirsiniz.
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