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İlgi :03.07.2013 tarih ve 39569180/841/26008 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Antalya ii bazında Sağlık Ocakları kapatılarak Aile Hekimliği
uygulamasına geçilmesi sebebiyle asli görevlerine atanıncaya kadar ilçe merkezinde bulunan
Serik Toplum Sağlığı Merkezinde geçici görevlendirilen Kadir ARJSOY ve Burak
ÖZERGİN'e i1.02.2011- 13.07.2011 tarihleri arasında geçici görev yoııuğu ödenip
ödenmeyeceği hakkında görüş talebinde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Muvakkat Vazife Harcırahı Yol
Masrafı ve Yevmiye" başlıklı 14 'üncü maddesinde, "Aşağıda gösterilen memur ve hizmet/ilere
muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi
beyanname de gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon,
iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur.

I.Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vaz(fenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt
içinde veya dışında başka bir yere gönderileniere;

2.Yeni ve eski memuriyet/erine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi
kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektil'ilmiş olsun veya
olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasılolanlara;

3.Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vaz(feye vekaleten
gönderileniere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız
gidiş ve dönüşleri için);

5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere."

"Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre" başlıklı 42'nci maddesinin
i'inci fıkrasının (a) bendinde ise, " .... yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş
için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3
oranında ödenir." hükümleri yer almaktadır.
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Buna göre, geçıcı görev yolluğuna hak kazanabilecek memur veya hizmetlinin
memuriyet mahalli dışına yetkili amir tarafından görevlendirilmiş olması gerekmekle birlikte,
görevlendirmenin Kanun'un ı'nci maddesinde yazılı kurumlara ait bir görevin ifası amacına
yönelik olmalıdır. Dolayısı ile görevlendirmeye ait makam onaylarında belirtilen geçici
görevlendirme süresi üzerinden Kanun 'un öngördüğü ve kişilerin hak ettiği bir ödemenin
yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, geçici olarak görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun
42'nci maddesinde belirtilen sınırlamalar da dikkate alınarak makam onayında belirtilen
geçici görevlendirme süresi üzerinden geçici görev harcırahı ödenmesi gerektiği mütalaa
edi lmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Fethullah GÜRCAN
Başkan a.

Bakan Müşavİri
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