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İlgi : 09.05.2017 tarihli ve 87019554-045.03-E.3389 sayılı yazınız.

 
Bakanlığımızın 20.10.2016 tarihli ve 10635 sayılı Olur'u ile Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde

faaliyet göstermek üzere kurulan Çevre Şube Müdürlüğü'ne Valilik Makam Olur'u ile Balıkesir İl
Müdürlüğü'nden görevlendirilen personele geçici görev yolluğu ve seyyar görev tazminatı ödenip
ödenemeyeceği konusunda Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun   3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde "
;"memuriyet mahalli

"Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların
belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri
bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,
büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve
hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve
yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte
yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan
taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler" olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun "Harcırah verilecek kimseler" başlıklı 4'üncü maddesinde ise "Bu Kanun
kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile memur veya hizmetli olmamakla beraber
kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere…" harcırah ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süreye Kanunun 42'nci
maddesinde yer verilmiş olup, "Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış
tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler "Yurt içinde 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

  denilmektedir.2/3 oranında ödenir."
Ayrıca Maliye Bakanlığınca 27/11/2014 tarihinde yayımlanan 29188 sayılı 39 Seri Numaralı

Harcırah Kanunu Genel Tebliği'nde Kanunda yer verilen memuriyet mahalli tanımı değiştirilmiş olup
yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı
sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir
memuriyet mahalli tanımı yapılmış, farklı uygulamaların önüne geçebilmek amacıyla da 

 görüş alınabileceğine yer verilmiştir.Defterdarlıklardan
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Sadi KIZIK
Bakan .

Strateji Gelistirme Baskanı

Burhaniye İlçesinde faaliyet göstermek üzere kurulan Şube Müdürlüğüne naklen atamanın söz
konusu olmadığı,   Valilik Makamı Olur'u ile görevlendirilen personelin görev yerinin değiştiği
anlaşılmış ancak ilgilinin fiili ikametgâhının değişip değişmediği anlaşılamamıştır.

Öte yandan, Harcırah Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre seyyar olarak vazife gören memur
ve hizmetlilere;

-Görevin gezici nitelikte olması ve sürekli olarak fiilen gezici görev yapılması,
-Gezici görevin, memur ve hizmetlinin asli görevinin gereği olması,
-Gezici görevin, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde olması,

halinde, 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 müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte birinin seyyar
görev tazminatı ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Balıkesir İli Burhaniye İlçesinin memuriyet mahalli kapsamında yer alıp almadığı
hususunda İl Defterdarlığından görüş alınarak işlem tesis edilmesinin uygun olacağı, görev yerinin
memuriyet mahalli dışında yer alması halinde, fiilen ikamet edilen Balıkesir ilinden Burhaniye ilçesine
görevlendirilmesi nedeniyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42'nci maddesinde belirtilen süreler
dikkate alınmak suretiyle harcırah ödenebileceği, ayrıca ilgilinin görevinin mahiyeti dikkate alınarak
6245 Sayılı Kanunun 49'uncu maddesinde öngörülen ve yukarıda maddeler halinde belirtilen şartları
taşıması halinde seyyar görev tazminatının ödenmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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