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 Kırıkkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görev yapan personelin 

Kırıkkale ili Yahşihan ilçesinde geçici olarak görevlendirilmeleri nedeniyle kendilerine geçici 

görev yolluğu ödenip ödenemeyeceğine ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı 

incelenmiştir. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer 

alan “memuriyet mahalli” tanımı  11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 89 

uncu maddesi ile; 

“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 ikametgahının 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 yerleri,” şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı zamanda; 27 10 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde; “Buna göre idareler harcırah verilmesi veya 

verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde 

bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, 

ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla 

defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır.” açıklamalarına yer verilmiştir. 

Bu itibarla; geçici görevlendirmenin yapıldığı Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi’nin 6245 

sayılı Kanunda belirtilen memuriyet mahalli dışında olması halinde geçici görev yolluğunun 

ödenmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim.  

                      

 

  
 Sadi KIZIK 

     Bakan a. 

   Strateji Geliştirme Başkanı. 
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