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Konu :Büyükşehir sınırları ve harcırah

ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

İlgi : 26/08/2014 tarihli ve 69643345-848-7041 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; 6360 sayılı yasa ile Ankara il mülki sınırları içindeki 25 ilçenin büyükşehire dâhil olmasından dolayı, bu 
ilçeler arasında yapılan görevlendirme ve atamalara harcırah ödenip ödenmeyeceği, mehil müddeti kullandırılıp 
kullandırılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3/g maddesindeki "memuriyet mahalli", 11/09/2014 tarihinde yeniden 
tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; büyükşehirlerde eskiden olduğu gibi büyükşehir sınırları değil, ilçe belediye sınırları 
esas alınmıştır. Önceden köy olup şu anda mahalle olan yerler, yerleşim özellikleri bakımından ilçe merkeziyle ya da 
eskiden "metropol" denilen şehir merkezi ile bütünlük arz edecek şekilde ise, yani; mahalle (köy), ilçe merkezinin 
evlerinin bittiği yerden (ya da metropol şehir merkezi bitiminden) devam ediyor veya ayrı olmakla birlikte mutat 
olarak yaya yürünebiliyor ise "aynı yer" sayılmalıdır (bir binanın aynı ilçenin devamında ya da farklı ilçenin 
başlangıcında bulunması sonucu değiştirmez). Buna karşın mahalle (köy), ilçe merkezinin (veya metropolün) 
evlerinden tamamen ayrı (bir dağ, bir tepe veya göz alabildiğine boşluk bir arazi ile ayrılmış) ve taşıt kullanılmadan 
ulaşımı mümkün olmayan bir mesafede ise "başka yer" sayılmalıdır. Bir ilçenin diğer ilçeyle sınırları açısından da 
durum izah edildiği gibidir.
 
Örneğin Keçiören ilçesi Yenimahalle ilçesiyle sınırı bulunan bir ilçedir. Bu şekildeki eskiden "metropol" diye 
nitelendirilen ilçelerin birinden diğerine tayin/geçici görev halinde her iki yerin de "aynı yer" sayılacağı, yine Keçiören 
ilçesinden eskiden "metropol" denilen şehir merkezine dahil Çankaya, Mamak gibi ilçelere tayin/geçici görev halinde 
buraların da "aynı yer" sayılacağı, fakat birbiriyle bütünlük arz etmeyen Beypazarı, Evren, Haymana gibi ilçelerin 
birinden diğerine veya eskiden "metropol" denilen şehir merkezine tayin/geçici görev halinde buraların "başka yer" 
sayılacağı değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili Harcırah Kanunu Genel Tebliği (seri no:39), 27.11.2014 tarihli ve 29188 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, ancak tebliğde Ankara'nın 25 ilçesiyle ilgili detaylı bilgi bulunmayıp aynı ilçe 
sınırlarından bir örnek, farklı ilçe sınırlarından bir örnek verilmekle yetinildiği, detay için Defterdarlıklara yönlendirme 
yapıldığı görülmüştür.
 
Yukarıdaki açıklamalara göre; personelin asıl görevli olduğu ve fiilen ikamet ettiği yer, tayin edildiği/geçici görevli 
olduğu yere nispetle "başka yer" niteliğinde ise, bu şekilde atananlara (evini fiilen taşıması şartıyla) veya geçici 
görevlendirilenlere harcırah ödenebileceği, nakil durumunda mehil müddeti kullandırılabileceği mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
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