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İlgi

: a) 12/08/2015 tarihli ve 75954511 2216 sayılı yazı.
b) 30.07.2015 tarihli ve 93058810-840-171 sayılı yazı.

İlgi (a),(b) yazı ve eklerinde; iliniz Gediz İlçe Müftülüğü VHKİ Ali Rıza PEHLİVAN'ın, 2014 yılı Ekim ayından
itibaren Pazarlar ilçesine 6 ay, 2015 yılı Nisan ayından itibaren Şaphane ilçesine 6 ay süreyle geçici olarak
görevlendirildiği (Gediz'den her iki ilçeye de günlük gidiş-geliş yaparak) belirtilerek, adı geçene harcırahın 6245 sayılı
Harcırah Kanunu'nun 39. maddesine göre mi yoksa 42. maddesine göre mi ödeneceği hususunda tereddüt hasıl
olduğundan bahisle Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3/g maddesinde "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 yerler ... ", "başka yer" ise bunun dışındaki yerler olarak tanımlanmıştır.
Aynı kanunun 39. maddesinde; "…Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda
ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3
oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir" hükmü yer almıştır.
Mahallinden edinilen bilgiye göre; adı geçen geçici görevli olduğu dönemde hem Pazarlar ilçesine hem de Şaphane
ilçesine, asıl görevli olduğu ve ikamet ettiği Gediz ilçesinden günlük gidiş-geliş yaptığı (sabah gidip mesai saatinde
çalışıp sonunda döndüğü), saat 19.00'u ve geceyi bu ilçelerde (Pazarlar, Şaphane) geçirmediği, mesai sonunda
Gediz'e dönüp geceyi evinde geçirdiği anlaşılmıştır.
Buna göre, adı geçen görevli Pazarlar ve Şaphane'ye geçici görevli olduğu dönemde saat 19.00'u ve geceyi bu ilçelerde
geçirmediği, akşam ve gece vaktini ikamet ettiği Gediz'deki evinde geçirdiğinden Kanun'un 39. maddesine göre
kendisine fiilen görev yaptığı her mesai günü için 1/3 oranında yevmiye, görevin başlangıcı ve sonu için 1 kez gidiş 1
kez dönüş olmak üzere mutad vasıta üzerinden yol masrafı ödenebileceği, adı geçen gündüz ve gecenin tamamını
Pazarlar/Şaphane ilçelerinde geçirmediğinden kendisine Kanun'un 42. maddesinin uygulanmasına imkan
bulunmadığı mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
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