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NİZİP KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Müftülüğü)
İlgi : Nizip İlçe Müftülüğünün 30/01/2013 tarihli ve 78482392/842-169 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile;
1-Kadroları köy ve beldelerde bulunmakla birlikte, il ve ilçe merkezinde ikamet ederek günü birlik
görev yerlerine gidiş-geliş yapan, daha sonra ikametgahının bulunduğu il ve ilçeye atanan personele,
2-İlçe merkezinde görev yapmakta iken, ilçeye bağlı köy ve beldelere ataması yapılıp, ikametgahlarını
görev yeri olan köy ve beldelere taşımayan personele,
3-Köy ve beldelerde görev yapmakta iken, ikametgahlarını kendi istekleri ile ilçe merkezine taşıyıp,
buralarda ikamet ederek günü birlik gidiş-geliş yapmak suretiyle görevlerine devam ederken
ikametgahının bulunduğu ilçe merkezine ataması yapılan personele,
4-Köy ve beldelerde görev yapmakta iken, sadece eş ve çocuklarının ikametgahını özellikle
çocuklarının eğitimi için, kendi istekleri ile ilçe merkezine taşıyıp daha sonra eş ve çocuklarının
ikametgahının bulunduğu ilçe merkezine ataması yapılan personelin eş ve çocuklarına,
Sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden bahisle
Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde memuriyet mahalli; “Memur ve
hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının 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
veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler” olarak, “başka yer” ise
memuriyet mahalli dışındaki yerler olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde ise
sürekli görev yolluğunun, naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, … eski
memuriyetleri mahallinden itibaren verileceği hüküm altına alınmıştır
Buna göre, sürekli görev yolluğu ödenebilmesi için memuriyet mahallinin değişmesi gerektiğinden ve
Kanunda ikametgahın da harcırah açısından memuriyet mahalli sayıldığından yukarıda sayılan
4 durum için de memuriyet mahalli değişmemiş olduğundan ilgiliye ve aile efradına sürekli görev
yolluğu ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
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