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Konu :Memuriyet mahalli sınırları

ÇORUM VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

İlgi : 22/03/2016 tarihli ve 58387588 1072 sayılı yazı.

 
İlgi yazı ile; iliniz civarında olan ancak 15 km. mesafede olan merkez köylerden, il merkezine 
yapılan geçici ve sürekli görevlendirmeler için personele harcırah ödenip ödenmeyeceği hususunda 
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, … mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler", 
‘başka yer' ise (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerler" olarak belirtilmiştir. Bu 
fıkrada 11.09.2014 tarihinde değişiklik yapılmıştır (geriye dönük 31.03.2014 tarihinden geçerli). 
Ancak bu değişiklik sadece büyükşehirler için yeni bir durum oluşturmuş, normal şehirler için 
tanımda bulunan ifadeler –yukarıda geçtiği gibi- aynen muhafaza edilmiş, yani merkezdeki 
yerleşim yeriyle arasında mesafe olsa da (km.si önemli değil) belediye sınırları esas alınmıştır. 
 
 
Bu tanıma göre; bir yer (mahalle) Çorum İl Belediyesi sınırları içinde ise, merkezdeki toplu 
yerleşimle arasındaki mesafenin kaç km. olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Yerleşimin 
bitiminden binaların devam edip etmemesi kriteri, belediye sınırları dışında kalan yerler için 
bakılması gereken bir konudur. Belediye sınırları dışında olup yerleşim yeri devam ettiği takdirde 
ise belediye otobüsünün çalışması veya kurumun imkanlarıyla ulaşım sağlanması halinde "aynı 
yer" sayılacaktır. Bu kapsamın dışındaki yerler ise "başka yer" sayılacaktır. Sorunuzda belirttiğiniz 
"bir mahalle (eskiden köy), il mücavir alanı içinde kaldığı halde yerleşimin kesilip 15 km. (veya 
taşıt ile gidilmesi zorunlu olan daha az km.) mesafede bulunduğu için harcırah ödenmesi" imkanı, 
büyükşehirler için getirilen yeni tanıma göre (aktarılmayan üç noktalı bölümde yer alır) mümkün 
hale gelmiştir. Çorum büyükşehir olmadığı için iliniz için değişen bir durum bulunmamaktadır.   
 
 
Harcırah Kanunu'nun 14. maddesinde; birinci madde de yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası 
amacıyla geçici olarak yurt içinde … başka bir yere gönderilenlere yol masrafı ve yevmiye 
verileceği, 28. maddesinde ise; memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev 
ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafının mutat olan taşıt aracına 
göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verileceği hüküm altına alınmıştır. 
 
 

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/04/2016-E.21393

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bu itibarla; yukarıdaki açıklamalar ışığında bahsedilen yer (mahalle) Çorum ili belediyesi sınırları 
içinde ise (mesafenin önemi yok) ve personeliniz fiilen ücretli taşıt kullanarak geçici görevle 
merkeze geliyorsa kendisine mutat taşıt üzerinden (otobüs/dolmuş gibi toplu taşıma) sadece yol 
masrafı ödenebileceği, belediye sınırları dışında kalmak ve yerleşimin kesilmesi kaydıyla bu yer 
(köy) belediye sınırı bitiminden en az 4-5 km. mesafede ise ("görev yeri" ve "ikamet yeri" aynı köy 
olması, merkezde oturmuyor olması şartıyla) buradan il merkezine geçici görev halinde yevmiye 
ve yol masrafı birlikte ödenebileceği; personelin bu paragrafta geçtiği anlamıyla "mahalle"den 
merkeze (veya tersine) tayin edilmesi halinde harcırah ödenemeyeceği, "köy"den merkeze (veya 
tersine) tayin edilmesi halinde harcırah ödenebileceği  mütalaa edilmiştir. 
 
Bilgilerini rica ederim.
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