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İlgi

: 19/11/2015 tarihli ve 89221074 10017 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; İstanbul il mülki sınırları içinde bulunan Adalar ilçesinden diğer ilçelere (ek dilekçelere göre Kartal
ilçesine) yapılan geçici görevlendirmelerde (hizmetiçi eğitim vs.) personele yevmiye ve yol masrafı ödenip
ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3/g maddesinde "memuriyet mahalli" (31.03.2014 tarihinden geçerli
olan); "... büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin
asıl görevli olduğu veya ikametgâhının 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 yerler ..." şeklinde
yeniden tanımlanmış, aynı kanunun 28 inci maddesinde; "Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere
görev ile gönderilenlerin ... yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir" hükmü
yer almıştır.
27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (31.03.2014'ten geçerli olmak üzere) Harcırah Kanunu
Genel Tebliği'nde (39 seri no'lu) farklı ilçeler arasında görevlendirmeye verilen örnekler arasında Örnek-3'te; İstanbul
ilinin Tuzla ilçesi ile Başakşehir ilçesinin, Kanun'daki tanım açısından (birbiriyle bütünlük arz ettiği, biri diğerinin
devamı niteliğinde olduğu yorumuyla) "memuriyet mahalli (aynı yer)" sayılması gerektiği, dolayısıyla Tuzla ilçesinde
(Anadolu yakası) görevli bir memur Başakşehir ilçesine (Avrupa yakası) geçici görevle gittiğinde kendisine
yevmiye ödenemeyeceği hükmü getirilmiş, bütün ilçelerin birbiriyle ilişkisinde ise (aynı yer-başka yer ayrımı) o ilin
Defterdarlığından görüş alınabileceğine vurgu yapılmıştır.
Buna göre; ilgililerin asıl görevli olduğu Adalar ilçesinden (ikamet ettiği yer Kartal ilçesi olmamak kaydıyla) Kartal
ilçesine geçici görevle (hizmet içi eğitim vs.) gönderildikleri takdirde, Tebliğ'deki Tuzla-Başakşehir örneğinden
hareketle (denizle bölünüyor ama eski metropolün esas alındığı anlaşılmakta) Adalar-Kartal ilçelerinin (denizle
bölünüyor) Kanun açısından "aynı yer" sayılacağı, dolayısıyla ilgililere Kanun'un 28. maddesi uyarınca mutat vasıta
üzerinden sadece yol masrafı ödenebileceği, Adalar ilçesine nispetle Kartal ilçesi "başka yer" sayılmadığı için yevmiye
ödenemeyeceği, İstanbul'un bütün ilçelerinin birbiriyle ilişkisi (aynı yer-başka yer ayrımı) açısından ise kurumlar
arasında uygulama birliği sağlanabilmesi için İstanbul Defterdarlığı'ndan görüş ya da liste alınması gerektiği mütalaa
edilmiştir.
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