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İlgi

: 27/11/2015 tarihli ve 1149887 sayılı BİMER vasıtasıyla başvuru.

İlgi bilgi edinme talebiniz ile; Bursa ili Mustafakemalpaşa İlçe Müftülüğü'nde murakıp
olarak görev yaptığınızı, cami ve Kur'an kurslarının denetimi için öğle ve ikindi namazlarında
hizmet binasından; sabah, akşam ve yatsı namazlarında ise evinizden yola çıktığınızı, yürüme
mesafesi dışındaki yerlere toplu taşıma araçlarıyla gittiğinizi belirterek, memuriyet mahalli
içinde yol masrafının şahsınıza ödenip ödenmeyeceği ve "yürüme mesafesi" tabirinden ne
anlaşılması gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 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. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin
onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı
olarak ödenir" hükmü yer almaktadır. Kanunda geçen "acele ve zorunlu hal"in tespit ve takdiri, sizin
görüşünüze göre değil, daire amirinin takdiri ve yazılı kabulü (onayı) ile olması gerekmektedir.
Kaldı ki, murakıpların haftalık, aylık görev cetvelleri önceden kendilerine verildiğinden acele ve
zorunlu halden söz edilmesi çok mümkün gözükmemektedir (kişinin tedbirsizliği sonucu doğan
masrafı kamu yüklenmez).
Buna göre; memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere (halkın o bölgede
genel olarak toplu taşıma kullanmayı âdet haline getirdiği mesafeye) görevlendirilen memura, resmi
araç kullanmamış olması şartıyla mutat seyahat aracı (şehir içi dolmuş, belediye/halk otobüsü,
metro vb.) ücretinin ödenebileceği, görev başlangıç noktası olarak mesai saatleri içinde hizmet
binasının, mesai saatleri dışında (örneğin yatsı, sabah namazı denetiminde) ikamet yerinin (ikamet
yerinin Mustafakemalpaşa ilçe sınırları içinde olması kaydıyla durum böyledir, kendi isteğiyle başka
ilçede ikamet ediyorsa hizmet binası esas alınır) esas alınması gerektiği mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
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