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Konu:

fiInrlvn uenp t^o*offiHlfil$, KoLLARI I$QiLERI SENDIKASI

llgi : 7lllf,0l4 tatihlive 4460-8 sayh yaaruz.

tlgi yazmzlq, iiyelednize gegici gorevli olarak gtinderildikleri yerlerde kon-ak]3drkla1

vcrlotdc;gihev yerlerine gidig ve ddntlqlerinde yapt*lan yol giderinin'6245 saylh Harcrah

kaouou tup.u-*da ddenip 6denmeyece[inin tarafinrza bildirilmesi, 6denmemesi durumunda

ise amlan Kanunda gerekli ditzenlemenin yaprhnasr talep edilrnektedir.

Bilfudi$ Uzere, anrlan Kanunun 14 iinoii maddesinde; bu Kanrur lgnsagrylli
kunrnlara ait bir gbrcvin yaprlmasr amacryla gegici olarak yurl iginde veya yurt d$rnda baSka

bir yere gdnderilinlere, gegici g6rev harcrahr olarak yol gideri ile giindelik verilece$ ve
'hamal (Cins ve adedi beyannamede gdsterilmek suretiyle) bagaj ve ikametg6h veya gdrev yeri

ile istasyon, iskele veya durak arasrndaki nakil vasltasl giderlerinin de aynca ddenece$i

htlkme ballanmrgtr.
Maddenin incelenmesinden goriileceli iizere, memuriyet mahalli drgrnda gegici olarak
g$revlendirilenlere yol gideri olarak sadece asrl g$revli olunan yer ile gegici gdrevlendirilen

yer arasr yol gideri ve ikametgAh veya gdrev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasmdaki

nqkil vasrtasr giderlerinin de ddenece[i hiikme batlanmtg olup, burada saylmayan gegici

g0revli bulunulan yerde konaklama yeri ile gdrev yeri arasrndaki yol giderinin iiderunesi

milrnkiin bulunmamaktadtr.
Bununla birlikte, anrlan Kanunun 21 inci maddesinde, gehir ve kasaba haricinde,

yarao* yeri bulunmayan ve b6yle bir yeri bulunan rnahalle bir nakil vasttasr ile gidilip
gelinmesi zaruri olan yerlere gegici gdrev ile g$nderilenlere, her giin igin bu mahalden en

yukan k6y, kasaba veya getue kadar gidig ve gelig mutat nakil vasltasl iicreti (Henece[i

belirtilmigtir.
Buna gdre, gegici gdrevli bulunulan yerde yatacak yer bulunmamas halinde yatacak

yed bulunmayan yer ile en yahn yatacak yeri bulunan yere kadar gidig ve gelig mutat nakil
vasltasl 0cretinin odenmesi mtimkiin olabilmektedir.

Diler taraftan, konaklama yeri ile gdrev yerine gidig ve d0nilSler iqin de yol gideri

ddenmesine iligkin talebiniz 6245 sayrlr Harctrah Kanunu deligiklik gahgmalannda

deperlendirilmek tizere not edilmiqtir.
Bilgilerini rica ederim.
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