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İlgi yazll1ı1.da, Silivrİ DevletHastanesinde sağlık memuru olarak görev yapmakta olan
Emrlıllah KOCA'nın 23i06i2009 tarihinden itibaren İstanbul Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali
İşler Şubesine Valilik onayı ile geçici görevle gôrevlendirildiği,
söz konusu kişinin
ikametgahının Silivıi ilçesinde olduğu. kutunlunuz servis araçlarının güzergabımn Esenyurt
ve Buyükçekmece ilçelerinde sona erdiği. SiliYri ilçesinin memuriyet mahalli içinde olması
nedeniyle se.rvis araçlarından sonra adı geçen kişinin ikametgah mahalline gidiş-gelişleri için
SilhTi Büyilkçekmece arasında mütat taşıt ücretinin ödenip ödenmeyece~i hususunda
Bakanlı~mıız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere. 6245 sayılı Hatcırah Kanumımın "Muvakkat vazife harcırahı (Yol
nıasrafı ve yevmiye)" başlıklı 14ürtcü maddesind~; bu Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir
görevi» yapılması amacıyla geçici olarak yurt. içinde veya yurt dışında başka bir yere
gönderilenlere. geçici görev harcırahı olarak yoJgiden ile yevmiye verilecegı ve hamal (Cins
ve adedi beyannamede gösterilmek: suretiyle) bagaj ve ikametgah veyagörev yeri ile istasyon,
iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası giderlerinin de ayrıca ödeneceği hükme
bağlanmıştır.
Buna göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması
amacıyla "geçici" olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle. asli görev yerinde yapmak

zorunda ulmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık
verilmektedir.
t\nılan Kanunun 3 UnCü maddesinin (g) bendinde;
"Memuriyet mahum: MemlJI ve hizmetIinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının
bulUnduğu ş~hir ve kasabaların belediye sınırları içinde. bulunan mııhalIer ile bu mahallerin
dışında kalmakla birlikte yerleşim ÖZellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı
niteııginde. bulunup belediyehizmetlerinin gôtürüldügü veya kurumlarınca sa~lanan taşıt
araçlan ile gklilip gelinebiten yerleri;"
şeklinde tarumlanmış; (lı) benciinde yeralan "Başka yer" tammmIn ise, (g) bendinde
yazılı memuriye! tJ?ahaıı idışındaki yerler olarak ifade edilmiştir.
Bu hükme göre, memur Ye hizmetlinin asıl görevLi olduğu veya ikametgahının
bulunduğu şehir ve kasabaların:
ı-Belediye sınırlarıiçindeki mahaller,
~. Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir
ve kasabalarm devatm niteliğinde olup, belediyehizmetlerinden
(tıtobils, su, kanalizasyon
vb.) yararlanan

ve bu hi?Jl1~tlerin hangi belediye

mrafrndan

satlandığına

bakılmaksızın

düzenli olarak uııiŞimhizmetıeri verilen mahaller,
3- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşüu öıellikleri baktmmdan bu şehir
ve kasabalarm devamı niteliğinde

olup. kurumlarınca sa~larıan servis otobthıü veya benzeri

ıaşll araçları lle dÜZenli olarak ulaşımm sağlandığı yerler,
~s:
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SAGLIK BAKANLIGINA
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

İlgi:

15/05/2013 tarih ve 20521 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekleri ile ekinde yer alan Ebubekir AKBAŞ'a ait dilekçe Müdürlüğümüzce
incelenmiştir.
Yapılan incelemede;
ilgilinin daha önce Silivri ilçesine yapılmış olan süreli geçici
görevlendirmelerinin
ilk 6 aylık kısmı için kişinin 11/12/2012 tarihli kendi imzalı beyanında
belirtmiş olduğu tutardan damga vergisi düşüldüğünde 3.906,54TL. yol ücretlerine ait tahakkuk
evrakının ödenmek üzere 14/12/2012 tarihinde ilgili saymanlık müdürlüğüne teslim edildiği
ve ilgiliye ödendiği anlaşılmıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü'nün
21/09/2010 tarih ve 13660 sayılı benzer konudaki görüş yazısının son
paragrafında; " ...Bu itibarla, söz konusu yerin memuriyet mahalli içinde olması ve süreklilik arz
etmesi nedeniyle ikamet mahalli ile görev yeri arasındaki(Silivri-Büyükçekmece)
gidiş ve
gelişler için yol masraflarının
ödenmesine
imkan bulunmadığı
mütalaa edilmektedir."
denilmektedir. T.C.Maliye
Bakanlığı'nın mütalaasında
belirtildiği
üzere ilgilinin 6 aylık
döneminden sonrasında yapılan geçici görevlendirmelerinde
süre belirtilmediği ve süreklilik
arzettiği için yol ücretlerinin ödenemeyeceği de anlaşılmıştır.
Halen devam eden ve sürekli hale gelen geçici görev süresinde ilgili kişiye ait olduğu görülen
bu ödenen tutar dışında 6 aylık dönem sonrasına ait ödeme talep ettiğine dair dilekçesi, BİMER
şikayet başvuruları ile bunlara Müdürlüğümüzce verilen cevabi yazılar, söz konusu ödemenin
yapılmış olduğuna dair tahakkuk- şahıs bildirimi evrakları da dahilolmak
üzere tüm yazı ve
yazışmaların birer örnekleri yazımız ekinde sunulmaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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