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GENEL MÜDÜRLÜÖüNE

10.06.2013 tarih ve 22871 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinde yer alan Niğde Valiliği İl Sağlık Müdiirlüğü'nün 29.05.2013 tarih
ve 3221 sayılı yazısında, Denizli 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda-Tabip olarak görev
yapmakta ik(:n NiğdetıSağlık
Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şube :Müdür1~'ne
naklen atanan
Dr. Filiz EROG-LU'nun atama kararında "yolluksuz ve harcırabsız"
olarak naklen tayinİn
y~pıIdığı ibaresine istinaden sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği
hakkında görüş
ta1ebindebulıınulınuştlir.
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Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunun "Harcırahın
maddesinde, harcıralıın; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer
edeceği ve ilgilinin, bu kanun. hükümlerine göre bunlardan birine,
mÜ8tahakolabileceği,
.....•.... .
..

ımsurldrı" başlıklı 5'incİ
değiştirme masrafını ihtiva
..birkaçına. veya tamamına
. ..... ... • ..
.

"Daimi v~ifeharcırııhmın
mebde;" başlıklı 9'uncu maddes~in(b)
bendinde, daimi
.. vazife harcırahının,nakl~n
veya tahvilen başka bir mahalle gönderi1~nle(e,bu tayinleri sırasında
mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden itibaren verileceği,
.
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"Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştinlte masr~fın-!n birlikte verilmesini
icabet/iren ha/ler".başlıklı lO'uncu maddesinin (1) bendinde; YOlnı~~(ıj Yırvmiye, aile masrafı
ve yer değiştirme ınasrafıiıın,yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya
yurt dışındaki sürekli birgöreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdelci -wemuriyet merkezi
.4eğiştirilen memur ve hizn.ietlilere yeni görev yerlerine kadar verileceği, ....

f

"Harçıra/ımsurel(tediye
ve mahsubu)J başlıklı 59'uncu nıaddesinde de, harcırahm,
memur ve hiznıet!inffi gidişinde ve ailenin nakli sll'aınnda peşinol8:rak~erileceği,
aile için
harcırahın itıısııı.4ajlgi1iı~riııv~recekıeri
beyan kağıtlarının esas alıl1acağt,;;bi:ıbeyan kağıdında
.. harcıralım .1ahakktık ..ettirilebilmesi
•için lüzumlumalümatm
..•g6sterileceği
ve harcırah
ödemelerindeve
hıırcırahınmahsup
işlemlerinde aksi sabit oluncayakadar
ilgililerin beyaıuna
itibar olunac~ğı,
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hÜkülıı altı~aalınınıitır.
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Bu nedenle, naklen atanan Dr. Filiz EROG-LU'na atanm ~,karal1nda 4si,,"Jlolluksuz ve
harcıralısız)J ibar~i. dikkate alınmaksızın 6245 sayılı Harcırah ta1funu ):ıükümleri kapsamında
.. sürekli görev yol1uStiödcnınesi gerekmektedir.
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Bilgilerini

ve gereğini arz ederim.
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Fethullah GÜRCAN
;>
Başkan a.
Bcdqm Müşaviri
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