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İlgi : 17.04.2018 tarihli ve 92726278-900-E.955 sayılı yazı.

 
Mardin İl Özel İdaresinde sözleşmeli olarak çalışıyorken 2011 yılı KPSS ataması ile İl

Müdürlüğünüze 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu memur olarak atanan ve
21.11.2011 tarihinde göreve başlayan ilgili personele sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceğine
ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanununun "  4Harcırah verilecek kimseler başlıklı"
üncü maddesinde "Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda
çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; 2.
Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; 3.
Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 4. Hizmetlilerden
cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; 5. Memur veya
hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere; 6.
Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen
erbaş ve erlere; 7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.) 8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla
seyahat edecek sporcu ve idarecilere; 9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk
Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine; 10. Aile ile
birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine; 11. Bu Kanunda
belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir. "

Aynı Kanununun ‘'Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının
 başlıklı 10 uncu maddesinde; Yol masrafı, yevmiye, ailebirlikte verilmesini icab ettiren haller''

masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev
yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı
ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine
kadar;…….harcırah ödenir.'' hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, istifa ederek kadrolu olarak atanmasının, naklen atama kapsamında
değerlendirilmemesi, .açıktan ilk defa atama olarak anlaşılması gerekmektedir

Aynı zamanda, çeşitli yargı yerlerinde dava konusu edilerek karar verilmiş bazı işlemlere
ilişkin olarak, davacının sözleşmeli olarak göreve başlamasıyla kamu görevlisi statüsüne girmiş
olduğu  sözleşmeli personel statüsünde görev yeri değişmesi ve aldığı KPSS, aynı kurum içinde
puanına göre kadrolu statüye geçmesiyle ilk defa devlet memurluğuna atanan kişi konumunda
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olmayıp; "yer değiştirme suretiyle atanan kişi kapsamında olduğu" şeklinde bazı kararların olduğu,
kararların esas gerekçesinin ise  bağlandığı görülmüş olup,aynı kurumda görev yapmış olmasına
bu haliyle mevcut mahkeme kararları ile görüş talep edilen konunun da uyuşmadığı görülmüştür.

Öte yandan, niteliği itibariyle yargı kararları ilgili davaya ilişkin özel nitelikli hükümlerdir.
Bu haliyle ancak o davanın tarafları yönünden kesin hüküm etkisini haizdir, üçüncü kişileri
bağlamaz, taraf olmayanlar lehine yeni hakların doğmasına hizmet etmez, verilen hüküm ona
benzer başka bir olayın hükmü sayılamaz. Dolayısıyla ilgili kişiler için ayrıca yargılama yapılması
gerekir. Buna göre, tarafları farklı olan mahkeme kararları gerekçe gösterilmek suretiyle ödeme
yapılması imkanı da bulunmamaktadır.

Yukarda yer verilen Harcırah Kanununu hükümlerinde kimlere ve ne şartlarda harcırah
verileceği belirtilmiş olup, ilk defa veya yeniden ataması yapılanlar ile bunların aile fertlerine söz
konusu atamalara bağlı olarak harcırah ödenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından
Müdürlüğünüze 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu memur olarak atanan
ilgiliye sürekli görev yolluğu ödemesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
 

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :12202449-045.03-E.81136 07.05.2018
Konu :Görüş

2 / 2

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Tel : (0312) 410 12 05  Faks : (0312) 419 22 76 e-Posta: ickontrol@csb.gov.tr
İnternet Adresi : www.csb.gov.tr KEP Adresi : cevrevesehircilikbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Filiz YÜNCÜ
Mali Hizmetler Uzmanı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


