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            Başkanlığınız tarafından Başkanlığımıza ödenmek üzere teslim edilen 19/03/2018 tarih 
ve HYS-2018-830235 sayılı ödeme emri belgesi ile Sabina CENGİZ’e sürekli görev yolluğu 
ödenmesi talep edilmektedir.

            Ödeme emri belgesi eki evrakları incelendiğinde; Sabina CENGİZ’in Üniversitemiz 
Rektörlük kadrosuna 25/03/2018 tarihinde uzman olarak atamasının yapıldığı, aynı gün 
içerisinde 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığı’na görevlendirilmesinin yapıldığı görülmüştür. İlgilinin ilişik kesme belgesinden 
sürekli ikamet adresinin Ankara olduğu anlaşılmıştır.

            Başkanlığınız tarafından Başkanlığımıza ödenmek üzere teslim edilen 19/03/2018 tarih 
ve HYS-2018-830235 sayılı ödeme emri belgesi ile Sabina CENGİZ’e sürekli görev yolluğu 
ödenmesi talep edilmektedir.

            6245 sayılı Harcırah Kanununun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde “Memuriyet 
mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve 
kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla 
birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup 
belediye hizmetlerinin götürüldüğü,….” olarak tanımlanmıştır.

            Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde ise “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 
sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının 
birlikte verileceği” hükmü yer almaktadır.

            Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 18/09/2009 tarih ve 12697 sayılı 
yazısında “Sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski 
memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile 
fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak 
verilmektedir. Bu itibarla, sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile 
fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.” görüş verilmiştir.

            Ödeme emri belgesi eki evrakları incelendiğinde; Sabina CENGİZ’in kadrosunun 
Hakkari Üniversitesinde bulunurken Yükseköğretim Kurulunda görevlendirildiği, ilgilinin 
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sürekli ikamet adresinin Ankara olduğu, Hakkari Üniversitesinden vekalet yoluyla ilişik kesme 
işlemlerini 23/01/2018 tarihinde gerçekleştirdiği, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndaki 
görevlendirilmesinin 25/01/2018 tarihinde sona erdiği, Üniversitemiz Rektörlük kadrosuna 
25/01/2018 tarihinde uzman olarak atamasının yapıldığı ve aynı gün içerisinde 2547 sayılı 
Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na 
görevlendirilmesinin yapıldığı görülmüştür. Bahsi geçen hükümler göz önünde 
bulundurulduğunda ilgiliye sürekli görev yolluğu ödemesinin mümkün olmadığı 
düşünülmektedir. Ödeme evrakları yazımız ekinde iade edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Kemal ÖZEKEN

Daire Başkanı
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1 - Ödeme Emri Belgesi (Elden Teslim Edilecektir.)
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