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YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜnÜRLÜ(;ü

ilgi : i 9.06.20 i 3 tarih ve 39569180/23942 sayılı yazınız.

ilgi yazınız ve ekinde yer alan Elazığ Valiliği ii Sağlık Müdürlüğü'nün 13.06.2013
tarih ve 4130 sayılı yazısında, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün
22.02.20 i3 tarihli Giyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulaması konulu Genelgesinin 9'uncu
maddesine istinaden kadrosu şoför olup memur görevi yapan, kadrosu sağlık memuru olup
masa başında çalışan ve kadrosu hizmetli olup şoför görevinde bulunan personele kadro
unvanına göre mi, yoksa görev yerine bakılarak mı ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda
görüş talebinde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, 14/9/1991 tarih ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin "Giyecek Yardımından
Yararlanacak Olanlar" başlıklı 3'üncü maddesinde, "2 nci maddede belirtilen personelden
giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli i ve II sayılı
cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu
yardımdan yararlandırılmazlar ... "

9'uncu maddesinde, "Kurumlar tarafindan giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller
esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri
düzenlenir ... "

i i 'inci maddesinde ıse, "Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve
Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi
oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar."

i 3 'üncü maddesinin (a) fıkrasında ise; "Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak
ve görev yapılırken kullanılır. Verilengiyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın
tamiri ve bakımı kullanana aittir. " hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
yayımlanan 22.02.2013 tarih ve 2043 sayılı "Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması"
hakkındaki genel yazısının eki "EK-3 Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına İlişkin
Dağıtım Listesi"nde giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveııerin esas alınarak
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ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı olarak personelin kadro unvanı,
sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listesinin düzenleneceği şeklinde konuya açıklık
getirilmiş, Ek-l "Memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim .fıyat listesi"nde
personele ayni verilecek giyecek yardımı, Ek-2 "Nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin
fiyat listesinde" ise personele nakden verilecek giyecek yardımı tutarları belirlenmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre giyecek yardımı almaya müstahak personele,
kurum tarafından Yönetmeliğe ekli i ve II sayılı cetveller esas alınarak, kadro unvanı, sınıfı,
sayısı ve hizmet yerlerine göre düzenlenen EK-3 Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına
İlişkin Dağıtım Listesindeki "Hizmet Yeri" sütllnu esas alınarak i veya JJ sayılı cetvelde
gösterilen giyecek yardımının yapılması gerektiğinden, her ne kadar kadro unvanları sağlık
memuru, hizmetli, şoför olsa dahi fiilen bu görevleri yapmadıkları süre içerisinde giyecek
yardımı yapılması mümkün bulunmamakla birlikte, fiilen görevlerini yapmaya başladıkları
tarihten itibaren ise kullanma dönemleri de dikkate alınmak suretiyle giyecek yardımı
yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Fethullah GÜRCAN
Başkan a.

Bakan Müşaviri
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