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SAGLIK BAKANLIGINA

İlgi: i7/03/2009 tarihli ve B.ıo.0.SGB.0.74.03.00-10/2697

sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıda, Bakanlığımza bağlı çeşitli hastanelerde asistan olarak görev
yapmakta iken, ihtisas sınavını vererek Devlet Hizmet Yükümlüsü atama kmasma katılan ve
Uzman Doktor olarak açıktan atanlara sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda
tereddüde düşülmesi nedeniyle Bakanlığımız görüşü istenilmektedir
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcu'ah Kanununun ıo uncu maddesinde, 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 yoııuğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile
masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükme güre surekli görev yoHuğu, memuriyet mahalli değişenlere evvelce
yerleşmiş oldukları yerden yeni memuriyet yerlerine gitmelerine .ve aynı zamanda ev
eşyalarının taşıtılmasma ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir.
.
Diğer taraftan, 12/08/2003 tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun birinci maddesiyle 6245 sayılı
Harcırah Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk defa bir memuriyete atananlara
harcırah verilmesini düzenleyenCa) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu hükümler 2217/2003
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 6245 sayılı Kanun kapsamında
bulunan kurum ve kuruluşlarda, ilk defa veya yeniden ataması yapılanlar ile bunların aile
fertlerine söz konusu atamalara bağlı olarak sürekli görev harcırahı ödenmeyeceği
belirtilmektedir.
Öte yandan, 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta
Uzmanlık Tüzüğünün "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde;
"t) Uzmanlık eğitimi: Bu Tüzük hükümlerine göre uzman olabilmek için gereken tıp
veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve öğretimi,
g) Asistan: Kurumlarındaki kadro unvanları ne olursa olsun bu Tüzük hükümlerine
göre uzmanlık eğitimi görenler,
h) Uzman: Bu Tüzüğe ekli Çizelgede yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini
tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi
kazanmış olanlar,"
şeklinde tanımlanmış, "Asistan" başlıklı 13 üncü maddesinde ise;
"Asistan, kurumlarındaki kadro unvanları ne olursa olsun, tıp veya diş hekimliği
uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Tüzük ve
özel mevzuat hükümleri çerçevesinde öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama yapmak üzere
atanan tıp doktoru veya diş hekimidir.

Adres: İlkadım Cad. 06450 Dikmen i ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.ÜNALAN
Tel: (0312) 415 ı503 Faks: (0312) 415 26 96
E-posta:rah miılila lanrabuınko .gov. tr Elektron ik Ağ:www.bumko.gov.tr

Dev. BUt.Uzm.

Asistanların atanmalarında kurumlarının özel mevzuat hükümleri uygulanır."
hükmü yer almıştır.
Ayrıca, söz konusu Tüzüğün 26 ncı maddesinde asistanların yeterlik sınavı, 29 uncu
maddesinde de uzmanlık sınavı ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.
Buna göre, asistanlar bir kadroyu işgal etmekte ve uzmanlık hakkını kazandıktan sonra
da, ilgili prosedüre göre uzınan doktor olarak atanabilmektedider. Dolayısıyla, bu atamaların
ilk defa veya yeniden atama olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.
Bu itibarla, asistan olarak görev yapmakta iken ihtisasını tamamlayarak Devlet hizmet
yükümlülüğü kurasına katılarak. uzman doktor olarak atananların memuriyet mahallinin
değişmesi halinde sürekli görev ödemnesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerini arz ederim.
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sayılı yazlt1lz.

İlgi yazıim incelenmiş
,'e Genel ~.!üdürlüğümüz
görüşü aşağıda belirtilmiştir.
, Bilındigi üzere. 6:-+5 sayılı Harcırah Kanununun sürekli göre\' yoUuğu verilmesini
gerektiren h:ıllerı belinen
10 uncu maddesinin 5335 sayılı Bazı Kanım ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapıımasma
Dair Kanun ile değiştirilmeden
önceki (1) numaralı
bendinde:
"Kendi \~zılı
t:ıle;}leri
üzerİne .•....ızönderilenler
hark . olmak üzere: vUı1 icinde \"eva
.
..
..
dışındaki daimi bir \';:ızifeye naklen tayin olumnlarla 'yabancı memleketlerdeki
memuriyel
'merkezi tebdil oıunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazit';:ye tayin edilen
memur ve hizmetlilere -\'eni \'azife mahallel'ine kadar:"
hükmüne yer \'erilmış otup, bu hüküm uyarınca kel1di yazılı talepleri üzerİne ataması
yapılanlara
sürekli göre\' yolluğu \'erilmesine
imkan bulunmamakta,
sadeci:: ilgili kurumca
re 'sen at3ması ya;:ıllanlarJ.. başka bir ifade ile kişinin isteğine bağlı olmaksızın kurumlarca
doğrudan ataınası :,apilanLı.ra hMcırah ödenmesi mümkün olabilmektedir.'
,
Konu ik ilgili obrak.
37 Seri !\olu Harcırah
Kanunu Genel Tebliğinin
1 inci
maddesinin (a) bendinde;
"Atamalann,
ilgilikrin
yazılı talepleri üzerine mi yok5a kunımlarca
re'sen mi,
yapıldıgı hususur:da.
her :atama işleminin "sebep" unsuru dikkate alınarak K\lrumIJrı bu
işlemleri yapmay:: sed, eden esas nedene \'eya gerekçeye bakılacaktır,-Buna
göre: mevzuatı
gereğince ilgilileri;'! yaztl~ talepleri aranm::tksınn yapılmas! gerekli \'e zorunlu olan at:lrnabr
ile ku~umlarırı hizmet i[-,:iya~ı \'eya id:ui ihtiyaç nedeniyle ppttkları
aumalar,
re'sen
"

"

at::unJlardIL

Bu çerçe\-:- ..:k: eş c'.lrut11u. öğrenirn durumu, saglık sebepleri ile benz-:ri mazeretIere
day:,l! olarak ilgiltlerin y:ız:!ı t:11eplcri üzerine yapıla:1 at::ımalar için harcırah ödenmeyecektir.
Diğer Lı,3.~bn, ilgili me\'zu2tı
uyarınca
zorunlu yer değiştirıneye
rJbi tlltubn
rers0nelden.
belirli hizr:1e: b':''ılgeleii \'ey:ı yerlerindç öngörülen göre\' sürelerinin dolması
3~bçbide
kurumla,ıne;:,; b:::.sk::ı bir \'ere \'e"J. hizmet bökesine at:ınacak obnbr ile ~
o,jrc\'de
. .•
;i.\kse!me \'ey:ı. ye:crlil-; s::-.3.\!:::.rı sonucu başka yeilere aranacak olanların, zorunlu olarak
a(anmaları
gereke~ yerle~ arısındaki
ter~ih1erini bdinen
form \'eya dilekçe şeklindeki
ocQınbrl.
"iIQilile,in
\'az::! talebi" olarak delZerlendirilme\'ecek.
dob.\'lsı\'l"
bu şekilde
y::ıpila;::ak 8.Dn~:.ı~3.~
rç'''s~n y::.piimış kabul.ejilerdç~ atananlara h;rcırah öden~cektir.
Atam;:: o n cr.'1an "j:::.' . :!k 2-tamabr harie). at:ı.r.ıal::mn il2:ililerin \'imll ta!eDkri üzerine
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_J~_:...~ugü-'Ô~ere,
başka yerlere naklen atama/arın, öncelikle ilgililerin kendilerinin
üzerine mi yoksa mevzuatı gereğince ilgililerin talepleri aranmaksızın ya da

!7~_Llfrfaiebi

kt;rumların hizmet ihtiyacr veya idari ihtiyaç nedeniyle (re 'sen) mi yapr/drğr hususunun, ikinci
olarak da ilgililerin
görevde yükselme

mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştinneye tabi olup olmadığının ya da
veya yeterlik sınavları
sonucu başka yerlere atanıp atanmadıkları

hususunnn bi/inmesi gerekmekte;

alamayacaklarının

bundan SOnra bu durum/ara göre ilgililerin harerrah a/rp

tespit edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla,
tıpta uzmanlık eğitimi nedeniyle ilgililerce yapılmış bulunan başvuru
veya yazılı talepler mesldte
yükselmenin
zorunlu unsurları olarak değerlendirilmektc
ve bu
çerçevede tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili olarak hizmetin gereği \-e ilgili mevzuatı uyarınca
zorunlu olarak yapılan başvuruların,
62-45 sayılı Kanunun anılan iO uncu maddesinin (i)
numaralı bendinde yer alan kendi yazdı talebi olarak değerlendirilmemesi
\.e DU kapsamdJ
naklen atamas! yapılanlara harcırahlarının
ÖdcnnH:sİ gerekmckt,:dir.
Diğer taraftan, 6]-+5 sayılı h'.anunun 57 n~i maddesince,
ettiği kurtım bütçesinden ödeneceği hükme bağlanmıştır.

harcırnh:n

hiZi11Ctİn

ta3l!u~

Bu hükme göre, kendisine
görev \\:r!len kişinin statüstL UI1\';:ınl \"Ç mensubu
bulunduğu kurum ne olursa olsun \.eya herhangi bir .kuruma mensup olsun y8 da olmasın,
h:ıngi kurumun hizmetini
görmek için görevlendirildiyse,
bu h'.anuna göre müstahak
bulunduğu
harcırahının
da
o
kurumca
(hizmetini
gö,.dtiğü
kunımca)
brşıbnması
gerekmektedir.
Bu itibarla, geçici bir görev ile YUrt içİnde \.eya dışındJ başka bir yere gönderilen!erç
hizmetin ait olduğu kUrlım bütçesinden geçici göre\. yol/uğu 'Içrilrnesi gerekmektçdir.
Bununla birlikte, 6245 sayılı Kanunun
ıci üncü maddesinde, kurumlara ait bir
vazifenin
yapılması
amacıyla
geçici olarak yurt içinde \.eya dışında başka bir yere
-gönderitenlere -,Qccici ~göre\-" .yollu~l!
-- olarak .yol -gideri ve -gündelik verileceQI- ve avnı Kanunun
...L? nci maddesinde ise, geçici bir görede başka bir yere: gönderi!enb""
göre\" mahalline nırış
t<ırihinden itibaren, YUrt içinde bir yıllık dönem ZJrtlnda aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa
ıso günden fazla gOndelik verilemeyeceği, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3
omnıncia gündelik ödeneceğt hükme bağlaruniştIr.
'

.

Ancak, daimi n(telİkteki görevlerin,
kadro tahsisedilmediği
için başKa yerdeki
bdmlarda
istihd:ını edilen personelin geçici olarak görevkndirilmeleri
suretiyle yürütülmesi,
bu ş-:-kildeki görevlendirmelerİn
bir yılı aşan uzun bir stirç~'i kaps:rnı:ısı brşısll1d:ı ou
göre\.lendirmeleri!1.
6~-+5 sayılı Kanunun
1,+ üncii maddesinde dtizenlenmiş C'l:ın "geçici
göre\.lendirnıe"
if-:- bir ilgisi buiunnıJmakt:1; 2sli ve sürekli kamu hizmetlerinin. bu hizmetlerin
~.iirti[üııne5i içiı: İhdas edilmiş kndroLıra atama ~.apılmaksız!l1, Uzun Süreler için yapıhn geçici
',öre\"lendirmeler!e yürürOlmesi KJnUml!l geıd anbyışınJ. uygun diişmenıe~tedir
DL)!ayısıyh. s,)z konusu göre\'lendirnıcnin
gö~evin süresi yöniinden sLirekli göre\.
obrak cb~çrlel1d:riıınesi
\.e nıbrıoa
\.aDılan
ı:h~ık!amabr
cerc<;?\.esinde
ikihe . sürd:li -~öre\.
~
'.
'.
. ,
~.ı)ııuğunun hizmetin r~::1!luk eteiği kurum bütçesinden (Hadim İl.;:esi \ferkez SJ.ğll!\ Ocaği)
.':idenmesi Qerekn:el-;tdir.
Bilgilerin! rica. ederim.
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