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Konu :Giyecek Yardımı

ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

İlgi : 17/03/2015 tarihli ve 69643345-647.01-1997 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda geçen "giyecek yardımı"nın, bir kısım 
memurlar için nakdi olarak ödenmesinin 2015 yılını da kapsayıp kapsamadığı, yurtdışında "din 
görevlisi" olarak görev yapanlara, yurt içinde vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlara ödenip 
ödenmeyeceği ile bayan vaizlere cübbe-sarık olarak mı yoksa sadece başörtüsü olarak mı ödeneceği 
hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, Memurlara Ödenecek Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nin ek-1. maddesinde 
15/09/2014 tarihinde (2014/6799 sayılı BKK ile) yapılan değişiklik ile; yönetmeliğe ekli (I) sayılı 
cetvelin 16 ncı sırasında yer alan müftü, müftü yardımcısı, vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım 
kadrolarında bulunan personele giyecek yardımının nakdi olarak yapılacağı belirtilmiş olup bu 
personele cübbe ile sarık veya sadece başörtüsü verilmesi öngörülmüştür. Değişiklik yapan 
yönetmelik 02/10/2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın 
10/02/2015 tarihli ve 45516914-110.01.16.03-[457-3] 1456 sayılı talimatının 5. maddesine göre; bu 
ödemeden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılması, 4. maddesine göre; nakdi ödemenin 
01.1.4.01 "sosyal haklar" kodundan yapılması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 175 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Açıktan 
vekil olarak atananlar bu kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar." hükmü yer 
almakta ve aynı kanunda mezkur sosyal haklar arasında "giyecek yardımı" da sayılmaktadır (m.211).

Diğer yandan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'nun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu 
Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve 
Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar'ın (BKK) 11 inci maddesinde; "Yurtdışında 
görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Anılan 
personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve 
benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına 
ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de 
Türk Lirası olarak ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.21299

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre giyecek yardımının;
1- 2015 yılından itibaren Müftü, müftü yardımcısı (bay-bayan), vaiz (bay-bayan), imam-

hatip, müezzin-kayyım kadrolarında bulunan personele nakdi olarak 01.1.4.01 "sosyal haklar" 
kodundan yapılacağı (2 yılda bir), bu ödemeden gelir vergisi ve damga vergisi kesileceği,

2- Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışına gönderilen kişiler, 
yurtiçinde unvanı ne olursa olsun (müftü, müftü yrd., vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım vs.) 
yurtdışında fiilen "din görevlisi" olarak görev yaptıkları için bahse konu personele, yurt içindeki 
"diğer mali hakları"ndan sayılan giyecek yardımının yapılabileceği,

3- Yurt içinde açıktan vekil olarak görev yapanların "sosyal haklar"dan yararlanabileceği, 
"giyecek yardımı" da bu kategoride geçen bir hak olduğu için onlara bu yardımın yapılabileceği,

4- Bayan vaizler/müftü yardımcılarına bu yardımın sadece başörtüsü bedeli olarak 
yapılabileceği,

Mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.

Dr. Necdet SUBAŞI
Başkan a.

Strateji Geliştirme Başkanı
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