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KAPSAM 
 

 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,  

        -Genel bütçeli idareler  

        -Özel bütçeli idareler  

 

Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların 

kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler, 

  

Döner sermayeli kuruluĢlar,  

 

Özel kanunlarla kurulmuĢ banka ve teĢekküller;  

       -Kamu İktisadi Teşekkülleri 



  

HARCIRAH NEDĠR? 

      Asli görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilen 

veya başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere 

görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı 

yapacakları ek masraflara karĢılık yapılan ödemelerdir. 

MEMURĠYET MAHALLĠ 

10.09.2014 İTİBAREN 

 Belediye sınırları içinde bulunan mahaller,  

 Bu mahallerin dışında kalmakla birlikte; yerleşim özellikleri bakımından bu şehir 

ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,      

 BüyükĢehir belediyelerinin olduğu illerde ise; il mülki sınırları içinde 

kalmak kaydıyla ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleĢim özellikleri 

bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca 

sağlanan taĢıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.  
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KĠMLERE HARCIRAH VERĠLĠR? (1) 
Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile 

fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; 

Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile 

görevlendirilenlere; 

Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 

Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilen ve bunların aile 

fertlerine; 

Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerinin, çocuklara refakat ettirilecek 

memur ve hizmetlilere; 

Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da 

refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; 

Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere; 

Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri 

mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine;  

Aile ile birlikte oturulması yasak edilen askeri şahısların aile fertlerine;  

Bu kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile birlikte erbaş  
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MEMUR VE HĠZMETLĠ OLMAYANLARIN HARCIRAHI  

 Bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 

üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol 

masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.  

 

 Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü 

üzerine, bu gibi kimselerden icap edenlere 4 üncü dereceden daha 

yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. 

  

 SözleĢmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah 

belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 
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HARCIRAHIN UNSURLARI  

6245‟e göre ödenmesi gereken;  

 

  yol masrafı,  

  gündelik,  

  aile masrafı ve  

  yer değiĢtirme masrafından,  

 

*   birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.  
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YOL GĠDERĠ 

     Genel olarak bir görevin yapılması amacıyla bulundukları yerden 

(memuriyet mahallinden) baĢka bir yere sürekli veya geçici görevle 

gönderilen memur ve hizmetlilerin yolculuk edecekleri taĢıt araçlarına 

ödeyecekleri ücreti ifade etmektedir. 

 

Mutat TaĢıt-Mutat Yol: Güvenli, kolay ve aktarmasız olarak gidilip 

gelinebilen; kullanılması alıĢkanlık haline almıĢ, o yerdeki vatandaĢların 

çoğu tarafından tercih edilen yol ve taĢıtlardan (otomobil, otobüs) ucuz 

olanıdır. 

 

 Muayyen Tarifeli TaĢıt: Ġki yer arasında belli zamanda düzenli olarak 

iĢleyen ve hareket ve varıĢ zamanları belirli tarifeye tabi olan taĢıt 

araçlarıdır.(otobüs,tren,vapur) 

 

     Uçakla seyahat ekonomik olsa bile yurt içinde muayyen tarifeli araç 

olarak kabul edilmemektedir. 
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Yurt Ġçi Yol Gideri Yurt DıĢı Yol Gideri 

 Görev yolculuklarının kendilerine tahsis 

edilen kamu araçları ile yapıldığı 

durumlarda yol giderinin ödenmeyeceği 

esastır. 

 

 Yurtiçi görevlere gidenlerden 

yolculuklarını özel otomobilleriyle 

yapanlara müstahak oldukları taĢıt 

ücreti, yol gideri olarak verilecektir. 

 

 Görevlendirme onayında yer alması 

koĢuluyla uçakla seyahat edilmesi ve 

buna iliĢkin yol giderinin ödenmesi 

mümkündür. 

  Yurtiçinden yurtdıĢına, yurtdıĢından 

yurtiçine ve yurtdıĢında sürekli görevli iken 

baĢka yerlere yapılacak sürekli ve geçici 

görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı 

vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur 

veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak 

ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya 

terminal ile ikamet yeri arasındaki taĢıt ve 

hamal ücreti ilave olunur. 

    YurtdıĢına geçici veya sürekli görevle 

gönderilenlere, memuriyet mahallinden 

Türkiye‟deki aktarmasız hareket yerine 

kadar olan yolculuklar hakkında bu 

kanunun yurt içi hükümleri uygulanır. 

  Yurt dıĢı yolculuklarında mutat taĢıt uçak 

olması nedeniyle özel otomobilleri ile 

yolculuk yapanlara mutat taĢıt olarak uçak 

ücreti, yol gündeliği ödenmesinde de uçakla 

yapılan yolculuk süresinin esas alınması 

gerekir. 
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 GÜNDELĠK 

Tanımı: Gündelik genel olarak bir kiĢinin bir gün için yemek, içme ve konaklaması için 

yapılan masrafın karĢılığıdır. 
 

    Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanununa ekli (H) cetvelinde görev, unvan, ek 

gösterge ve dereceler esas alınarak tespit edilmektedir. 

 

    Yurt dıĢı gündeliklerinin miktarı ise; gidilecek ülke, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret 

tutarları ile görevin Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik 

verilmemekle birlikte; mutat taĢıt ücreti ödenir.  

 Acele ve zorunlu hallerde daire amirinin onayı ile mutat taĢıt dıĢındaki taĢıt ücreti ödenebilir.  

   Geçici bir görevle memuriyet mahalli dıĢındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda veya yolda 

öğle (saat 13.00) ve akĢam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3,  ikisini 

geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. 

 

   Gecenin tanımı Türk Ceza Kanunun da yapılmıĢtır. (güneĢ battıktan 1 saat sonra baĢlar ve güneĢ 

doğmasından 1 saat öncesine kadar devam eden süre)mahiyetine göre mali yıl itibariyle Maliye 

Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. 
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YURT ĠÇĠ VE DIġINDA SEYAHAT GÜNLERĠNĠN HESABI: 
  

   Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden 

gidilecek yere varıĢ saatine kadar geçen her 24 saat için bir gün esas alınır.  

 

   Seyahat müddetinin her 24 saati aĢan kesri tam gün sayılır. 

 Yurtiçinde;  

 Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iĢ için ve aynı Ģahsa 180 günden fazla 

gündelik verilemez.  

 Ġlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.  

 

  YurtdıĢında; 

   Ġlk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.  

   Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu   müddetleri veya 

gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.   
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YURT DIġI GÜNDELĠKLERĠ 
   Yurt dıĢı gündeliklerinin miktarı ise; gidilecek ülke, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret 

tutarları ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulunca belirlenmektedir. 

   “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” 

ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”(8363 sayılı karar Bakanlar Kurulu tarafından 10.01.2016 

tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır. ) 

 

 Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdıĢı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalıĢ 

süresi için o ülkeye iliĢkin gündelik miktarları esas alınır. 

   Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden 

avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif 

satıĢ kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın 

mahsup iĢlemlerinde ise ilgiliye ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan 

edilen efektif satıĢ kuru esas alınır. 

   Harcırah için avans verilmemiĢ ise, yurtdıĢı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı 

para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca ilan edilen döviz satıĢ kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. 

   Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının, avans miktarından fazla olması 

halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca ilan edilen döviz satıĢ kuru esas alınır. 
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YURT DIġI GÜNDELĠKLERĠNE DAĠRE KARAR 

 “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere 

Dair Karar” ile “YurtdıĢı Gündeliklerine Dair Karar” 

 MADDE 4: Bu karar hükümlerine göre yurtdıĢına veya sürekli görevle 

yurtdıĢında iken baĢka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye‟den veya sürekli 

görevle bulundukları ülkelerden her çıkıĢlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on 

günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle 

hesaplanır. 

 

Yurtiçi ve YurtdıĢında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik 

   Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dıĢında açılan kurs ve 

okullara gönderilenlere, bu kanuna göre geçici görev gündeliği  verilir. 

 

   Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaĢmaları gereğince, yabancı 

devlet, uluslararası kuruluĢ veya resmi diğer kuruluĢlar tarafından ödeme yapıldığı 

takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.    
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Yurt Ġçinde Konaklama Gideri 

     13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe 

göre yurt içi konaklama bedelleri yeniden düzenlenmiştir. 

 

     Konaklama gideri ilk on gün için görevliye ödenecek yevmiyenin 

%50 artırımlı miktarı olarak hesaplanmakta iken yeni uygulama ile ilk 

on gün %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 gün için gündeliklerin %50 

„si ,müteakip 90 gün için ise müstehak oldukları (gündeliklerin 2/3‟ü) 

gündeliklerin %40 esas alınarak ödeme yapılır. 

 

     Konaklama gideri gündeliğin altında olursa  fatura esastır. Kısacası 

konaklama gideri olarak ödenen miktar fatura tutarını aşamaz. 
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Yurt DıĢında Konaklama Gideri 

Yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden;  

 

Seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, 

yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri Fatura ile 

belgelendirenlere  Faturada gösterilen günlük yatak ücretinin 

artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40‟ını aşması halinde 

aşan kısmın % 70‟i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için 

ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan 

gündeliklerin ekli cetvelin; I-III no‟lu sütunlarda gösterilen 

unvanlarda bulunanlar için % 100‟ünden,IV-VII no‟lu sütunlarda 

gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70‟inden fazla olamaz 
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Toplu Görevlendirmeler: 

     Maliye Bakanlığı‟nın 11.03.2016 tarih ve 29292 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan tebliğine göre Bordro ve benzeri 

gerçekleştirme belgelerine dayanılarak yapılacak er ve erbaş 

aylıkları, tayin bedelleri, toplu seyahat ücret ve yollukları, öğrenci 

harçlıkları gibi toplu ödemeler, kamu idaresi vergi kimlik numarası 

kullanılarak idare adına açılacak banka hesabına aktarma suretiyle 

yapılır. 
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AĠLE FERTLERĠ (Kimleri Kapsar?) 

Memur ve hizmetlinin;  

 

 Harcırah verilmesini gerektiren 

olay sırasında evlilik bağıyla bağlı 

olduğu eĢi,  

 

Bakmakla yükümlü olduğu usul ve 

füruu ile erkek ve kız kardeĢlerini 

ifade eder.  

 

Kan bağı olmayanlara (üvey evlat, 

kayın valide, kayın ata gibi) harcırah 

ödenmez.  
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Yurt Ġçi-Yurt DıĢı Sürekli Görev Yolluğunda Harcırahın Hangi 

Unsurları Ödenir? 

Yurt İçi Sürekli Görev Yurt Dışı Sürekli Görev 

Aile Fertleri için: 

1-Yol Gideri 

2-Yol Gündeliği 

3-Yer DeğiĢtirme Gideri 

Sabit Unsur: 

Gündelikx10xkiĢi sayısı 

Aile Fertleri için: 

1-Yol Gideri 

2-Yol Gündeliği 

3-Yer DeğiĢtirme Gideri 

 Sabit Unsur: 

Gündelikx8xkiĢi sayısı  
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AĠLE MASRAFI 

Aile gideri, memur veya hizmetlilerin sürekli bir görevle baĢka yere 

atanmaları halinde aile fertlerinden her biri için bu Kanun hükümlerine 

göre verilecek harcırahı ifade eder. Aile fertleri için; 

     1-)Yol Gideri 

     2-)Yol Gündeliği  

     3-) Yer DeğiĢtirme Gideri (Sadece Sabit Unsur) 

       (Aile ferdi sayısı dört ile sınırlıdır.)   

 

    Yer DeğiĢtirme Gideri 

Memur veya hizmetlilerin sürekli bir görevle baĢka yere atanmaları 

halinde kendisine ve aile fertlerine ait ev eĢyalarının taĢıtılmasına iliĢkin 

giderlere karĢılık olarak verilir. 

Yer DeğiĢtirme Gideri Ġki Unsurdan OluĢmaktadır: 

Sabit Unsur 

DeğiĢken Unsur 
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YURT ĠÇĠNDE YER DEĞĠġTĠRME GĠDERĠ 

Sabit Unsur: 

     BaĢka bir yere atanan memur ve hizmetliye bir koĢula bağlı olmaksızın sadece 

atanmıĢ olması sebebiyle yapılan bir ödeme olup, bu da  

 Kendisi için hak edilen gündeliğin 20 katı, 

 Aile fertlerinin her biri için de 10 katı (40 katını geçmemek üzere) 

tutarındadır.(Sadece 4 aile ferdine verilir). 

DeğiĢken Unsur:     

 BaĢka bir yere atanan memur ve hizmetliye asıl görevli olduğu yer ile atandığı 

yer arasındaki mesafeye bağlı olarak her bir km için gündeliğinin %5 „i 

oranında yapılan ödemedir. 

 DeğiĢken unsur sadece kendisine ödenir. 

Yurt DıĢında Yer DeğiĢtirme Gideri 

 Kendisi için yurtdıĢı gündeliğinin yirmi katı,  (Sabit Unsur) 

 Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdıĢı gündeliğinin sekiz 

katı,(Bu miktar yurtdıĢı gündeliğinin otuz iki katını aĢamaz). (Sabit Unsur) 

 Her kilometre veya deniz mili baĢına yalnız kendisi için yurtdıĢı gündeliğinin 

binde yedisi  (DeğiĢken unsur) olarak hesaplanır 
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YER DEĞĠġTĠRME MASRAFI 

YURT ĠÇĠNDE YER DEĞĠġTĠRME MASRAFI  

 Memur ve hizmetlinin;  

 Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,  

 Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu 

miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aĢamaz!)  

 Her kilometre veya deniz mili baĢına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde 

beĢi olarak hesaplanır. 

 

  YURT DIġINDA YER DEĞĠġTĠRME MASRAFI  

 Memur ve hizmetlinin;  

 Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri 

için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını 

aşamaz!) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin 

binde yedisi olarak hesaplanır.  

 Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafı (Km. tazminatı), aynı şehirde 

ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp 

ödenir.  
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YURT ĠÇĠ G.G.YOLLUĞU ÖRNEĞĠ 
2‟inci derecede görevli Mali Hizmetler Uzmanı yol dahil 180 günlüğüne geçici görevle 

Ankara‟ ya gönderiliyor. Kişi 180 gün konaklıyor. 
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ÖRNEK ÇÖZÜM 
Gündelik: 

1 Günlük Gündelik=40,05 TL 

Ġlk 90Gün 90x40,05=3.604,50TL 

Son 90Gün 90x26,70=2.403,00 TL 

Toplam Gündelik=6.007,50 TL 

Konaklama: 

Ġlk 10 Gün için40,05TLx%50 artırımlı = 60,07x10=600,75 TL 

Takip Eden 80 Gün için Gündeliğin %50si 20,02x80=1601,60 TL 

Diğer 90 Gün Ġçin (Gündeliğin 2/3‟nün %40)10,68x90 = 961,20 

TL 

Toplam Konaklama:3.163,55 TL 

Yol: 

Taksi:4 Ödeme Toplam:80 TL 

Otobüs Ücreti: 60 TL 

Toplam Yol:140 TL 

TOPLAM ÖDENECEK YOLLUK MĠKTARI:  

9.311,05 TL dir. 
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YURT ĠÇĠ SÜREKLĠ.G.YOLLUĞU ÖRNEĞĠ 
 İstanbul‟dan Çorum‟a tayin olan 1‟inci derecede görevli Daire Başkanı  3 çocuğu ve eşi 

için  yolluk bildirimde bulunmuştur. 
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ÖRNEK ÇÖZÜM 

Sabit Unsur: 

Kendisi için : Gündeliğin 20 katı 

20x40,05=801,00 TL 

EĢi VE 3Çocuk için 10 katı 

10x4x40,05=1602,00 TL 

Toplam Gündelik Miktarı:2.403,00 TL 

 

DeğiĢken Unsur: 

623 kmx40,05x%5=1.247,55 TL 

 

Yol Masrafı: 

5x70=350,00 TL 

Toplam Ödenecek Yolluk:4.000,55 TL 
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YURT DIġI G.G.YOLLUĞU ÖRNEĞĠ 
1‟inci derecede görevli Şube Müdürü yol dahil 4 günlüğüne geçici görevle AVUSTURYA‟ya 

gönderiliyor. Kişi 3 gün konaklıyor.(Konaklama Ücreti:90€) 
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ÖRNEK ÇÖZÜM 
Gündelik: 

1 günlük Gündelik : 100 € x %50 arttırımlı = 150 € 

Toplam Gündelik : 150€ x 4 gün = 600€ 

Gündelik 150€ ise %40 = 60€ 

Konaklama: 

Konaklama Günlük : 100 € 

AĢan Kısım: 100€ - 60€ = 40€ 

Ödenecek Günlük Konaklama Ücreti : 40€ x % 70 = 28€ 

Toplam Ödenecek Konaklama ücreti: 28€ x 3 = 84€ Dolar. 

Yol: 

Yol Gideri : 500€(Uçak)+120TL (Diğer)=1.620 TL 

Konaklama Gideri : 84€=252  TL 

Gündelik ( 4gün) : 150€ x 4 = 600€=1800TL 

Toplam Ödenecek Harcırah=3.672 TL 

EURO(3,0 TL) 
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Harcırahın Ödenme Biçimi ve Mahsubu 

 Harcırah, memur ve hizmetlinin gidiĢinde ve ailenin nakli sırasında peĢin olarak 

verilir. 

 

   Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde 

yetecek miktarda avans verilir. 

 

   Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan özel sebepler nedeniyle 

sürekli veya geçici görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenler parayı iade etmek 

zorundadırlar. 

Harcırah miktarının tam olarak belli olmadığı durumlarda (geçici 

görevlendirmelerde) avansın mahsubu için görev sona erdikten en geç bir ay içerisinde 

beyanname verilir  ve mahsup iĢlemi yapılır. 

 

   Sürekli görev yolluğunda verilecek harcırah kesin olduğundan mahsup iĢlemi 

genellikle söz konusu olmamaktadır. 

 

   Bir ay içerisinde beyanname verilmemesi halinde alınan avansa 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre faiz uygulanır. 
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TEġEKKÜR EDERĠZ… 


