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KONU: YURTİÇİ HARCIRAH UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK.
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan
“6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini

için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre
yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı
miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak
oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır.” hükmü uyarınca Harcırah Kanunu kapsamında
bulunanlara 1/4/2016 tarihinden itibaren ödenecek yurtiçi konaklama bedellerine ilişkin usul
ve esasları belirleyen tebliğ “HARICIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:40)”
13 Nisan 2016 tarih ve 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Tebliğ hükümlerine göre; 1/4/2016 tarihinden itibaren, yurtiçinde memuriyet
mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerde;
1-) 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre, ilgililerin gündeliklerinin
%50 artırımlı miktarı kadar konaklama gideri ödenmesi,
2-) Söz konusu 33 üncü maddenin (d) fıkrasına göre ise, görevlendirmenin ilk 10 günü
için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı kadar, takip eden 80 gün için
gündeliklerinin %50’si kadar, müteakip 90 gün için de gündeliklerinin 2/3’ünün
%40’ı kadar konaklama gideri ödenmesi, 180 günü aşan günler için ise
konaklama gideri ödenmemesi gerekmektedir.
Örnek: Yurtiçi gündeliği cetvelinde 35,24 TL olarak belirlenen kişinin yurtiçinde memuriyet
mahalli dışında bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici görevle
gönderilmesi halinde söz konusu personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d)
fıkrasına göre ödenecek konaklama gideri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmalıdır.
a-) Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı miktarı olan 52,86 TL,
52,86 x 10 = 528,60 TL
b-) Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan 17,62 TL,
17,62 x 80 = 1.409,60 TL
c-) Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan 9,39 TL,
9,39 x 90 = 845,10 TL
olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL tutarında konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir.
Gelir vergisi Kanununun 24/2.inci (Gider Karşılıklarında) ve 40/4.üncü (İndirilecek
Giderler) maddeleri kapsamında işveren ve yetkililerinin yurtiçi görevlendirmelerde
yol giderleri dışında harcırah ödemeleri durumlarında yukarıdaki hükümlere
uymalarını ve mevcut uygulamalarını değiştirmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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