HARCAMA BELGELERĠNE VE YOLLUK BĠLDĠRĠM FORMUNA ĠLĠġKĠN
DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
1- Yolluk Bildirim Formu
düzenlediği kendi beyanı dır.

görevlendirilme ile seyahat eden kişinin harcamalarına ilişkin

2- Otobüs Biletleri
Görevlendirmede “uçak ile” ifadesi yer almadıkça- otobüsle ulaşım esastır. Görevli olanların görev
dönüşü OTOBÜS BĠLETLERĠNĠ SKS Daire BaĢkanlığına getirmeleri ve YOLLUK BĠLDĠRĠM
FORMUNU imzalamaları zorunludur.
Harcırah Kanununa göre;
“Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, hak etmiĢ oldukları taĢıt ücreti ile bu taĢıta göre geçecek
günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.”

3- Uçak biletleri
Fatura veya havayolu şirketi tarafından antetli kağıtlarına basılmış kaşeli imzalı bilet veya elektronik bilet
ödeme için gereklidir.
Üzerinde “Elektronik Bilet Bilgisi” yazan çıktılar ve e-mail çıktıları elektronik bilet değildir ve
fatura yerine geçmezler.

4- Gündelik/yevmiye
Harcırah Kanunu gereğince; yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile (H Cetveli) tespit
olunur.
2017 yılı gündelik tutarı Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için 36,25-TL’dir.

5- Konaklama Giderine ĠliĢkin Fatura
-

-

-

Söz konusu faturada; ad-soyad, konaklanan gün sayısı ve tarihler, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır.
Konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenemez.
Fatura bulunduğunda ise; Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) gereğince ilk 10 günü için
EN FAZLA 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
ödenmekte, 180 günü aşan günler için ise konaklama gideri ve gündelik ödenmemektedir.
Örneğin; 2017 yılı için gündelik: 36,25-TL ise, görevlendirmenin ilk on günü için gecelik yatacak
yer temini için ödenecek tutar 54,38-TL’yi aĢamaz. Fatura tutarı daha fazla olsa dahi,
görevlendirme kapsamındaki ve faturası bulunan her bir gece için 54,38-TL ödenir. Fatura
tutarı daha az ise, fatura tutarının tamamı ödenir.
Konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ait
tutarın fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama için ne kadar ödendi, katılım
ücreti olarak ne kadar ödendi?)

6- Katılanın kurs/toplantı/seminer/kongre vb.ne iĢtirak ettiğine iliĢkin belge
Katılım belgesi veya sertifikanın, “ASLI GİBİDİR” onaylı nüshası gereklidir. Söz konusu onay,
Başkanlığımızca yapılabilmekte olup “ASLI GİBİDİR” onayı için sertifikanın aslının sunulması
gerekmektedir.

Kendilerine avans açılmak suretiyle görevlendirilenlerin AVANSIN VERĠLDĠĞĠ GÜNDEN
ĠTĠBAREN EN GEÇ 1 (bir) ay içerisinde KANITLAYICI BELGELERĠ getirerek üzerlerinde
bulunan avansı kapatmaları (avans artığı var ise son harcama tarihini takip eden üç iĢ

günü içerisinde

iade etmeleri) gerekmektedir. Aksi takdirde gecikme cezası kendilerinden tahsil
edilir ve haklarında disiplin hükümlerine göre iĢlem yapılır; ayrıca kendilerine bir daha avans
verilmez.

ÖNEMLĠ NOT:

6245 sayılı Harcırah Kanununun 60. maddesi gereğince Hilafı hakikat (gerçeğe
aykırı) beyanname verenler hakkında disiplin soruĢturması ve cezai soruĢturma yapılacaktır.

