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Bilindiği üzere, Bakanlığımızca harcırah ödemelerine ilişkin olarak bazı genel düzenlemeler 

getiren 10.04.2012 tarihli ve 2012/11 sayılı Genelge ile acil ve zorunlu durumlarda 600 km üzerindeki 

görevlendirmelerde gerekçesi belirtilmek suretiyle uçakla seyahatin yapılabileceği belirtilmişti, ancak 

anılan Genelge’nin uygulamasında 600 km üzerindeki bütün görevlendirmelerin acil ve zorunlu 

olmadığı halde uçakla yapıldığı, 600 km’nin altındaki bütün görevlendirmelerin ise uçak dışında kalan 

diğer ulaşım araçlarıyla yapıldığı görülmüştür. 

Genelge hükümlerinden hedeflenen sonuçların alınamaması ve farklı uygulamaların yapılması 

nedeniyle Bakanlık Makamının Olur’u ile 10.04.2012 tarihli ve 2012/11 sayılı Genelge yürürlükten 

kaldırılmıştır.      

Bu çerçevede, gerek harcırah ödemelerinde uygulama birliği sağlayarak tasarrufun 

özendirilmesi gerekse ilgili mevzuatın açıklanması amacıyla ilgi yazı ile bazı açıklamalar yapılmıştır.  

Ancak, söz konusu genel yazının uygulanmasına ilişkin olarak bazı tereddütlerin oluşması 

nedeniyle aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesine göre geçici görevlendirmelerde; 

a)Yol masrafı (mutat taşıt aracı ile otobüs, tren, zorunlu hallerde gayri muayyen tarifeli 

araçlar) 

b)Yevmiye 

c)İkametgah veya görev mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki ulaşım aracı 

giderleri (taksi, dolmuş, metro v.s) 

ödenebilmektedir. 

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, yol masraflarının zorunlu haller dışında mutad 

taşıt ile yapılması öngörülmüş, ikametgâh veya görev mahalli ile istasyon, iskele veya durak 

arasındaki ulaşım aracı giderleri için herhangi bir ölçüt belirlenmemiştir. 

Öte yandan, Harcırah Kanunu’nun 59 uncu maddesinde, “Harcırah ödenmesi ve avansların 

mahsup işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.” hükmüne yer 

verilmiştir. 

Bu itibarla, anılan Kanunda belirtilen esaslara uygun olarak tasarruf ilkeleri gözetilmek 

suretiyle rayiç bedellere uygun olarak ilgililerin yolluk bildirimlerinde gösterecekleri taksi ücretleri ile 

ilgi yazı da belirtilen usule uygun olarak gerekçesi alınacak onaylarda belirtilen uçak bileti ücretlerinin 

ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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