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6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 15.12. 1981 Sayı : 11545)
Kanun No^

Kabul Tarihi

2562

11

s

12 . 1981

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tarifler J
Madde 3: — Bu Kanunda geçen;
a. Harcırah : Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme
masrafından birini, birkaçını veya tamamını;
b. Kurum : 1 mci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri;
c. Memur : Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına da
hil personel hariç);
d. Hizmetli : Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız
ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre isçi
sayılan kimseleri;
e.- Aile fertleri : Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında
evlilik bağıyla
bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;
f. Bagaj : Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullandabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması
mümkün olanları;
g. Memuriyet mahalli : Memur ve hizmetlinin asıl görevli oMuğu veya ikâmetgâhının bulunduğu şehir
ve kasabaların belediye şuurları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim
özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü
veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebüen yerleri;
h. Başka yer : Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;
İfade eder.
MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harcırah Verilecek

Kimseler

Madde 4. — Bu Kanunda belirtilen hallerde :
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurum
larda fahri olarak çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife île görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetli
lere;
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanları» şevkinde ya da refakatle görevlendirilen
erbaş ve erlere;
7. Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları
yeniden bağlananlara ve bunların aile fertlerine;
8.1 Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
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9. Birlik Iıalinde yabancı memleketlere göndeı ilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların
Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;
10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;
Harcırah verilir.
Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere
ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hal
lerinde harcırah verilmez.
M A D D E 3. — Aynı Kanunun 6 ııcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.*
Harcırah Hesabında Esas Tutulacak

Yol

Madde 6. — Harcırah, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması
mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden veriîir.
Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli
taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.
Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken giindelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hikmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olu
nur.
Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt ara
cından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt
aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amin veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya
hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olaa kimsemin veya mahallin en büyük askeri
ve mülki amirinin önceden verilmiş yazıh bir emri bulunmasına bağlıdır.
MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harcırah Hesabında Esas Tutulacak

Aylıklar

Madde 7. — Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü de
recelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte
oldukları kadro) derecesi esas alınır.
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gün
deliklerinin 30 katma en yalan memur aylık tutan üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalı
şanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 ncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.
Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.
MADDE 5. — Aynı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Memur

Veya Hizmetli

Olmayanların

Harcırahı

Madde 8. — Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile gö
revlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet
sahaları Ue mahalli
şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gün
deliğe kıyasen ilg'li kurumca takdir olunur.
Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek j o l masrafı ve gündelik verilebilir.
Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu
madde hükmü uygulanmaz;
Henüz rütbe almamış askeri öğrencileri» öğrcnSm, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurt dışında bu
lundukları sürece kendilerine teğmen riiibesindeki subayın yurt dışı gündeliği, bu Kanunun yurt dışı gün
deliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir.
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MADDE 6. — Aym Kanunun 16 n a maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Aile İle Birlikte Oturulması Yasak Edilen Bölgelere Geliş ve Gidişte Aile Harcırahı
Madde 16. — Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak veya bu neyi bir bölgeye
atanacak veya naklolunacak askeri şahısların aile fertleri için 45 nci maddenin son fıkrası hükmü de dikkate
alınmak suretiyle;
lj Aile İle birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile fertlerine ikamet edecekleri
yere kadar;
2. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmayan bir yere atananların
aile fertleri için, bunların 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan ikamet yerlerinden yeni vazife mahal
line kadar;
3. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere atananların aile fertleri
için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yemi mahalle kadar;
4. Aile ile birlikte oturulması yasak onmayan bir yerden yasak olan bir yere atananların aile fertleri
için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar;
5a Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılmış olan aile fertlerinin yasağın kalkması
üzerine tekrar yerlerine dönmeleri halinde, bunlara 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan yerden eski
yasak yere kadar;
Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.;
MADDE 7. — Aynı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^
Birlik Halinde Yabancı Ülkelere Gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Harcırahı
Madde 17. — Uluslararası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek harcırahın esasları ve miktarı Bakanlar Kurulunca tespit
olunur.
Yabana ülkelere gönderilecek bu birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin bu du
rumlarının devamı sırasında harcıraha müstahak aile fertlerini Türkiye sınırlan dahilinde ikamet edecekleri
bir mahalle kadar gönderenlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 nci madde esasları da uygulanmak sure
tiyle aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.
Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava de
ğişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporların
da yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı
ve gündelik verilir. Ayım maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gün
delikler Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları zaruri olan Türk Silahlı Kuv
vetleri mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstahak aile fertlerine gidiş ve dönüşleri için
yalnız yo] masrafı verilir.
Birinci fıkradaki haller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açdc deniz
eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek askeri bir
liklerin (Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte, denizde seyir halinde bulunulan günler hariç, münhasıran
yabancı ülke limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askerli öğrenci, sivil memur ve hizmetlilerin
ayhk derecelerine (Askeri öğrencilere teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurt dişi gündeliğinin 1/3'ü, yukarıda
yazdı haller ile eğitim veya gemi, uçak, tank ve sair savaş araç ve gereci ve her türlü yedek parça ve ik
mal maddesinin teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için yabancı ülkelere birlik veya grup halinde veya
münferiden gönderilecek erbaş ve erlere de teğmen yurt dışı gündeliğinin 1/lÖ'u, yurt dışından gemi tedariki
için görevlendirilen erbaş ve erlere gemilerin tesellümünden itibaren yabancı ülke limanlarında geçirecek
leri günler için teğmen yurt dışı gündeliğinin 1/20'si tutarında gündelik ödenir^
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MADDE 8. — Aynı Kamımın 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ehliyet Tespiti, İmtihan, Hava Değişimi ve Tedavi İçin Başka Yere Gönderilenler
Madde 18^ — Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mu
kabili çalışanlar île aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına;
a$ Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine im
tihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik 3e bu amaçla gönderildikleri yer
de geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.
bı Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen
süre için gündelik ödenir.
c. Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (Aile fertleri için
Şeamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi
görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt
ücreti ayrıca ödenir.
. , .
MADDE 9. — Ayın Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Memuriyet Mahallini Terketmek Mecburiyetinde Kalanların Harcırahı
Madde 22; — Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallerini terketmeye mecbur
olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın i] veya
ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik veriliri
Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme mas
rafı da ödenir. Bunların memuriyet mahalleline dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilifj
Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Başbakanlığın uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları ku
rumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurt dışından yurt içine çağrılan veya yurt dışında başka bir yere gönde
rilen aile fertleri için bu Kanun hükümlerine göre yalnızca aile masrafı ödenir. Ancak, gerekli görülen
hallerde, yer değiştirme masrafının da ödenmesine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bunların memuriyet ma
hallerine dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir.
MADDE 10. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı
Madde 28. — Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin
(48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracma göre yapılacak gerçek mas
raf üzerinden verilir^
Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu ta
şıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.:
MADDE 11. — Aynı Kanunun 29 ucu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir)
Yurt Dışında Yol Masrafı
Madde 29. — Yurt dışında 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 taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.
Yurt dışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kamıma bağlı (1) saydı Cetvelin 5 sayık açıklama esasları uygulanır.
Tren ve vapurla yapılacak yurt dışı görev yolculuklarında ayhk dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara bi
rinci mevki, 4 ncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Müh"
Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasa-
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ma Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Ko
mutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramirallcr, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmaz
lık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine,
Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğre
tim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışın
dakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.
Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye'deki aktarmasız hareket
yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergâhında memuriyet mer
kezine en yalan durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine
veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurt içi yolculuklarına ait hüküm
leri uygulanır. Yurt dışından yurt içine dönüşte aynı esaslara uyulun
MADDE 12] — Aynı Kanunun 33 neti maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yurt İçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı
Madde 33. — a. Bu Kanun gereğince verilecek jurt içi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunla
rı ile tespit olunurj
b. Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka mer
kezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet Denet
leme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tet
kik Kurulları Başkan ve Üyeleri, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,
Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcı
lar!, Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettiş
leri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Mü
fettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ve Defterdarlık Kontrol Memurlarından;
(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu
memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,
(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu
memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,
(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur
için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,
Gündelik olarak ödenir.
c^ Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkan
lığı ve Devlet Senfoni Orkestraları ve Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenecek yurt içi turne faa
liyetlerine katılan sanatçılar ive diğer görevlilere, kendi kanunlarına göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve
ikamet giderlerine ilave olarak, 4 ncü derece kadrolu Devlet memuru için tespit olunan gündelik verilir.
MADDE 13. — Ayru Kanunun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yurt Dışında Verilecek Gündeliklerin Miktarı
Madde 34. — Bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur
ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur.
Yabancı ülkelere geçici görev ile gönderilenlerden yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların günde
liklerinden 1/3 oranında; yemeleri Ue birlikte yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 2/3 oranında in
dirim yapılır;
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Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası
kuruluş veya reisini diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indi
rilir.
MADDE 14. — Aynı Kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^
Şevke Memur Erbaş ve Erlere Verilecek Gündelik
Madde 36j — Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulaıuann şevkinde görevlendirilen veya re
fakat vazifesiyle mensup olduğu il sınırları dışına çıkan erbaş ve erlere verilecek gündelik, Milli Savunma,
İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte tespit olunur.
MADDE 15. — Aynı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yurt İçi ve Yurt Dışında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik
Madde 37. — Mesleki bilgilerim artırmak amacıyla memuıtiyct mahalli dışında açılan kurs veya okullara
gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.
Bunlardan, yalnız yemeleri veya yatmaları sağlamalıların gündeliklerinden 1/3 oranında; yemeleri ile bir
likte yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 2/3 oranında indirim yapılır.
Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası
kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden in
dirilir.
Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan burslara dayanılarak veya ayakları transfer edilmek suretiyle
staj ve öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hü
kümlerine göre müstelıak oldukları ödeme yapılır.MADDE 16. — Aynı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gündeliği
Madde 39. — Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Ge
çici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00)
ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi
de geçirenlere tam gündelik verilir.
MADDE 17. — Aym Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştin
Geçici Görev Gündeliğinin

Verilebileceği Azami Süre *

Madde 42^ — Geçidi bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itiba
ren bu Kanuna göre verilen gündelikler :
a. Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aym yerde, aym iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilenıez; ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
b. Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödeniri
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek araveraîder bu müddetleri veya gündelik miktarım artırmaya
nedeni olamaz.
Gündelikleri 33 ncü maddenin (b) bendine göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt ve in
şaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör,
topoğraf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; hükümeti temsilen
uluslararası konferanslara katılanlar ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendin
deki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bun
lardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) hak
kında bu madde hükmü uygulanmaz.
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MADDE 18, — Aynı Kanunun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştîr,!
Aile Masrafının Miktarı
Madde 44. — Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre
müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden otusun
Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte se
yahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.
MADDE 19. — Aynı Kanunun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştirJ
Yurt içinde Yer Değiştirme Masrafı
Madde 45. — Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurt içi gün
deliğinin kırk katim aşamaz),
c.| Her kilometre veya demzmili hasma, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,
Olarak hesaplanır,
11, 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte ol
maksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edi
len hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak
nazarı İtibara alınması suretiyle hesaplanır.
MADDE 20n — Aynı Kanunun 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yurt Dm Yer Değiştirme Masrafı
Madde 46. — Yurt dışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
aj Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt dışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt
dışı gündeliğinin otuziki katım asamaz),
c Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi,
Olarak hesaplanır.
Yabancı ülkelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara göre hesap edilecek yer değiştirme masrafının yansı öde
nin
MADDE 21; — Ayıtı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hesaba Esas Tutulacak Kilometre veya Denizmili
Madde 47J — Yer değiştirme masrafımın hesabmda dikkate alınacak kilometre veya denizmili;
a. Yurt içinde, iki mahal arasında mutat olan, gidllp gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yom,
b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü nfcnıtdriıın
sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler,
Esas tutularak bulunun,
MADDE 22. — Aynı Kanunun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Memuriyet Mahalli Dahilinde Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hizmetliler .
Madde 48. — Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mu
temet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi
memur ve hizmetlilere gündelik ve yo] masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurum
lar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir^

2562

— 789 —

11 . 12 . 1981

Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanfaklannca müştereken tespit olunur.
t
MADDE 23. — Aym Kanunun 49 nen maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hizmetliler a
Madde 49. — Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya
il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici ola
rak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı öden
mez.
Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, bu Ba
kanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta oldukları aylık derecelerine göre müstehak oldukları yurt
içi gündeliklerin beş katı, aylık seyyar görev tazminatı olarak verilir.
Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta
dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Ba
kanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri
miktarlar üzerinden karşılanırı
MADDE 24; — Aym Kanunum 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanların Harcırahı
Madde 50. — Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge
kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için
harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek
miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu 0 veya bölge dışında görevlendi
rilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.
1< Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı
Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmet
leri Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini münhasıran arazide yapmakla görevlen
dirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi personeli.
2i Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.
3.1 Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli
ile tapulama hâkimleri.
4< Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.
5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu
bulunan diğer personel^
Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bi
lirkişilere bu Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir,
MADDE 25. — Aym Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Misafir ve Ziyaretçilere Refakat Etmekle Görevlendirilenlerin Masrafı
Madde 51. — Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen ya
bancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve asli sıfatlan ne olursa olsun ilgili makam
larca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap
pusulasına istinaden yo], ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için yaptıkları masraf ödenerek başkaca harcı
rah verilmez. Ancak, misafir ve ziyaretçilere katılmak veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenler
ile bunlardan ayrıldıktan soma asıl memuriyet mahalline dönenlere gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna göre
müstehak oldukları yol masrafı ve gündelik veriliri!
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MADDE 26. — Aynı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'

Harcırahlarını Diğer Kanun Hükümlerine Göre Alanlar
Madde 52. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 4 ncii, 193 sayılı Emlak Alını Vergisi Kanununun değişik
21 nci, 492 sayılı Harçlar Kanununun değişik 34 ncii ve 70 nci maddelerinde yazılı hallerde hâkim, adliye
memuru, tebliğ memuru, âkit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu Kanuna göre
ayrıca harcırah verilmez.
MADDE 27, — Aynı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
27 nci maddeye bağlı (1) sayıh cetvel
I nci Sütun

II nci Sütun

III ncü Sütun

Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat
Görev unvanları veya
aylık dereceleri

(Vapur - Tren)
(Ekspres ve kuşet ücretleri dahil)

Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla
seyahat

1, Yurt dışı seyahatlerde, uçak
larda birinci sınıf üzerinden
seyahat gideri ödenenler.

Yataklı vagon farkı dahil ol
duğu halde birinci mevki bilet
ücreti.

Yapılan hakiki yol masrafı.

2. 33 ncii maddenin (b) ben
dine dahil olanlar t

Birinci mevki bilet ücreti,

Mutat ve ekonomik olan taşıt
lara ait yol masrafı ve icap ve
zaruret halinde kullanılacak
diğer taşıtlara göre hakiki yol
masrafı.

3. Yukarıda yazılı olanların
dışında kalan aylık derece
leri 1 - 4 olan memur ve hiz
metliler.

Birinci mevki bilet ücreti.

Mutat ve ekonomik olan taşıt
lara ait hakiki yol masrafı.

4. Aylık dereceleri 5 ve daha
aşağı derece olan memur ve
hizmetliler.

İkinci mevki bilet ücreti.

Mutat ve ekonomik olan taşıt
lara ait hakiki yol masrafı.

AÇIKLAMA :
1. Cetvelin 1, 2 ve 3 ncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seya
hati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkün
dür.
2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, «Mutat ve 'ekonomik olan taşıt» dan maksat, iki mahal
arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır.
3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla,
daha paıhalı mevki ile seyahat edilebilir.
\

4< Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz bilerin temini mümkün olmadığı hallerde
ise yemekli bilet ücreti ödenir.

5, Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek gün' 1er için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.
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Kaldırılan Hükümler
MADDE 28. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 nci maddesi ile bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel;
25.4.1963 tarih ve 226 sayılı Kanun; 22.6.1971 tarih ve 1416 sayılı, 13.1.1972 tarih ve 1511 sayılı Harcırah
Kanununa Ek Kanunlar; 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 13 ncü maddesi; 1319 sayılı
Emlak Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesi: 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu Hakkında Kanunun 15 nci ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanuna 1310 saydı Ka
nunla eklenen ek 2 nci maddelerinin «yurt içi turne faaliyetlerine katılacaklara ödenecek harcırah yevmiye
sinin tespitine ilişkin» hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1. — 10.2,1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen Reisicumhur, Devlet Baş
kanı; Büyük Millet Mecb'si Reisi, Yasama Organı Başkanı; İcra Vekilleri Heyeti, Bakanlar Kurulu; Başvekil,
Başbakan; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, Genelkurmay Başkam; vekiller, bakanlar; mebuslar, Yasama
Organı üyeleri; olarak değiştirilmiştir.
Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin birin
ci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır,
MADDE 30. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir^
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6245 saydı Harcırah Kanununun
«Dış seyahatlerde yer değiştirme masrafı» na ilişkin 47 nci maddesi uyarınca ve beyanlara istinaden 1 Ocak
1974 tarihinden sonra tahakkuk ve mahsup işlemleri yapılan ödemelerden haklarındaki Sayıştay ilamları
henüz kesinleşmemiş olanlar ile kesinleşmiş ilamlarda kısmen tazminine hükmohınmuş olanlar bu Kanunin
getirilen esaslara ve o tarihteki yurt dışı gündelik miktarlarına göre yeniden değerlendirilir.
Yapılan değerlendirme sonucunda, ilgililere döviz olarak fazla ödendiği tespit olunan miktarın bu Kanu
nun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı, aylık eşit taksitlerle bir yıl zarfında saymanlık
larca tahsil olunur. Borcunu ödeyenler hakkında kurumlarınca başka takibat yapılmaz ve yapılmakta olan
takibat kaldırdın
Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir ödeme yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 31. — Bu Kanun 1.3.1982 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme >
•
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 293 ve 293'e 1 nci ek S. Sayısı foasmayazılar Milli Güvenlik Konseyinin 84 ve 85 nci Bir
leşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Milli Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/266

