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MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

Madde 36

KURS VE TOPLANTILARA KATILMA GİDERİ: 03.5.9.03

 - Görevlendirme yazısı,

 - Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini 
gösteren belge, 

 - Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge, 
ödeme belgesine bağlanır.

1- HARCAMA BELGELERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR



KiK 22/ d kapsamında yapılan alımlarda Yaklaşık Maliyet

KSU Yönergesi

 Madde 8 – (1) Doğrudan temin bir ihale usulü değildir ve
Kanunun ihale usulleri için öngördüğü kuralların doğrudan temin
sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır Bu
çerçevede, Kanunun 9. maddesinin düzenleniş biçiminden,
yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğunun ihale usulleri
kullanılarak yapılacak alımlar için getirildiği, bir ihale usulü
olmayan doğrudan teminde 9. maddeye ve uygulama
yönetmeliklerinin konuyu düzenleyen hükümlerine uygun bir
yaklaşık maliyet hesabı çıkarmanın zorunlu olmadığı
anlaşılmaktadır.





b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci
maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine
göre doğrudan temin usulüyle yapılan
alımlarda;

-Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek
şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi
tarafından imzalanmış onay belgesi,

-Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı,
komisyon kurulmadan yapılan alımlarda
piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci
maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek
kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale
mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak
düzenlenmesi öngörülen standart form,



22.3. İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi ihale konusu mal veya hizmet,
bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması
nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından
sağlanabiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin
yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır. Örneğin idarelerin diğer
usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir
akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmetler bu bent kapsamında temin
edilebilecektir. İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin
uygulamasında, (Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Formu-
KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip
gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat
araştırması yapacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve
bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.



6183 S.K. 22/A Kapsamında Vergi Borcu Sorgulama

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun
22/A maddesine dayanılarak çıkarılan Tahsilat Genel Tebliğine
( Seri: A Sıra NO: 1 ) göre;

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu
Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde
yapacakları ödemeler sırasında, vadesi geçmiş borç durumunu
gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

 Borç tutarının 1.000.- TL’yi aşması durumunda ilgili kurum
ve kuruluşlar tarafından vergi borcu olarak kabul edilecektir.

 Bu belgeler tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile
geçerli kabul edilecektir.



2- BÜTÇE KANUNU İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDEMELERİ

K – Cetvelinin “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 4. maddesi uyarınca;
Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla çalışma
yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme
yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni
takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti bir katı
fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün
yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai
çizelgesini onaylayandan tahsil edilir.



BAZI ÖDENEKLERİN 

KULLANIMINA VE 

HARCAMALARA İLİŞKİN 

ESASLAR 

 E – Cetvelinin 32. maddesi 

uyarınca; 

Yurt dışı sürekli veya geçici görev

yolculuğunun zorunlu kıldığı belge

ve işlem giderleri, çalışma ve

toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat

ve gidere katılma gibi ödemeler

idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden

ödenir.



BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR 

 E – Cetvelinin 39. maddesi uyarınca; 

Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine 

bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; 

a) Menkul mal alımlarında 21.000 Türk Lirasını, 

b) Gayrimaddi hak alımlarında 17.000 Türk Lirasını, 

c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 21.000 Türk Lirasını, 

d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 51.000 Türk Lirasını, aşan tutarlar 

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez.  

(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam 

proje ödeneği esas alınır. 



3- ÖN ÖDEMELERLE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 5018 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre;
harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı
ödeneğinin saklı tutulması kaydıyla, ilgili
kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme
işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek
ivedi ve zorunlu giderler için avans vermek veya
kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.

 1- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik

 2- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel
Tebliğ



 • Mutemetler, avans almadan harcama yapamaz.

 Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın 
mahsubunda kabul edilemez.

 • Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans 
verilmesine, 

 • Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü 
durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç 5(beş) 
gün içinde başlanılmasına, 

 • Harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, İşin devam etmesi halinde 
avanslarda bir ay içinde, kredilerde 3 ay içinde, 

 • İşin tamamlanması halinde , son harcama tarihini takip eden 3(üç) iş günü 
içinde, muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. 

 Mutemetlerce belirtilen sürede mahsup edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi
gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesi hükmüne
göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. ayrıca tabi oldukları
personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır.



 Avans kapatma sorumluluğu, müteselsil olarak avans
verilen kişiye, gerçekleştirme görevlisine ve harcama
yetkilisine aittir.

 Mahsup işlemi yapılmadan aynı iş için ön ödeme
yapılamaz.

 Harcama yetkilileri, avans verilmesini gerektiren
ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın veya
kullanılmayan artıkların bekletilmeden muhasebe
birimi vezne veya banka hesaplarına iade edilmesine,
özen gösterecekler, kamu idaresine ait paranın
gereksiz yere mutemetler üzerinde kalmasına izin
vermeyeceklerdir. (Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
Genel Tebliğ 2007/1 madde 11)



KISMİ TEVKİFATI UYGULANACAK HİZMETLER -1-

 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE
HİZMETLERİ ( 2/10)

 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER ( 9/10)

 TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ ( 7/10)

 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ ( 5/10)

 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ ( 9/10)

 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (
9/10)

 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ ( 5/10)

4- KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği (26/04/2014



KISMİ TEVKİFATI UYGULANACAK HİZMETLER -2-

 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM
VE ONARIM HİZMETLERİ: (Tevkifat Oranı: 5/10)

 Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen
makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım
hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı
uygulanır.

 Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi,
görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım
ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulur.



KISMİ TEVKİFATI UYGULANACAK HİZMETLER -2-

 Bakım hizmetinde olduğu gibi onarım hizmetinde de onarılan şeye ait
bazı parçaların değiştirilmesi işin tabii bir sonucudur.

 Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım
hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu
olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve
sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil
bulunmaktadır.

 Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf
malzemesi gibi malların tadil, bakım ve onarımı yaptıranlar tarafından
piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde, malların
piyasadan satın alınması sırasında, Tebliğin (3.3.) bölümünde yapılan
açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, tevkifat uygulanmayacaktır.



KISMİ TEVKİFATI UYGULANACAK HİZMETLER -3-

YUKARIDA BELİRLENENLER DIŞINDAKİ 
HİZMETLER

 KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna
ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve
kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen
diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare,
kurum ve kuruşlar tarafından

(5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Not: 1- Fatura üzerinde KDV tevkifatının
gösterilmesi gerekir.

2- HYS Ödeme Emri Belgesinde güncel
oranın seçilmesi gerekiyor.



KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil
bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi
tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı
üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan
kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, Tevkifat
zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura
düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti
halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların
toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak
gerekli işlemler yapılır.



4- HARCIRAH İLE İLGİLİ HUSUSLAR

HARCIRAHIN UNSURLARI

 6245 sayılı Harcırah Kanununun 5. Maddesine göre; 

 Gündelik,

 Yol gideri,

 Aile gideri,

 Yer değiştirme gideri, 

 Konaklama gideri (21/4/2005 – 5335 sayılı Kanununun/4 
md.) eklenmiştir.



GEÇİCİ GÖREVLİ MEMURUN 
HARCIRAHINDA TAKSİ UNSURU

 6245 sayılı Harcırah Kanununun

14. maddesi hükmü gereği, geçici
görev ile memuriyet mahalli dışına
görevlendirilenlere ikametgah veya
vazife mahalli ile otogar, istasyon
veya iskele arasındaki taksi
ücretinin ödeneceği hüküm altına
alınmıştır.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.6245&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


SayıştayTemyiz Kurulu Kararı

 Yukarıdaki mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere, bir görevin
ifası için, geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilenlere
ancak, gidiş ve dönüşlerdeki görev yeri ve ikamet ile iskele, durak
ve istasyon arasındaki nakil vasıtası ücreti ödenmesi mümkün
olup, geçici görevin ifası sırasında ikametgah ile görev yeri
arasındaki taksi ücretlerinin ödenmesi mümkün değildir

(14.03.2006 Tarih ve 28414 sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu
Kararı)



BİR GÜNDEN AZ SÜRE İLE GÖREVLENDİRMELERDE 
GÜNDELİK

6245 sayılı Harcırah Kanununun
39. Maddesine göre;

Geçici bir görevle memuriyet mahalli
dışındaki bir yere günübirlik olarak
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.



 Görüş: Maliye Bakanlığının 16/01/2013 tarihli ve 77112040-
1815/476 sayılı görüşünde de tam gündeliğe hak kazanılabilmesi
için yukarıdaki üç unsurun birlikte gerçekleşmesi gerektiği ifade
edilmektedir.

 Bir başka deyişle görev yerinden ayrıldıktan sonra öğlen yemeği,
akşam yemeği ve gecenin görev yerinde geçirilmediği durumda
tam gündelik alınamaz.

 Örneğin 03/08/2015 tarihinde saat 16.00’da görev yerinden
hareket eden ve ertesi gün (04/08/2015) saat 11.00’da görev
yerine dönen memur akşam yemeği ve geceyi görev yerinde
geçirdiği için takvim günü değişse bile sadece 2/3 oranında
gündelik alacaktır.



Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının Ödenmesinde Eklenecek Belgeler 
-1-

a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

(Üniversite, ilgili fakülte/enstitü/ yüksekokul yönetim kurulu kararı
görevlendirme yazısı olarak kullanılabilir, Ancak: kararda,
görevlendirme başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmesi gerekir.

b) Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY Örnek: 27)

NOT: Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin( MYHBY)
ekinde yer alan (Örnek 27) numaralı Geçici Görev Yolluğu Bildirim
formunda yer alan “ Birim Yetkilisi “ kısmının bildirim sahibinin görevi
yerine getirmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanması
gerekmektedir

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 22



Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının Ödenmesinde Eklenecek Belgeler 
-2-

c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme
belgesine bağlanır,

(Konaklama faturalarında gün sayısı veya giriş-çıkış tarihlerinin
belirtilmesi gerekiyor)

d) Uçakla yapılan seyahatlerde Elektronik Yolcu Bileti.

e)  Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde 
görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; 



Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının Ödenmesinde Eklenecek Belgeler 

a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

b) Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY Örnek: 27)

c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine 
bağlanır,

(Konaklama faturalarında gün sayısı veya giriş çıkış tarihlerinin 
belirtilmesi gerekiyor)

d) Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış 
tercümeleri,

e) Uçakla yapılan seyahatlerde Elektronik Yolcu Bileti.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği   Madde 25 



SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir
göreve naklen atananlara sürekli görev
yolluğu olarak

 yol gideri,

 yol gündeliği,

 aile gideri ve

 yer değiştirme gideri ödenir.



Harcırah Kanunu Madde 44

Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için
memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre
müstehak oldukları taşıt ücreti ile
gündeliklerinden oluşur

Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle
gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya
hizmetli ile birlikte seyahat eden aile
fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

YURTİÇİNDE AİLE GİDERİ 



YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME GİDERİ

Harcırah Kanunu Madde 45
Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

 Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 
on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

 (c)Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi 
gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır.

 Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski 
görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya 
hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı 
ödenir. 



Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarının Ödenmesinde 
Eklenecek Belgeler

a) Atamalarda atama onayı, diğer hallerde
harcama talimatı,

b) Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
(MYHBY Örnek: 28)

c) Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen
yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı
mesafe cetveli.



HARCIRAH KİM TARAFINDAN ÖDENİR?

Harcırah Kanunu Madde 57

 Harcırah hizmetin taallük ettiği 
kurum bütçesinden ödenir. 

 Diğer bir ifadeyle, memur ve 
hizmetlilerin harcırahı 
görevlendirmeyi yapan kurum 
tarafından ödenir.



HARCIRAHIN TEDİYE VE MAHSUBU
-1-

Harcırah Kanunu Madde 59

 Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında
peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve
tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans
olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati
sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün
içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye
mecburdurlar.

 Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış
tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri
mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah
beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi
ederler.



HARCIRAHIN TEDİYE VE MAHSUBU
-2-

 Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil
olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmeyen
paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin
mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler
zarfında teslim etmeyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri
zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek
üzere aylık, ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu
borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet
kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur.

 Harcırah ödenmesi ve avansların mahsubu işlemlerinde aksi
sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

 (Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği gereğince
istenilecek belgeler hariç



HİLAFI HAKİKAT (GERÇEK DIŞI) HARCIRAH BEYANNAMESİ VERENLERE 
UYGULANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR?

Harcırah Kanunu Madde 60
 6245 sayılı Kanuna göre, tahakkuk edecek istihkakın miktarını

artıracak şekilde maddi hatalar hariç- gerçek dışı beyanname
verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat,
memurin, müdürler komisyonları gibi yetkili heyet ve
makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve
şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından
her hangi biri tatbik olunur.

 Fazla harcırah, Devlet, özel idare ve belediyelerce 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a ve bu
Kanuna tabi diğer kurumlarca da genel hükümlere göre
ilgiliden tahsil edilir. Suçlu hakkında idari olarak verilen
cezalar bu kişiler hakkında kamu davası açılmasına ve kanuni
takibata (icra) başlanılmasına engel değildir.



E- YOLLUK UYGULAMASI
 Muhasebat Genel Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 4984 sayılı yazısı ile

E-yolluk uygulamasının yaygınlaştırılması kapsamında; özel bütçeli kamu
idarelerinin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki yurt içi geçici görev
yolluğu ödemelerine ilişkin işlemlerin, 01/06/2015 tarihinden itibaren KBS ve
e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden yürütülmesi
planlanmıştır. Uyum ve geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını
teminen, söz konusu ödemeler 03/08/2015 tarihine kadar yeni uygulamanın
yanı sıra mevcut uygulama üzerinden gerçekleştirilecek olup,

 03/08/2015 tarihinden sonra sadece KBS ve E- devlet kapısı üzerinden
gerçekleştirilebilecektir.



E- YOLLUK UYGULAMASI

 Ek Göstergesi 2300 
üstünde olanların 
bildirimleri      

 e-devlet ve e-yolluk 
üzerinden düzenlenebilir.

 Ek Göstergesi 2300 
altında olanların 

bildirimleri

 sadece  e-devlet 
üzerinden düzenlenebilir.



E- YOLLUK UYGULAMASI

 DAMGA VERGİSİ: 03.4 Harcırahtan Kesilen Damga 
Vergisi

 GÜNDELİK DEĞİŞTİR  BUTONU

 HARCAMA TALİMATI EKRANINDA, GÖREV 
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARHİLERİ MUTLAKA GİRİLMESİ 
GEREKİYOR

 TERTİP BİLGİSİ VE GÜNDELİK TİPİ SEÇİLMEDEN E-
DEVLET ÜZERİNDEN YOLLUK HESAPLANAMAZ.

 MUHASEBEYE GÖNDER  BUTONU

 GERİ ÇEK BUTONU YOK. 







Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…

Cebrail İSPİR

Mali Hizmetler Uzmanı


