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SİRKÜLER (2019’08) 

 

Konu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik 

Harcırah Tutarları. 

 

2019 yılı için ilan edilen memur maaş katsayıları ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Yapılacak 

Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair, 08.01.2018 tarihli 

ve8 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kuzy Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harcırah 

tutarları esas alınarak, 01.01.2019 ila 30.06.2019 tarihleri arasında vergiden istisna edilen harcırah 

tutarları yeniden hesaplanmıştır.  

 

Yurtdışı harcırahlarla ilgili Cumhurbaşkanlığınca karar yayımlanmaması nedeniyle 2018/11213 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile ekinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda 

verilecek gündelikler aşağıda olup, Yurtdışı Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele 

sirkülerin sonunda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. 

 

01.01.2019 ila 30.06.2019 Tarihleri Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak 

Seyahatlerde Vergiden Müstesna Tutulacak Harcırah Tutarları Aşağıdaki Gibidir. 

 

Gündeliklerin Tekabül                 Vergiden Müstesna 

Ettiği Brüt Aylıklar     Gündelik Tutarlar 

__________________________________  __________________ 

3.284,86 TL ve daha fazlası    161,15 TL 

3.261,35 TL / 3.284,85 TL arasında ise   140,45 TL 

2.216,58 TL / 3.261,34 TL arasında ise   120,40 TL 

2.163,68 TL / 2.216,57 TL arasında ise    100,35 TL 

2.163,67 TL ve daha azı                   80,30 TL 

 

olarak uygulanacaktır. 

 

Gelir Vergisi Kanununun “Gider Başlıklı 24”ncü maddesinin 2 numaralı bendine göre, harcırah 

kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına ödenen fiili yemek ve yatma 

giderleri 01.01.1983 tarihinden itibaren Devlet Memurlarına ödenen gündeliklerle mukayesede dikkate 

alınmayarak, seyahatle ilgili yemek ve yatma giderlerinin belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla seyahat 

gideri olarak dikkate alınarak gider yazılabilir. Ancak yemek ve yatma giderlerinin tevsik edilememesi 

halinde bu giderlere karşılık olarak verilen gündeliklerin aynı aylık seviyede Devlet Memurlarına  

verilen miktarı veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşan kısmının  ücret olarak 

vergiye tabi tutulması gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, anılan personele fiili yemek ve yatma giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde 

bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekecektir. (Bakınız; 138 Seri No’ lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğ’inin 3’ncü maddesi) 
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Personele, seyahatlerinde fiili yatma ve yemek giderlerini belgelendirmemeleri halinde, bu 

masraflarına karşılık Devlet Memurlarına verilen gündeliklerin belirlendiği günlük harcırah tutarlarına 

eşit olarak ödenmesi halinde, ödenen bu harcırah tutarları üzerinde yalnızca damga vergisi (% 07,59) 

kesintisi yapılması, Devlet Memurlarına verilen günlük harcırah tutarını aşan kısmının ücret olarak 

gelir vergisine tabi tutulmaları gerekmektedir. 

 

Harcırah ödenmesinde, avans verilmiş ise avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, avans verilmemişse 

harcırah beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınarak 

Dövizler Türk Lirasına çevrilerek harcırah ödemesi yapılması gerekmektedir.  

 

Yurt dışına yapılan seyahatlerde birden fazla ülkede kalınmış ise, her ülkedeki kalış süresine göre o 

ülkeler için belirlenen gündeliklerin esas alınması gerekmektedir. Yurt dışına geçici görevle seyahat ve 

ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler kararın ekinde yer alan listedeki günlük 

harcırah tutarları %50 oranında artırılması suretiyle hesaplanarak, ödenmesi gerekmektedir. Şirketlerin 

politikaları çerçevesinde kararın ekinde yar alan gündelik tutarların altında harcırah ödemesi 

yapılabilir. 

 

16.08.2018 tarihli 30334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararına ekli listede yer alan yurt dışı harcırah tutarlarının uygulanmasında, 

01.01.2019 ila 30.06.2019 tarihleri arasında, 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

göre;  esas alınacak brüt ücret tutarlarının cetveldeki sütunlara uyumu aşağıdaki gibidir. (Yurt 

Dışı Harcırahlarla alakalı olarak 2019 yılında uygulanacak harcırah cetvelleri ilgili 

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmadığı için; 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

yer alan tutarlar esas alınmıştır.) 

 

SÜTUN II : 3.284,86 TL ve yukarısı 

SÜTUN III : 3.261,35 TL – 3.284,85 TL arası 

SÜTUN IV : 2.974,04 TL – 3.261,34 TL arası 

SÜTUN V : 2.608,37 TL – 2.974,03TL arası 

SÜTUN VI : 2.63,68 TL   - 2.608,36 TL arası 
 

 

2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan yurt dışı gündeliklerin hesaplanmasında 

esas alınacak cetvelde yar alan gündeliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/2018

0216.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180216.htm  

 

 

 

 

Saygılarımızla; 

 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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