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TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

2017 YILI  

MİSAFİRHANE ve YATAKHANE ÜCRETLERİ 
 
SUİT ODA ÜCRETLERİ 
  

1-) Konaklama amacıyla gelen TCDD Personeli ve TCDD Personeli gibi yararlananlar: 
 
a) TCDD Personeli ve emeklileri ile bunların eşleri 
b) TCDD Personeli ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları 
c) TCDD Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliğinin 31-A-b-c maddesinde 
sayılanlar ile bunların altsoy ve üstsoyları ile eşleri  
 Kişi başına                                                                                       :  60.00  TL   
 İki kişi bir arada (kişi başına)      :  50.00  TL      
 
 
2-)  Diğer Kamu Görevlileri 
a) Kamu çalışanı ve emeklileri ile bunların eşleri   
b) Kamu çalışanı ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları   
    Kişi başına  : 75,00   TL 
    İki kişi bir arada (kişi başına)      : 62,50   TL 

                        
 
3-)  3.Şahıslar 
    
   (a) ve (b) maddelerinde sayılanların dışında kalanlar 
   Kişi başına  : 90.00   TL 
   İki kişi bir arada (kişi başına)      : 75.00   TL 
      
 
4-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı 

kaydedilecektir.) 
     

      Kişi başına             :  60.00  TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)           :  55.00  TL 
 
 
 

5-) Tüm Misafirhanelerde görevli gelen Sayıştay Denetçisi ve Müfettişler  
      (Baş Müfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı) için,  
      (Görev belgesinin tarih sayısı kaydedilecektir.) 
     

      Kişi başına (Kahvaltı Dahil)                  :  72.00  TL 
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MİSAFİRHANE ÜCRETLERİ 
 
I-HAYDARPAŞA-ALSANCAK- ADANA- MİSAFİRHANELERİ  

  
1-) Konaklama amacıyla gelen TCDD Personeli ve TCDD Personeli gibi yararlananlar: 

 
a) TCDD Personeli ve emeklileri ile bunların eşleri 
b) TCDD Personeli ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları 
c) TCDD Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliğinin 31-A-b-c maddesinde 
sayılanlar ile bunların altsoy ve üstsoyları ile eşleri  

      Kişi başına                                                                                       :  45.00   TL   
İki kişi bir arada (kişi başına)      :  35.00   TL  
    

2-)  Diğer Kamu Görevlileri 
        a) Kamu çalışanı ve emeklileri ile bunların eşleri   
        b) Kamu çalışanı ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları   
        Kişi başına  : 56.00   TL 
        İki kişi bir arada (kişi başına)      : 44.00   TL 
              
 3-)  3.Şahıslar 
     
    (a) ve (b) maddelerinde sayılanların dışında kalanlar 
     Kişi başına  : 67.50  TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      : 52,50  TL 
 
4-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu Personeli (Görev belgesinin tarih sayısı 
kaydedilecektir.) 
       
      Kişi başına              : 60.00  TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)                                                            : 50.00  TL 
 
 
II- ANKARA -SİVAS MİSAFİRHANELERİ  

  
1-) Konaklama amacıyla gelen TCDD Personeli ve TCDD Personeli gibi yararlananlar: 

 
a) TCDD Personeli ve emeklileri ile bunların eşleri 
b) TCDD Personeli ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları 
c) TCDD Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliğinin 31-A-b-c maddesinde 
sayılanlar ile bunların altsoy ve üstsoyları ile eşleri  

      Kişi başına                                                                                       :  40.00   TL   
İki kişi bir arada (kişi başına)      :  30.00   TL     

2-)  Diğer Kamu Görevlileri 
        a) Kamu çalışanı ve emeklileri ile bunların eşleri   
        b) Kamu çalışanı ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları   
        Kişi başına  : 50.00   TL 
        İki kişi bir arada (kişi başına)      : 38.00   TL 
              
 3-)  3.Şahıslar 
     
    (a) ve (b) maddelerinde sayılanların dışında kalanlar 
     Kişi başına  : 60.00  TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      : 45.00  TL 
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4-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu Personeli (Görev belgesinin tarih sayısı 
kaydedilecektir.) 
       
      Kişi başına             : 60.00  TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)                                                           : 50.00  TL 
 
 
III-  AFYON MİSAFİRHANESİ 
  
1-) Konaklama amacıyla gelen TCDD Personeli ve TCDD Personeli gibi yararlananlar: 
    
      a) TCDD Personeli ve emeklileri ile bunların eşleri 

b) TCDD Personeli ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları 
c) TCDD Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliğinin 31-A-b-c maddesinde 
sayılanlar ile bunların altsoy ve üstsoyları ile eşleri  
 
Kişi başına                                                                                       :  35.00   TL 

      İki kişi bir arada (kişi başına)                                                            :  30.00   TL 
 
2-)  Diğer Kamu Görevlileri 
     
     a) Kamu çalışanı ve emeklileri ile bunların eşleri   
     b) Kamu çalışanı ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları   
      
     Kişi başına  :   44.00  TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      :   37,50   TL  
                                             
3-) 3.Şahıslar 
     (a) ve (b) maddelerinde sayılanların dışında kalanlar 
     Kişi başına  :  52,50  TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      :  45,00  TL    
  
4-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu Personeli (Görev belgesinin tarih sayısı 
kaydedilecektir.) 
       
      Kişi başına             :   55.00  TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)                                                           :   50.00  TL 
 
 
IV- MALATYA MİSAFİRHANESİ  
  
1-) Konaklama amacıyla gelen TCDD Personeli ve TCDD Personeli gibi yararlananlar: 
    
      a) TCDD Personeli ve emeklileri ile bunların eşleri 

b) TCDD Personeli ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları 
c) TCDD Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliğinin 31-A-b-c maddesinde 
sayılanlar ile bunların altsoy ve üstsoyları ile eşleri  
 
Kişi başına   :   35.00   TL 

      İki kişi bir arada (kişi başına)                                   :   30.00   TL 
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2-)  Diğer Kamu Görevlileri 
     
     a) Kamu çalışanı ve emeklileri ile bunların eşleri   
     b) Kamu çalışanı ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları   
      

Kişi başına      :   44.00   TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)                                   :   37,50   TL 
                                             
3-) 3.Şahıslar 
     (a) ve (b) maddelerinde sayılanların dışında kalanlar 
     Kişi başına     :  52,50  TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)    :  45,00  TL 
  
4-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu Personeli (Görev belgesinin tarih sayısı 
kaydedilecektir.) 
       
      Kişi başına             :  55.00  TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)                              :  50.00  TL 
 
 
V) BUNLARIN DIŞINDA KALAN MİSAFİRHANE ÜCRETLERİ  

 
1-) Konaklama amacıyla gelen TCDD Personeli ve TCDD Personeli gibi yararlananlar: 
    
      a) TCDD Personeli ve emeklileri ile bunların eşleri 

b) TCDD Personeli ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları 
c) TCDD Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliğinin 31-A-b-c maddesinde 
sayılanlar ile bunların altsoy ve üstsoyları ile eşleri  
 
Kişi başına                                                                                       :   30,00   TL 

      İki kişi bir arada (kişi başına)                                                            :  25,00   TL 
 
2-)  Diğer Kamu Görevlileri 
      
     a) Kamu çalışanı ve emeklileri ile bunların eşleri   
     b) Kamu çalışanı ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları   
      
     Kişi başına  :    37,50   TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      :    31,00   TL 
                       
3-)  3.Şahıslar 
     
    (a) ve (b) maddelerinde sayılanların dışında kalanlar 
     Kişi başına  :   45,00  TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      :   37,50  TL    
        
  4-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu Personeli (Görev belgesinin tarih sayısı 
kaydedilecektir.) 
       
      Kişi başına             :  55.00  TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)                                                           :  50.00  TL 
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VI- YATAKHANE ÜCRETLERİ  
 
1-) Konaklama amacıyla gelen TCDD Personeli ve TCDD Personeli gibi yararlananlar: 

 
a) TCDD Personeli ve emeklileri ile bunların eşleri 
b) TCDD Personeli ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları 
c) TCDD Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliğinin 31-A-b-c maddesinde 
sayılanlar ile bunların altsoy ve üstsoyları ile eşleri  
 
Kişi başına                                                                                       :  25.00   TL    
İki kişi bir arada (kişi başına)      :  20.00   TL 

       
2-)  Diğer Kamu Görevlileri 
    
     a) Kamu çalışanı ve emeklileri ile bunların eşleri   
     b) Kamu çalışanı ve emeklilerinin altsoy ve üstsoyları   
     Kişi başına  :    31,00   TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      :    25,00  TL 
                          
3-)  3.Şahıslar 
    
    (a) ve (b) maddelerinde sayılanların dışında kalanlar 
      
     Kişi başına  :  37,50  TL 
     İki kişi bir arada (kişi başına)      :  30,00  TL 
      
4-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı 
kaydedilecektir.) 
     
      Kişi başına             :   45,00   TL 
      İki kişi bir arada (kişi başına)           :   40,00   TL 
 
 
 
VII- ORTAK HÜKÜMLER 
 
1- Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli Teşekkül ve kamu personelinden alınacak 
konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı 
miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici 
görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 
artırımlı miktarının tamamını geçemez. 

2- Kahvaltı hizmeti verilen tesislerimizde; 

- Kahvaltı ücreti 5 TL (5 çeşite kadar ikram verilmesi halinde) 

- Kahvaltı ücreti 8 TL (6 çeşit ve daha fazla ikram verilmesi halinde) 

3- Üstsoy ifadesi anne ve babayı, altsoy ifadesi yaş kaydına bakılmaksızın çocukları 
kapsamaktadır.  

 
4- 3. Şahıslarda 10 kişi ve daha fazla konaklamalarda % 20 oranında gurup indirimi yapılır. 
 


