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DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİNİN MİSYONLARDA
GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

(18.4.2014 – R.G.97 – EK III – A.E.257 Sayılı Tüzük)

DIŞİŞLERİ DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI )
YASASI

(15/2013 Sayılı Yasa)

Madde 26 altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 15/2013 Sayılı Dışişleri Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 26. Maddesinin 7. Fıkrasının kendine
verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü onaylar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda
Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakan” Dışişlerinden sorumlu Bakanı anlatır.
“Bakanlık” Dışişlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır.
“Müsteşar” Dışişlerinden sorumlu Bakanlık Müsteşarını anlatır.
“Daire” Dışişleri Dairesini anlatır.
“Genel Müdür” Dışişleri Dairesi Genel Müdürünü anlatır.
“Merkez” Dışişleri Dairesi Merkez Uygulama Birimlerini anlatır.
“Misyon” Dışişleri Dairesi Yurt Dışı Uygulama Birimleri ve
Yasa’nın 31. Maddesi uyarınca personel gönderilmesi uygun
görülen TC Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerini
anlatır.
“Misyon Şefi” Büyükelçilikler, Temsilcilikler ve Daimi
Temsilciklerin en üst hiyerarşik amirini anlatır.
“İstişare Kurulu” bu Tüzüğün 5. maddesi ile oluşturulan ve Yasa
uyarınca Misyonlarda görevlendirilecek Daire personelinin
görevlendirme işlemlerinde Bakanlığın talebinin ve/veya
önerisinin oluşturulduğu kurulu anlatır.
“Yasa” 15/2013 Sayılı Dışişleri Dairesi Kuruluş Görev ve
Çalışma Esasları Yasası’nı anlatır.

Bu Tüzükte kullanılan ve Yasa’da tanımlanan diğer herhangi bir
sözcük, tanım veya deyim, metin başka türlü gerektirmedikçe söz
konusu Yasada ona verilen anlamı taşır.
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Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, Dışişleri Dairesi personelinin Misyonlarda
görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam 4. Bu Tüzük, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları Yasası tahtında Misyonlarda görevlendirilebilecek
tüm kamu görevlilerini kapsar.

İKİNCİ KISIM
Misyonlarda Görevlendirmelere İlişkin Usul

İstişare
Kurulunun
Oluşumu,
Toplanması ve
Kararları

5. (1) Merkezden personel görevlendirilmesi gerekli görülen
Misyonlara görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Bakanlığın
talebi ve/veya önerisi oluşturulmadan önce; Müsteşar, Genel Müdür ve
ilgili dönemde Misyonlarda görevlendirilmesi öngörülmemesi
kaydıyla, Bakan tarafından belirlenecek bir Müdür/Temsilci ile
kamuda en çok üyeye sahip ve ilgili mevzuat uyarınca kamuda yetkili
iki memur sendikasının yönetim kurulu üyelerinden birer temsilcinin
yer alacağı bir İstişare Kurulu oluşturulur. Müsteşar İstişare Kuruluna
Başkanlık eder. Müsteşarın olmaması durumunda Kurula Genel Müdür
Başkanlık eder. Müsteşar ve/veya Genel Müdürün Misyonlara
görevlendirilmesinin de görüşüleceği İstişare Kurulu toplantılarda veya
Müsteşar ve/veya Genel Müdür kadrosunun boş olduğu hallerde ilgili
kişi yerine Bakanın belirleyeceği bir üst kademe yöneticisi İstişare
Kurulu’nda yer alır.

(2) Bakanlık, İstişare Kurulunu gerekli dönemlerde yazılı olarak
toplantıya çağırır. İstişare Kurulu, mutat nakil dönemlerine ilişkin
olarak personelin yurt dışı uygulama birimlerinde göreve başlaması
öngörülen ilk tarihten en az altı ay önce toplantıya çağrılır. Toplantının
tarihi ve gündemi tüm üyelere en az on beş iş günü öncesinden yazılı
olarak bildirilir.

(3) Bakanlık, olağanüstü durumlar ve/veya gerekli diğer hallerde
gerçekleştirilmesi öngörülen görevlendirilmelerden önce İstişare
Kurulunu acilen toplantıya çağırabilir. Ancak, bu durumlarda dahi
Bakanlık, toplantıyı en geç 24 saat öncesinde gündemi ile birlikte tüm
üyelere yazılı olarak bildirir.

(4) Bakanlık, tüm İstişare Kurulu toplantılarının yazılı
tutanaklarını Gizli kaydıyla hazırlar.

(5) İstişare Kurulu, üye sayısının en az yarıdan bir fazlası ile
toplanır. Üyelerden herhangi biri en az iki toplantıya izinsiz özürsüz
katılmaz ise İstişare Kurulu en az 3 üye ile toplanır.

(6) İstişare Kurulu’nda kararlarının oy birliği ile alınması esastır.
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(7) En fazla iki İstişare Kurulu toplantısı sonucunda oy birliği
sağlanamaması halinde; kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak, oyların
eşit olması halinde Müsteşara ikinci bir oy hakkı verilir. Tüm bunların
gerçekleşmemesi halinde ise Bakan atanacak kişiyi belirler.

(8) Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görevlendirilecek Daire
personelinin Kamu Hizmeti Komisyonunca ve/veya
Cumhurbaşkanınca onaylanmaması ve Bakanlığın yeni isim
bildiriminde bulunması gerektiği durumda Bakanlığın yeni isim
bildiriminden en geç bir hafta önce Başkanın çağrısı üzerine İstişare
Kurulu yeniden toplanır.

Atama Bilgi
Formu

6. (1) Bakanlık, Yasa tahtında merkezden misyonlara
görevlendirilmeleri öngörülen personele, özel durumları ile makul ve
haklı isteklerinin olanaklar ölçüsünde göz önünde tutulmasını
sağlamak amacıyla, bir örneği bu Tüzüğe ekli Atama Bilgi Formu ve
boşalacak görev yerlerini gösteren geçici liste verir. Kendilerine bilgi
formu ve liste verilmiş olması, bu memurların muhakkak surette yurt
dışına görevlendirilecekleri anlamına gelmediği gibi, ihtiyaca göre,
bilgi formlarındaki tercihlerinde veya listede yer almayan bir misyona
görevlendirilmeleri de mümkündür.

(2) Atama Bilgi Formları, ilgili personele İstişare Kurulunun
toplantıya çağrılacağı tarihten en az on iş günü önce dağıtılır ve ilgili
personel tarafından en fazla beş iş günü içinde doldurularak Bakanlığa
teslim edilir.

(3) Atama Bilgi Formlarında Daire personelinin tercihleri arasında
yer alan Misyonlara, Yasa’nın 32. Maddesi uyarınca görevlendirme
yapılamaz.

Liste
Oluşturulması

7. (1) Bakanlık, atama bilgi formlarının teslimini müteakip en geç
beş iş günü içinde İstişare Kurulunu toplantıya çağırır. İstişare Kurulu,
boşalacak görev yerlerine ilişkin liste ve atama bilgi formlarını
değerlendirerek, Yasa tahtında ve bu Tüzük’te belirtilen usul ve
esaslara uygun olarak Misyonlara atanması öngörülen personelin hangi
Misyonlara görevlendirileceklerine ilişkin listeyi hazırlayarak Bakanın
onayına sunar.

(2) İstişare Kurulu, ilgili atama döneminde Yasa’nın 27. Maddesi
tahtında görev süresinin uzatılması söz konusu olan personelin
durumunu da değerlendirir ve görev süresi uzatmalarına ilişkin listeyi
hazırlayarak Bakanın onayına sunar. Bu çerçevede, ilgili personelin
görev süresi uzatma taleplerini ilgili atama döneminden en az altı ay
önce Bakanlığa iletmeleri esastır.

(3) İstişare Kurulunca listenin hazırlanmasını müteakip Bakanlık,
Yasa’nın ilgili hükümleri uyarınca gerekli nakil ve/veya uzatma
işlemlerini başlatır.
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(4) Misyonlara nakil işlemlerinin ilgili personelin göreve başlama
tarihlerinden en az üç ay önce tamamlanarak ilgili personele tebliğ
edilmesi esastır.

Kamu Hizmeti
Komisyonu
nezdinde kayda
geçirme.

8. Her atama döneminde Yasa’nın 39. ve 40. Maddeleri uyarınca
Bakanlığa getirilen yükümlülükler kapsamına giren personel tarafından
doldurulan atama bilgi formları mutlak surette Kamu Hizmeti
Komisyonu nezdinde kayda geçirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Misyonların Gruplandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Misyonların
Gruplandırılmasına
İlişkin Usul

9. (1) Misyonlar, bu Tüzük amaçları bakımından üç gruba ayrılır:
Misyon grupları bu Tüzüğe ekli 1. Cetvelde belirtilir.

(2) Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak Yurt
Dışı Uygulama Birimleri ve/veya Yasa’nın 31. Maddesi uyarınca
Misyonlar listesine eklenmesinin yararlı olacağı değerlendirilen TC
Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimleri, Bakanlığın önerisi
ve Bakanlar Kurulu kararıyla 1. Cetvel’deki gruplardan birine dahil
edilirler.

(3) Atandıkları ve fiilen görev yaptıkları tarihte C grubunda yer
alan bir Misyonda en az iki yıl görev yapmış olan memurlar, bu
Misyonun sınıflandırılması bilahare değişse de, bu Tüzük’te
öngörülen C grubu yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar.

Misyonların
Gruplandırılmasına
İlişkin Esaslar

10. (1) Misyonun statüsü ve Temsil açısından önemi;
(2) Misyonun memurun mesleki bakımından yetişmesine katkısı;

(3) Ülkenin memurun yabancı dil bakımından gelişmesine
katkısı;

(4) Ülkenin yaşam koşulları (iklim, uzaklık, asayiş ve güvenlik,
sağlık, çocuklar için eğitim olanakları, konut durumu ve benzeri);

(5) Ülkenin diğer özellikleri (savaş, siyasi ve sosyal çalkantı, vb.)

DÖRDÜNCÜ KISIM
Misyonlara Görevlendirmelere İlişkin Esaslar

Misyonlara
Görevlendirmede
Temel Ölçü

11. Merkezden Misyonlara görevlendirmelerde görevin gereği ve
liyakat öncelikli olarak değerlendirilir ve bu çerçevede görevin en iyi
ve verimli şekilde yerine getirilmesi temel ölçü alınır.
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Misyonlara
Görevlendirmede
Genel Öncelikli
Esaslar

12. (1) Memurun Misyonun ihtiyaçlarının gerektirdiği mesleki
formasyona sahip olması;

(2) Memurun sicil ve/veya performans durumu;
(3) Memurun formasyonu, yabancı dil bilgisi ve temsil

kabiliyeti;
(4) Memurun Merkezdeki görevleri ve Misyonlarda önceki görev

yerleri;
(5) Tüm üst kademe yöneticisi ve Kamu Görevlileri

görevlendirildikleri yurt dışı uygulama birimlerindeki üç
görevlendirmeden birinin C grubunda yer alan Misyonlarda görev
yapma esasının aranması;

(6) Memurun ailevi durumu.(sağlık, eğitim, çocuk vb.)
(7) Bu Tüzük’ün yürülüğe girdiği tarihte C Grubunda yer alan

misyonlarda hiç görev yapmamış olan daire personelinin, Misyon
Şefi ve/veya Müdür Temsilci olarak atanmalarını müteakip
sınıflandırmadaki imkanlara göre ilk yurt dışı görevlerinde en az iki
yıl C Grubunda yer alan misyonlarda görevlendirilirler.

(8) Tüzük’ün yürülüğe girdiği tarihte C Grubunda yer alan yurt
dışı temsilciliklerinde hiç görev yapmamış olup, halen üst kademe
yöneticileri hizmet sınıfında bulunan ve/veya Misyon Şefi olarak
görev yapan kişiler sınıflandırmalardaki imkanlara göre, müteakip ilk
yurt dışı görevlerinde en az iki yıl C Grubunda yer alan misyonlarda
görevlendirilirler.

Misyonlara
Görevlendirmede
Belirleyici
Esaslar

13. Bir Misyona görevlendirilmek üzere tercih belirtmiş olan
personelin, bu Tüzük’teki öncelikli esaslar ve ilgili diğer
maddelerdeki hükümler çerçevesinde eşdeğer nitelikte olduğu
değerlendirilen personel arasında seçim yapma ihtiyacı başta olmak
üzere, gerekli görülen hallerde aşağıdaki belirleyici esaslar dikkate
alınır;

(1) Yasa’nın 39. ve 40. Maddeleri uyarınca yurtdışı atama ile
ilgili kurallar öncelik alır.

(2) A ve B grubu Misyonlara görevlendirmelerde daha önce C
grubunda görev yapmış olmak öncelik alır. C grubunda
görevlendirmelerde ise daha önce bu grupta görev yapmamış (menfi)
olmak öncelik alır.

(i) Merkezde en uzun bekleme süresi öncelik alır.
(ii) Müdür/Muavini, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü Sekreter
düzeyindeki görevlendirmelerde ilgili Misyondaki memur
sayısı ve memurların düzeyi değerlendirilir.
(iii)Yurt dışı göreve gitme isteği olmasına rağmen,
görevlendirilemeyen personelin terfi hakkına halel
gelmemesi kaydıyla kıdem öncelik alır.
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Misyonlara
Görevlendirilecek
Personelin Genel
Tutum ve
Davranışları

14. Misyonlarda görevlendirilebilmeleri için memurların son iki yıllık
performans değerlendirmesinin olumlu olması şarttır. Ayrıca,
memurların dış göreve atanmalarına ilişkin değerlendirme,
memuriyet yaşamları boyunca almış oldukları tüm performansları ile
genel tutum ve davranışları da göz önünde bulundurularak yapılır.

Her İkisi de
Daire Personeli
Olan Eşlerin
Görevlendirilmesi

15. (1) Her ikisi de Daire personeli olan evli memurların Misyonlara
görevlendirilmelerinde medeni durumları dikkate alınır. Çiftlerin aynı
Misyonda görevlendirilmeleri, eşlerden birinin Misyon Şefi
olmaması kaydıyla mümkündür.

(2) Görevlendirilmelerde memurların tercih ve ihtiyaçları dikkate
alınmakla birlikte, hizmet gerekleri ön planda tutulur. Çiftlerin aynı
Misyona veya aynı evi paylaşacak şekilde görevlendirilmeleri, idare
açısından bir yükümlülük olmayıp, kamu hizmetinin gerekleri ve
Misyonların memur sayısındaki dengeler göz önünde bulundurularak
takdir edilir. Görevlendirme bakımından kişilerin birbirleriyle evli
olmaları ikincil unsur olarak kabul edilir. Hizmetin gereği ve
memurların ayrı ayrı kişisel nitelikleri öncelikli kriterlerdir.

(3) Hizmetin gereğine uygun olması ve imkanların elvermesi
halinde, çiftlerin bir kez “A” ve/veya “B” bölgesinde yer alan
Misyonlarda birlikte görevlendirilmelerine gayret edilir. Atama
döneminin sayısal dengelerine ve hizmetin gereğine uygun olmak
kaydıyla, evli memurların “C” bölgesinde yer alan Misyonlarda,
birden fazla kez, birlikte görevlendirilmeleri mümkündür.

(4) Her ikisi de Daire personeli olan evli memurlar, birbirinin
birinci değerlendirme ve disiplin amiri olamazlar. Eşlerden birinin,
diğerinin birinci değerlendirme ve disiplin amiri konumunda
bulunması halinde bu sorumluluk kıdem itibariyle bir üstteki amire
geçer.

Misyonlarda
Görevlendirilecek
Personelin Sağlık
Durumu

16. Misyonlarda görevlendirilecek memurların her türlü iklim
şartlarına dayanıklı ve sağlıklı olmaları esastır. İstişare Kurulu,
misyonlarda görevlendirilecek memurlardan bu tüzüğün 8’inci
maddesi kuralları çerçevesinde tam teşekküllü devlet hastanesinden
sağlık raporu isteyebilir.

BEŞİNCİ KISIM
İlk Kez Misyonlarda Görevlendirilecek Personele İlişkin Kurallar

Görev Yerleri ve
Görevlendirilme
Esasları

17. (1) İşbu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihten sonra Dışişleri Dairesi
kadrolarına istihdam edilen yeni memurların ilk yurt dışı
görevlendirilmelerinde C grubunda yer alan Misyonlarda görev
yapmaları esastır.
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(2) İşbu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihten sonra Dışişleri Dairesi
kadrolarına istihdam edilen yeni memurların, ilk kez yurt dışına
görevlendirilmelerinde, herhangi bir nedenle C grubundaki bir
Misyona nakledilemeyen memurlar, ikinci kez yurtdışına
görevlendirilmelerinde mutlaka C grubundaki bir Misyona
nakledilirler.

ALTINCI KISIM
Dışişleri Dairesi Memurlarının Misyon Şefi Olarak Görevlendirilmelerine İlişkin

Kurallar

Memurların Misyon
Şefi Olarak
Görevlendirilmesi

18. Dairenin Müdür Muavini ve 1’inci Sekreter kadrolarında görev
yapan memurları gerekli hallerde bu Tüzüğe ekli 1. Cetveldeki B
veya C gruplarında yer alan Dışişleri Dairesi Yurt Dışı Uygulama
Birimlerinde Yasa’nın ilgili maddeleri uyarınca Misyon Şefi olarak
görevlendirilebilirler.

Görevlendirme
Usul ve Esasları

19. (1) Bakanlığın ilgili dönemde Misyon Şefi atanmasını elzem
gördüğü Misyonlara, Müdür/Temsilci görevlendirilmesi imkanı
olmaması veya ilgili Misyonda görev yapmak isteyen
Müdür/Temsilci bulunmaması halinde, İstişare Kurulu önerisi ve
Bakanın onayını müteakip, Dairenin Müdür Muavini ve 1’inci
Sekreterleri arasından uygun memurlar Misyon Şefi olarak
atanabilirler.

(2) Bu çerçevede yapılacak görevlendirilmelere ilişkin, ilgili
memurlara atama bilgi formu dağıtılması dahil, her aşamada bu
Tüzük hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ KISIM
Görevlendirildiği Misyonlara Gitmeyen Personele İlişkin Kurallar

Görevlendirildiği
Misyona Gitme

20. (1) Daire personeli görevlendirildiği Misyonda hizmet vermekle
yükümlüdür.

Mecburiyeti ve
Gitmeyen Daire
Personelinin
Durumu

(2) Yasa uyarınca Bakanlar Kurulu veya Kamu Hizmeti
Komisyonu tarafından bir Misyona görevlendirilen Daire personeli
görev yerine gitmediği takdirde hakkında Kamu Görevlileri
Yasası’nın 100. Maddesi kuralları uygulanır.
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SEKİZİNCİ KISIM
Son Hükümler

Yürütme 21. Bu Tüzük Dışişleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 22. Bu Tüzük Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
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EK I. CETVEL
MİSYONLARIN BÖLGESEL DAĞILIMINA İLİŞKİN GRUPLANDIRMA

A Grubu Misyonları
Ankara Büyükelçiliği
Washington Temsilciliği
Londra Temsilciliği
New York Temsilciliği
Cenevre Temsilciliği
Brüksel Temsilciliği

B Grubu Misyonları
Roma Temsilciliği
Berlin Temsilciliği
Stockholm Temsilciliği
Helsinki Temsilciliği
İstanbul Başkonsolosluğu
İzmir Konsolosluğu
Mersin Konsolosluğu
Viyana DT
Strazburg DT

C Grubu Misyonları
Abu Dhabi Temsilciliği
İslamabad Temsilciliği
Doha Temsilciliği
Kuveyt Temsilciliği
Muskat Temsilciliği
Manama Temsilciliği
Bişkek Temsilciliği
Tel-Aviv Temsilciliği
Bakü Temsilciliği
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü
Boşalacak Görev Yerleri Listesi

Görev Yeri Görev Atanma Tarihi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü
Atama Bilgi Formu

İsim ve Soy İsim:
Mevki:
Tarih:
İmza:

TERCİH SIRASI

1.

2.

3.


