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YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİNE
VERİLECEK EK ÖDENEKLER TÜZÜĞÜ

(29.5.2013 - R.G. 93 - EK III - A.E. 294 Sayılı Tüzük)

YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV
ÖDENEKLERİ YASASI

(55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009, 89/2009 ve 14/2013 Sayılı Yasalar)

Madde 14 Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 55/2002 sayılı Yurt Dışında Görev
Yapan Personelin Kadroları ve Yurt Dışı Görev Ödenekleri Yasasının 14’üncü maddesinin
kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Yurt Dışında Görev Yapan Dışişleri Dairesi
Personeline Verilecek Ek Ödenekler Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakan”, Dış İşleri ile ilgili Bakanı anlatır.
“Bakanlık”, Dış İşleri ile ilgili Bakanlığı anlatır.

19/1983
14/1985
51/1987
45/2000
56/2002
24/2005
21/2006
53/2006
60/2007
26/2008
26/2009
9/2010
15/2013

“Ek Ödenek”, Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları) Yasası tahtında Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev
yapan Dışişleri Dairesi Personeline yurt dışı görev ödenekleri
yanında kira ve eğitim gibi mecburi giderlerine katkı sağlamak
üzere verilen ve Dışişleri ile görevli Bakanlığın önerisi üzerine
Bakanlar kurulunca belirlenen toplu ödeneği anlatır.

48/2003
7/2007
4/2009
89/2009
14/2013

“Yasa”, Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Yurt
Dışı Görev Ödenekleri Yasası’nı anlatır.
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Bu Tüzük’te kullanılan ve Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasası ile Yasada tanımlanan diğer herhangi bir
sözcük, tanım veya deyim, metin başka türlü gerektirmedikçe söz
konusu yasalarda ona verilen anlamı taşır.

Amaç ve Kapsam
3. Bu Tüzük, Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev yapan
Dışişleri Personeline aylık yurt dışı görev ödenekleri yanında eğitim ve
kira gibi mecburi giderlerine katkı sağlamak için verilecek ve Dışişleri
ile görevli Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek
olan ek ödeneğin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenler.

İKİNCİ KISIM
Ek Ödeneklere İlişkin Esaslar

Eğitim Katkısı 4. (1) Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev yapan tüm Dışişleri
Dairesi personelinin görev yaptıkları merkezde eğitim gören çocukları
için belgelendirilmesi şartıyla eğitim katkısı ödeneği verilir.

(2) İlgili Yurt Dışı Uygulama Biriminin bulunduğu şehirde
Türkçe veya İngilizce dillerinde eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyinde
ücretsiz bir eğitim kurumu bulunmaması veya ücretsiz bir eğitim
kurumuna kayıt yapma imkanı olmadığının belgelenmesi halinde
(belge ilgili resmi makamlardan temin edilmeli ve resmi tercümesiyle
birlikte ilgili Misyon Şefi tarafından onaylanmalıdır) ilk, orta ve lise
öğrenimine devam eden her bir çocuk için toplam miktarı belgelenen
(ilgili eğitim kurumun verdiği ve ilgili Misyon Şefi tarafından
onaylanan belge ve resmi tercümesi) eğitim/öğretim yılı
masrafının %50’si oranında eğitim katkısı ödeneği verilir. Servis ve
yemek ücretleri de eğitim/öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilir.

(3) İlgili Yurt Dışı Uygulama Biriminin bulunduğu şehirde
Türkçe veya İngilizce dillerinde eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyinde
ücretsiz bir eğitim kurumu bulunduğu hallerde ise paralı öğrenime
devam eden her bir çocuk için toplam miktarı belgelenen (ilgili eğitim
kurumun verdiği ve ilgili Misyon Şefi tarafından onaylanan belge ve
resmi tercümesi) eğitim/öğretim yılı masrafının %25’i oranında eğitim
katkısı ödeneği verilir.

(4) Yirmi dört yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde
üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için toplam miktarı
belgelenen (ilgili eğitim kurumun verdiği ve ilgili Misyon Şefi
tarafından onaylanan belge ve resmi tercümesi) eğitim/öğretim yılı
masrafının %25’i oranında eğitim katkısı ödeneği verilir.

(5) Eğitim katkısı ödemeleri çocuğun kayıt işlemlerinin
tamamlandığının belgelendiği tarihten itibaren geçerlidir.
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(6) Eğitim katkısı ödeneği yukarıdaki esaslar uyarınca her
öğretim yılı için yeniden hesaplanır ve hesaplanan eğitim katkısı aylık
bazda ödenir.

(7) Eğitim katkısı ödeneği alan personelin ödeme belgeleri ilgili
mahsup evrakına eklenmelidir.

(8) Eğitim katkısı ödeneği alan personelin çocuğunun eğitim
kurumunun değişmesi halinde ilgili tüm işlemler yeniden yapılır.

Kira Katkısı 5. (1) Konut giderleri devlet tarafından karşılanan Misyon Şefleri
haricindeki Dışişleri Dairesi personeline belgelendirilmesi halinde kira
katkısı ödeneği verilir.

(2) Kira katkısı ödemeleri, ilgili personelin görev yaptığı Yurt
Dışı Uygulama Biriminin bulunduğu şehirde fiilen ikamet ettiği konuta
ilişkin kira sözleşmesi ve resmi tercümesinin ilgili Misyon Şefi
tarafından onaylanmış halinin merkez örgütüne iletilmesi halinde
sözleşme tarihinden itibaren yapılır.

(3) Kira katkısı ödeneği alan personelin kira ödeme belgeleri
ilgili mahsup evrakına eklenmelidir. Ayrıca, ilk ücretlendirme
döneminden başlayarak ilgili konuta ilişkin elektrik, su ve sabit telefon
hattı benzeri ödemelerini belgeleyen ilgili personel adına düzenlenmiş
en az iki fatura da söz konusu ödeme belgeleri arasında yer almalıdır.

(4) Kira katkısı ödeneğinin miktarının hesaplanmasında aylık
net kira bedeli (mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve aidat
giderleri hariç) ve ilgili personelin aylık net yurt dışı görev ödeneği
(maaşı) esas alınır. Net kira bedeli ile net maaş farklı para
birimlerinden ödeniyorsa para birimi mutlaka resmi kur kullanılarak
tek bir para birimine dönüştürülür. Net kira bedeli net maaşın %25’ini
aştığı ancak %50’sini geçmediği takdirde, net kira bedelinin net
maaşın %25’ini aşan kısmı kira katkısı olarak ödenir. Net kira bedeli
net maaşın %50’sini aştığı takdirde, aşan kısım kira katkısı
hesaplamasında dikkate alınmaz. Bu durumda net kira bedeli net
maaşın %50’si olarak kabul edilir ve net kira bedelinin net
maaşın %25’ini aşan kısmı kira katkısı olarak ödenir. İlgili sözleşme
uyarınca otomatik olarak gerçekleşen net kira bedeli artışları kira
katkısı miktarının hesaplanmasında ilgili tarih itibarıyla dikkate
alınarak uygun durumlarda kira katkısı miktarına gerekli artış yapılır.

(5) Kira katkısı ödeneği verilen personelin ikamet ettiği konutu
değiştirmesi durumunda ilgili tüm işlemler yeniden yapılır.
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Ek Ödenek 6. (1) Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev yapan Dışişleri
Dairesi personeline verilecek ek ödenek, bu Tüzükte belirtilen Eğitim
Katkısı ve Kira Katkısı ödeneklerinin toplamından oluşur.

(2) Ek Ödenek aylık bazda verilir ve ilgili Dışişleri Dairesi
personelinin yurt dışı görev ödeneğine eklenerek aynı (ilgili yurt dışı
görev ödeneğinin) bütçe kalemine mahsup edilmek suretiyle ödenir.
Toplam Ek ödeneğin yurt dışı görev ödeneğinin %50’sini aşması
halinde, Ek ödenek yurt dışı görev ödeneğinin %50’si oranında
uygulanır. Bir ailede her iki eşin de Dışişleri Dairesi Personeli olması
ve aynı Yurt Dışı Uygulama Biriminde görev yapması halinde ek
ödenek kendi tercihlerine bağlı olarak eşlerden sadece birine verilir.
Ancak, eşlerden birinin Misyon Şefi olarak görev yapması halinde ek
ödenek Misyon Şefi olarak görev yapan Dışişleri Dairesi personeline
ödenir ve kira katkısı verilmez.

(3) Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev yapan Dışişleri
Dairesi personeline verilecek ek ödenek miktarları bu Tüzükte
belirtilen usul ve esaslar uyarınca Bakanlık tarafından hesaplanır ve
Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Yürütme Yetkisi 7. Bu Tüzük Dışişleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
Yürürlüğe Giriş 8. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak

yürürlüğe girer.


