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İlgi yazı ile; iliniz Müftülüğü vaizi iken, 29/11/2012 tarihi itibariyle Hollanda Rotterdam 

Başkonsolosluğu çalışma bölgesine din görevlisi olarak görevlendirilen Muhammet Emin ALTIN’a 

maaş ödemesi yapılırken Malatya Muhasebe Müdürlüğü ile aranızda tereddüt hasıl olduğu, ilgiliye ait 

maaş bordosunun ekte gönderildiği ve hata olup olmadığına bakılarak tespit edilmesini, ek ödemenin 

verilip verilmeyeceği ile görev tazminatında kesinti yapılıp yapılmayacağı hususunda 

Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.  

 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-36. maddesinde “Türk kültürünün yurt 

dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşları ile soydaşların kültürel 

bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi 

amacıyla, bu Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, 

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri 

süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan 

ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı 

aylığının %60’ını geçmemek üzere hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın Bakanlar Kurulu tarafından tespit 

edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurt dışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi 

olarak yapılan diğer ödemeler bu ödemeden mahsup edilir.” denilmekte, diğer taraftan 2003/5753 

sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon 

Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin 

Belirlenmesine İlişkin Karar’ın (BKK) “Yurtiçi Aylığı” başlıklı 11 inci maddesinde “Yurtdışında 

görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Anılan 

personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve 

benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına 

ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye’de 

Türk Lirası olarak ödenir” denilmektedir. 

 

Buna göre; ilgilinin maaş bordosu incelendiğinde ilgilinin yurtdışı görevinden kaynaklı hiçbir kesinti 

yapılamayacağı, ek ödemeden faydalanabileceği kanaatine varılmıştır.  

 

Bilgilerini rica ederim. 
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