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SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK 

AYLIKLARA İLİŞKİN KARAR 

 

 

MADDE 1 - (1) Kurumların yurt dışı kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 

aylıklarının ödenmesinde, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (A) bendinde yer alan 

Aylık Gösterge Tablosu, 

b) (Değişik bend: 04.12.2012 - 2012/4014 - BKK/1. md.) 14/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan aylık gösterge tablosundaki rakamların aylık 

tutara çevrilmesinde uygulanacak 0,073737 aylık katsayısı, 

c) (Mülga bend: 04.12.2012 - 2012/4014 - BKK/1. md.)  

ç) (Mülga bend: 04.12.2012 - 2012/4014 - BKK/1. md.)  

d) (Mülga bend: 04.12.2012 - 2012/4014 - BKK/1. md.)  

e) Aşağıda yazılı döviz kurları, 

f) (Ek bend: 04.12.2012 - 2012/4014 - BKK/1. md.) Bu Karara ekli cetvelde yer alan 

emsal katsayılar, 

uygulanır. 

 

DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ SATIŞ KURU 

1 A.B.D Doları 1,5345 

1 Euro 2,1420 

1 Avustralya Doları 1,1989 

1 Danimarka Kronu 0,28767 

1 İngiliz Sterlini 2,4317 

1 İsviçre Frangı 1,4083 

1 İsveç Kronu 0,20437 

1 Japon Yeni 0,01631 

1 Kanada Doları 1,3574 

1 Kuveyt Dinarı 5,3226 

1 Norveç Kronu 0,24069 

1 Suudi Arabistan Riyali 0,40918 

  
 

(2) Bu Karar uyarınca ilgili ülkelerde ödenecek yurt dışı aylıkları, bu Karara ekli “Yurt 

Dışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları”nda yer alan döviz cinsi esas alınarak ödenir. 

 

MADDE 2 - (1) Sürekli görevle yurt dışı kadrolarında bulunanlardan; 

a) Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarına, konsolosluk ve ihtisas memurlarına, hukuk 

müşavirlerine, uzman müşavirlerine ve danışmanlarına, 657 sayılı Kanun kapsamındaki diğer 

kurumların temsil görevine sahip memurlarına (daimi temsilci yardımcısı, başmüşavir, 

müşavir, müşavir yardımcısı, ataşe, ataşe yardımcısı) ve subaylarla öğretim üyelerine (A) 

cetvelindeki, 

b) Temsil görevi bulunmayan Dışişleri Bakanlığı ataşe ve ataşe yardımcılarına; diğer 

kurumların aynı statüdeki memurlarına; sosyal yardımcılarına ve astsubaylara (B) cetvelindeki, 



 
2/8 

 

c) Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların (a) ve (b) bentlerinde sayılmayan diğer 

personeline (C) cetvelindeki, emsaller uygulanır. 

(2) Bu Kararın 1 inci maddesinde yazılı gösterge, katsayı ve diğer unsurlarda bir 

değişiklik olması halinde, anılan maddeyi değişikliklere göre uygulatmaya ve personelin yurt 

dışı aylıklarında bir değişmeye yol açmayacak şekilde emsal katsayılarını yeniden belirlemeye 

Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. 

 

MADDE 3 - (1) Ekli cetveldeki emsaller; 

a) Büyükelçi ve daimi temsilcilere %15, 

b) Elçi müsteşar, elçi daimi temsilci yardımcısı ve başkonsoloslara %5, 

c) Askeri misyon şeflerine %6, 

ç) Yardım Heyeti Başkanlığında görev yapan uzman müşavirlerden koordinatör olarak 

görevlendirilen uzman müşavire %3, 

d) (Mülga bend: 23/5/2011 - 2011/1901 - BKK/2. md.) 

e) (Mülga bend: 23/5/2011 - 2011/1901 - BKK/2. md.) 

f) (Değişik bend: 23/5/2011 - 2011/1901 - BKK/2. md.) 6004 sayılı Kanunun 14 üncü 

maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında dördüncü grupta 

yer alan temsilciliklerde görev yapanlara %5, beşinci grupta yer alan temsilciliklerde görev 

yapanlara %12 ve altıncı grupta yer alan temsilciliklerde görev yapanlara ise %15, 

g) İç karışıklık hali devam ettiği sürece Irak ve Afganistan’da %19, 

ğ) (Ek bend: 17/1/2011 - 2011/1324 - BKK/1. md.) Kudüs’e başkonsolos olarak atanan 

büyükelçi unvanlı misyon şefine %10, 

artırılmak suretiyle uygulanır. 

(2) (Değişik fıkra: 23/5/2011 - 2011/1901 - BKK/2. md.) 6004 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesinde yer alan şartların gerçekleşmesi 

halinde, (g) bendinde öngörülen ödemeden yararlanacak yeni ülke veya temsilcilikleri 

belirlemeye veya kaldırmaya Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

(3) (Değişik fıkra: 23/5/2011 - 2011/1901 - BKK/2. md.) Kapsama dahil memurlara; 

657 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde aile yardımı ödeneğine hak kazanan eş 

için %5 ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan her bir çocuk için %2.5 oranında aile yardımı 

ödeneği verilir. Aile yardımı ödeneğinin hesaplanmasında, görev yapılan temsilcilikteki birinci 

derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığına ilişkin emsal 

cetvelindeki katsayılar esas alınır. 

(4) (Değişik fıkra: 23/5/2011 - 2011/1901 - BKK/2. md.) Eşlerden her ikisinin de bu 

Karara göre aylık almaları halinde bu maddenin üçüncü fıkrası ile ek 1 inci madde 

hükümlerinden yalnız birisi yararlanır ve bu ödemelere hak kazanmada aile yardımı ödeneği ile 

ilgili hükümler uygulanır. 

 

MADDE 4 - (1) Gelir Vergisi Kanununa göre sakatlık indiriminden yararlanan 

memurların yurt dışı aylıklarının ödenmesinde, aylıklarının aynı derece ve kademede bulunan 

memurun aylığı kadar olan kısmına ekli cetvellerdeki emsaller uygulanır. Sakatlık indiriminde 

meydana gelen fark, emsal uygulanmadan transfer edilir. 

 

MADDE 5 - (1) Aylık, ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı 

dil tazminatı dışında ilgililere her ne ad altında olursa olsun, yapılacak ödeme tutarları yurt 

dışına transfer edilemez. Ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı dil 

tazminatı göstergelerinin bunlar için tespit edilen yurt içi katsayılarla çarpılmasından elde 

edilen tutarlardan, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek “asgari geçim 

indirimi” tutarı da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra net 
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tutar belirlenir. Ayrıca bu tutardan 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesinde belirtilen asıl aylık 

üzerinden ilgili mevzuatına göre yapılması gereken her türlü kanuni kesintiler de düşüldükten 

sonra kalan tutar yurt dışına transfer edilir. Bunlar için yurt dışı emsali uygulanmaz. 

 

MADDE 6 - (1) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara, yurt dışında yer 

aldıkları kadro, derece ve kademelerinin (657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre 

atananlarda kazanılmış hak aylık ve derecelerinin) göstergeleri ve bu Karar hükümleri göz 

önünde tutularak transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit tutmak amacıyla bu Kararda 

belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların 

tespitinden doğacak kur farkları “para değeri değişikliğinden doğan fark” başlıklı bir sütunda 

gösterilmek şartıyla aynı şekilde ödenir. 

 

MADDE 7 - (1) Kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atananlara, ilk gidişleri 

sırasında, ilk altı aylıklarından eşit olarak ve aldıkları döviz tutarlarından mahsup edilmek 

üzere, bu Karar esaslarına göre hesaplanacak üç aylıkları tutarında avans ödenir. 

(Ek 2. fıkra: 15.07.2020 - 2758 s. CB. Kararı/3. md.) Sürekli görevle yurtdışında 

bulunan ve aylıklarını bu Karar kapsamında alan personele, müteakip ayın aylığına mahsuben 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dâhilinde avans ödenebilir. Bu şekilde 

yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin 

ölümü halinde geri alınmaz. 

 

MADDE 8 - (1) Bu Karar kapsamına dahil olanlardan halen yurt dışında bulunanların 

eline geçen döviz tutarlarında bu Karar hükümlerinin uygulanması sonucu herhangi bir azalma 

olduğu takdirde, almakta oldukları miktarların ödenmesine devam olunur. 

 

MADDE 9 - (1) 657 sayılı Kanunun; 

a) 43 üncü maddesinin (B) bendindeki ek göstergeler hakkındaki hüküm, kurumların 

yurt dışı müşavir ve uzman kadrolarına atananlar hakkında uygulanmaz. 

b) 79 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün uygulanmasında, bu Kararın 3 üncü 

maddesindeki artırımlar dikkate alınmaz. 

 

MADDE 10 - (1) 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Ek MADDE 1 - (Değişik madde: 15.07.2020 - 2758 s. CB. Kararı/4. md.)  

(1) Kapsama dâhil memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından 

yurtdışında eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi ve ilgisine göre bakan ya da kurum 

en üst yöneticisinin olurunun alınması şartıyla eğitim yardımı verilebilir. 

(2) Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-

öğretim yılı masrafının %50’si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde 

üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının %30’u 

oranında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler 

eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez. 

(3) Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci 

derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun bu Karar çerçevesinde hesaplanan 

yurtdışı aylığının %15’ini, üniversite öğrenimi görenler için %10’unu aşamaz. 
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Ek MADDE 2- (Ek madde: 23/5/2011 - 2011/1901 - BKK/3. md.) 

(1) 6004 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ulaşım 

masraflarının karşılanmasına ilişkin yapılan ödemeden; Yeni Zelanda, Avustralya, Malezya, 

Singapur, ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika 

Cumhuriyetindeki temsilciliklerde de görev yapan memurlar ile bunların beraberindeki eş ve 

aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları faydalandırılabilir. 

(2) Ulaşım masraflarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları 

düzenlemeye Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir. 

 

MADDE 11- (1) Bu Karar 1/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 

      YURTDIŞI AYLIKLARINA ESAS ÜLKE GRUPLARI 

(Değişik: 06.06.2016 - 2016/8939 - BKK/1. md.) 

1. GRUP 

(Japon Yeni) 

  2. GRUP 

(İngiliz Sterlini) 

3. GRUP 

(Norveç Kronu) 

4. GRUP 

(Kanada Doları) 

- JAPONYA   - İNGİLTERE - NORVEÇ - KANADA 

5. GRUP 

(İsviçre Frangı) 

  6. GRUP 

(Danimarka 

Kronu) 

7. GRUP 

(Avustralya 

Doları) 

8. GRUP 

(İsveç Kronu) 

- İSVİÇRE   - DANİMARKA - AVUSTRALYA - İSVEÇ 

9. GRUP 

(Kuveyt Dinarı) 

  10. GRUP 

(Suudi Arabistan 

Riyali) 

11. GRUP 

(EURO) 

12. GRUP 

(EURO) 

- KUVEYT   - SUUDİ 

ARABİSTAN 

- ALMANYA 

FEDERAL 

CUMHURİYETİ 

(Berlin) 

- FRANSA (Paris) 

- AVUSTURYA 

- BELÇİKA 

- FİNLANDİYA 

- HOLLANDA 

- İRLANDA 

- İSPANYA 

- İTALYA 

- LÜKSEMBURG 

- VATİKAN 

13. GRUP 

(EURO) 

  14. GRUP 

(EURO) 

15. GRUP 

(EURO) 

16. GRUP 

(EURO) 

- ALMANYA 

FEDERAL 

CUMHURİYETİ 

(Berlin Dışı) 

- FRANSA (Paris 

Dışı) 

- MALTA 

- PORTEKİZ 

- YUNANİSTAN 

  - ÇEK 

CUMHURİYETİ 

- HIRVATİSTAN 

CUMHURİYETİ 

- KARADAĞ 

CUMHURİYETİ 

- MACARİSTAN 

- POLONYA 

- SIRBİSTAN 

CUMHURİYETİ 

- SLOVAKYA 

CUMHURİYETİ 

- BENİN 

- BURKİNA 

FASO 

- ÇAD 

CUMHURİYETİ 

- EKVATOR 

GİNESİ 

- FİLDİŞİ SAHİLİ 

CUMHURİYETİ 

- GABON 

CUMHURİYETİ 

- GAMBİYA 

- BOSNA HERSEK 

- BULGARİSTAN 

- CEZAYİR 

- ESTONYA 

- KOSOVA 

CUMHURİYETİ 

- LETONYA 

- LİTVANYA 

- MAKEDONYA 

CUMHURİYETİ 

- ROMANYA 

https://www.kolayihracat.gov.tr/dis-ticaret-mevzuati/detay/8002654
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- SLOVENYA 

CUMHURİYETİ 

- GİNE 

CUMHURİYETİ 

- GİNE-BİSSAU 

CUMHURİYETİ 

- İRAN 

- KAMERUN 

CUMHURİYETİ 

- KONGO 

CUMHURİYETİ 

- LİBERYA 

- MALİ 

CUMHURİYETİ 

- MORİTANYA 

İSLAM 

CUMHURİYETİ 

- NİJER 

CUMHURİYETİ 

- ORTA AFRİKA 

CUMHURİYETİ 

- SENEGAL 

- SİERRA LEONE 

CUMHURİYETİ 

- TOGO 

- UKRAYNA 

CUMHURİYETİ 

17. GRUP 

(EURO) 

  18. GRUP 

(EURO) 

19. GRUP 

(EURO) 

20. GRUP 

(ABD Doları) 

- ARNAVUTLUK 

- BEYAZ RUSYA 

CUMHURİYETİ 

- KÜBA 

- LİBYA 

- MOLDOVA 

CUMHURİYETİ 

  - FAS 

- SURİYE 

- TUNUS 

- KKTC - ANGOLA 

CUMHURİYETİ 

- SİNGAPUR 

- ÇİN HALK 

CUMHURİYETİ 

21. GRUP 

(ABD Doları) 

  22. GRUP 

(ABD Doları) 

23. GRUP 

(ABD Doları) 

24. GRUP 

(ABD Doları) 

- A.B.D. 

- (...) 

- KORE 

CUMHURİYETİ 

  - BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

- NAMİBYA 

- RUSYA 

FEDERASYONU 

(Moskova - St 

Petersburg) 

- YENİ ZELANDA 

- ARJANTİN 

- BAHREYN 

- BRUNEİ 

DARUSSALAM 

- (...) 

- İSRAİL 

- KATAR 

- OMAN 

- URUGUAY 

- AFGANİSTAN 

- IRAK 

25. GRUP 

(ABD Doları) 

  26. GRUP 

(ABD Doları) 

27. GRUP 

(ABD Doları) 

28. GRUP 

(ABD Doları) 

- BOTSVANA 

- BREZİLYA 

- BURUNDİ 

CUMHURİYETİ 

- CİBUTİ 

- ERİTRE 

- ESVATİNİ 

KRALLIĞI 

- GANA 

CUMHURİYETİ 

  - LÜBNAN 

- MALEZYA 

- RUSYA 

FEDERASYONU 

(Diğer) 

- ÜRDÜN 

- AZERBAYCAN 

CUMHURİYETİ 

- BOLİVYA ÇOK 

ULUSLU 

DEVLETİ 

- DOMİNİK 

CUMHURİYETİ  

- EKVATOR 

CUMHURİYETİ 

- EL SALVADOR 

- ENDONEZYA 

- ETYOPYA 

- BANGLADEŞ 

- HİNDİSTAN 

- KAZAKİSTAN 

CUMHURİYETİ 

- PAKİSTAN 

- SRİ LANKA 

https://www.kolayihracat.gov.tr/dis-ticaret-mevzuati/detay/8002654
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- KONGO 

DEMOKRATİK 

CUMHURİYETİ 

- LESOTO 

- MADAGASKAR 

CUMHURİYETİ 

- MALAVİ 

CUMHURİYETİ 

- MOZAMBİK 

CUMHURİYETİ 

- NİJERYA 

- SOMALİ 

- RUANDA 

- TANZANYA 

BİRLEŞİK 

CUMHURİYETİ 

- UGANDA 

CUMHURİYETİ 

- YEMEN  

- ZAMBİYA 

- ZİMBABVE 

- FİJİ ADALARI 

CUMHURİYETİ 

- FİLİPİNLER 

- GUATEMALA 

CUMHURİYETİ 

- GÜNEY SUDAN 

- KAMBOÇYA 

- KENYA 

- KOLOMBİYA 

- KOSTA RİKA 

- LAOS 

DEMOKRATİK 

HALK 

CUMHURİYETİ 

- MEKSİKA 

- MYANMAR 

- PANAMA 

CUMHURİYETİ 

- PAPUA YENİ 

GİNE 

- PARAGUAY 

- PERU 

- SUDAN 

- ŞİLİ 

- TAYLAND 

- TRİNİDAD VE 

TOBAGO 

CUMHURİYETİ 

- VENEZUELA 

- VİETNAM 

29. GRUP 

(ABD Doları) 

        

- GÜRCİSTAN 

CUMHURİYETİ 

- KIRGIZİSTAN 

CUMHURİYETİ 

- MOĞOLİSTAN 

- ÖZBEKİSTAN 

CUMHURİYETİ 

- TACİKİSTAN 

CUMHURİYETİ 

- TÜRKMENİSTAN 

CUMHURİYETİ 

  

  

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMSAL KATSAYI CETVELLERİ 

(Değişik: 06.06.2016 - 2016/8939- BKK/2. md.) 

https://www.kolayihracat.gov.tr/dis-ticaret-mevzuati/detay/8002654
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