ÖĞRETMENLER YASASI
25/1985 Sayılı Yasa
_____________
Madde 60.(1) Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar kurulu 25/1985 sayılı
Öğretmenler Yasası'nın 60.(1) maddesi uyarınca aşağıdaki Tüzüğü
yapar.

Kısa İsim

1. Bu Tüzük “Öğretmenlerin Görev Gereği Taşınmaları
Ödeneği Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
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Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Aile" öğretmenin eşi ve çocuklarını anlatır.
"Bakan" eğitim işleriyle ilgili Bakanı anlatır.
"Bakanlık" eğitim işleriyle ilgili Bakanlığı anlatır.
"Müdürlük" Bakanlığın merkez örgütündeki birimlerin her
birini anlatır.
"Öğretmen" Yasanın 3. maddesinde tanımlanan personeli
anlatır.
"Öğretmenlik Görevi" Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve
öğretim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu
eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği görevleri anlatır.
"Taşınma Ödeneği" Yer değiştirme veya ilk atanma nedeniyle
görevli bulunduğu yerden bir başka görev yerine taşınmak
zorunda kalan öğretmenlerin eşyasını ve ailesini görev yerine
taşımak amacıyla yaptığı taşınma giderleri için ödenen ödeneği
anlatır.
"Yasa" değiştirilmiş şekliyle Öğretmenler Yasası'nı anlatır.

Amaç

3. Yasa kuralları çerçevesinde görev gereği yer değiştiren veya
göreve yeni atanan bir öğretmenin görev yerine taşınmak için
yapmış olduğu harcamanın ödenmesini düzenlemektir.

Yurt İçi
Taşınma

4. 1) Atanma neticesi yurt içinde görevli bulunduğu yerden başka
bir görev yerine taşınmak zorunda kalan öğretmene, ailesi ile
zati ve ev eşyalarını taşımak için yaptığı harcamalarını
karşılamak üzere Devletin İhale Tüzüğü çerçevesinde tesbit
edilen kıstaslara göre taşınma ödeneği verilir.
2) Görev yerini değiştiren öğretmenin şahsi ve ev eşyalarının
bağlı bulunduğu Daire Müdürlüğüne ait resmi hizmet araçları
ile taşınması halinde öğretmen taşınma ödeneği verilmez.

Yurt Dışı
Taşınma

5. 1) Atanma Neticesi;
(A) Yurt içinde görevli bulunduğu yerden yurt dışındaki başka bir
görev yerine;
(B) Yurt dışında görevli bulunduğu yerden yurt içindeki başka bir
görev yerine ;
taşınmak zorunda kalan öğretmen ailesi ile zati ve ev
eşyalarını taşımak için yaptığı harcamalarını karşılamak üzere
kendisine Ek I ‘de öngörülen çerçevede taşınma ödeneği
verilir ve söz konusu öğretmene Ek I’de öngörülen taşınma
ödeneği dışında herhangibir masrafı ödenmez.

2) Ek I’de öngörülen görev yerlerinin dışında bir görev yerine
atanan bir öğretmene verilecek taşınma ödeneği bağlı olduğu
Daire Müdürlüğünce en yakın emsali dikkate alınarak
belirlenir.
3) (A) Atanma neticesi yurt dışında görevli bulunduğu yerden
yurt dışındaki başka bir görev yerine taşınmak zorunda kalan
öğretmen tercihine bağlı olarak zati ve ev eşyaları ile ailesini
yeni görev yerine veya yurda taşıyabilir.
Söz konusu taşınma masrafları ile ilgili belgeler atanma
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ibraz edilmek koşulu ile
ilgili öğretmene veya taşınma işlemini yapan şirkete veya
kişiye ödenir.
(B) Yukarıdaki bendde yer alan taşınma işlemleri aşağıdaki
öngörülen şekilde yapılır.
a) Öğretmen ev eşyalarını ve ailesini ne ile taşıyacağını ve
taşıyacağı eşyanın listesini tesbit edip bağlı olduğu Daire
müdürlüğüne gönderir ve Müdürlüğün ön onayına müteakip
taşınma işlemleri başlar.
b) Öğretmen, bağlı olduğu Daire Müdürlüğünce onaylanan
eşyalarının taşınması ile ilgili aldığı teklifleri Müdürlüğe iletir
ve sözkonusu teklifler Müdürlükçe İhale Komisyonuna
iletilir. İhale Komisyonunca eşyaları taşınmasına karar verilen
şirket (veya Şahıs) Daire Müdürlüğünce Milli Eğitim
Bakanlığına ve öğretmen bildirilir.
c) İhale Komisyonunca eşyaları taşınmasına karar verilen
şirket (veya şahıs) ile öğretmen arasında bir sözleşme
imzalanır.
d) Sözkonusu taşınma işleminde öğretmenlere ait araba
masrafları ödenmez.
4) Yurt dışında görev süresi sona erip yurda dönen veya 3A fıkrası
uyarınca tercih kullanan öğretmenin getirdikleri yeni eşyalar
gümrük mevzuatı uyarınca işleme tabi tutulur.
Taşınma
Ödeneğinin
Verilmesi

6. (1) Taşınma ödeneği taşınacak öğretmene taşınma işleminden
önce verilir.
(2) Öğretmenin ölümü halinde taşınma ödeneği en geç 6 ay
içinde ailesine ödenir.

Bütçeye
Ödenek
Koyma

7. Taşınma İşlemleri için her yıl Bakanlık bütçesine bu maksatla
yeterli ödenek konur.

Avans R.G.

Ek III
14.9.1979
A.E. 163

8. Yurt içi ve yurt dışında görev alacak öğretmenlerin taşınma
ödemeleri bu Tüzük hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yürütme

9. Bu Tüzüğü Bakanlar Kurulu adına Bakan yürütür.

Yürürlüğe
Giriş

10. Bu Tüzük, resmi Gazete' de yayınlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.

EK I
YURT DIŞINDAKİ
GÖREV YERİ

TAŞINMA ÖDENEĞİ

1. TÜRKİYE

1000 EURO + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)

2. AMERİKA
a) Washington
b) New York

10.000 ABD DOLARI + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)
7.500 ABD DOLARI + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)

3. AVRUPA
a) Belçika(Brüksel)
b) Fransa (Paris veya Strazburg)
c) İngiltere (Londra)
d) İtalya (Roma)
e) Avusturya (Viyana)
f) İsviçre (Cenevre)
g) Almanya (Berlin)

3500 EURO + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)
4000 EURO + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)
2500 STG + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)
3500 EURO + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)
4000 EURO + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)
4000 EURO + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)
5000 EURO + Yol Masrafı Bedeli (Bilet)

4. ASYA
a) Pakistan (İslambad)
b) Abu – Dhabi
c) Azerbaycan(Bakü)

5500 ABD DOLARI + Yol Masrafı Bedeli(Bilet)
5500 ABD DOLARI + Yol Masrafı Bedeli(Bilet)
3500 ABD DOLARI + Yol Masrafı Bedeli(Bilet)

NOT: Yurt dışına gidişte yurt dışında sadece ikametgahta oturacak olan öğretmenlere;
yukarıda belirtilen miktarların %75’i ile yol masraflarının tamamı, yurt dışından
dönüşlerinde ise yukarıda belirtilen miktarlar ile yol masraflarının tamamı ödenir.

