
GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ YASASI 
SAYI : 15/1979 

 
27(3), 35(1) ve 76ncı madde tahtında  yapılan Tüzük 

     
  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı değiştirilmiş şekliyle 15/1979 sayılı 

Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasının 27(3), 35(1) ve 76ncı maddeleri 
uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış bulunan aşağıdaki 
Tüzüğü yapar : 

     
Kısa isim 
513/2003 
389/2004 

 1.  Bu Tüzük, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mali Tüzüğü olarak 
isimlendirilir. 

     
Tefsir  2.  Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe : 
     
  “Bakanlar Kurulu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar 

Kurulunu anlatır. 
     
  “Komutanlık” Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını anlatır. 
     
 BİRİNCİ KISIM 

MAAŞ, ÜCRET VE HARÇLIKLAR 
     
Maaşlar 
 

 3.  (1) Komutanlıkta görevli muvazzaf subay, astsubay, aylıkçı 
erbaş ve erler ile mukaveleli erbaş ve erlerin maaşları 
Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasında gösterilmiştir. 

     
   (2) Yedek subay asteğmenlere, yürürlükteki asgari ücret 

kadar, yedek subay teğmenlere ise yürürlükteki asgari 
ücrete ilave olarak yürürlükteki asgari ücretin %3’ü kadar 
aylık harçlık ödenir. 

     
   (3) Komutanlıkta  görevli askeri memurların maaşları Güvenlik 

Kamu Görevlileri Yasasının değiştirilmiş şekli ile 61nci ve 
72 nci maddeleri uyarınca Kamu Görevlileri Yasasında 
gösterilenlerdir. 

     
   (4) Muvazzaf subay, yedek subay, astsubay, aylıkçı erbaş ve 

erler, askeri memurlar ile mukaveleli çavuş, onbaşı ve 
erlerin maaş bordroları maliye işleri ile görevli Bakanlık 
tarafından hazırlanır. 

     
   (5) Türkiye Cumhuriyeti Harp Okullarını bitirdikten sonra sınıf 

okullarında öğrenim yapan subayların maaş ve ödenekleri 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki görev yerine 
gelişteki yolluk ve harcırahları Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Devleti’ndeki mevzuata göre ödenir. 

    
Ücretliler 
 

 4.  (1) Komutanlıkta görevli işçilerin ücretleri, maliye işleri ile 
görevli Bakanlık tarafından yayımlanan kamuda görevli 
işçilerin kış mesaisi saat başı ücretine göre belirlenir. 

    
   (2) İşçi ücretleri değişiklikleri Komutanlık tarafından birliklere 

yayımlanır. Tahakkuklar, yapılan değişikliklere göre 
düzenlenir. 

    
Harçlıklar 
 

 5.  (1)  (a) Her aysonu itibarı ile mükellef onbaşılara yürürlükte  
  bulunan aylık asgari ücretin %15’i, mükellef erlere ise  
  yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %10’u  
  oranında harçlık öder. 
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    (b) 1949 doğumlu ve daha yaşlı mükellef statüsü ile 

celp edilenlerden herhangi bir yerden maaş veya 
ücret alanlara harçlık ödenmez. 

     
    (c) Yedek subay adayları veya çavuş adaylarına 

adaylıkları süresince yukarıdaki (a) bendi uyarınca 
erler için öngörülen miktarda harçlık verilir. 

     
    (d) Yukarıda (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılacak 

ödemeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bütçe 
Yasasının “Bütçenin Finansmanı” maddesinde 
belirtilen öz gelirler kaynağından karşılanır. 

     
   (2) Harçlıklarla ilgili bordrolar birlikler tarafından hazırlanır. 
    
   (3) Komutanlık adına, Türkiye Cumhuriyeti harp okulları, 

astsubay hazırlama ve sınıf okulları, askeri liseler veya sivil 
okullarda asker öğrenci olarak öğrenimlerini sürdürenler 
beraber öğrenim gördükleri emsalleri kadar harçlık alırlar. 
Ayrıca bu öğrencilerin aşağıda sayılan hallerde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliş ve okullarına dönüşlerinde 
kullanacakları biletler, Komutanlık tarafından alınır. 

     
    (a) Ders yılı başında okullarına gidişleri ile ders yılı 

sonunda izne gelişlerinde, 
     
    (b) Devre arası izne geliş ve okullarına dönüşlerinde, 
     
    (c) Öğrenim yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve 

ilgili okul yönetmeliklerine uygun olarak verilen ve 
Komutanlığın uygun gördüğü resmi tatillerde izne 
geliş ve gidişlerinde, 
  Ancak geliş ve gidişlerinde kullanılacak vasıtayı 
Komutanlık belirler. 

     
   (4) Seferberlik deneme tatbikatı ve tazeleme eğitimi için veya 

seferberlik, olağanüstü durum veya sıkıyönetim hallerinde 
çağrılan ihtiyat personele; 

     
    (a) Katılınılan zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti’nde geçerli kıstaslar içerisinde gidiş – dönüş yol 
parası ödenir. 

     
    (b) Seferberlik deneme tatbikatı veya seferberlik 

hazırlıkları için çağrılan ve katılan taşıtlara tatbikat 
yerine gitmek için ve tatbikat esnasında ve 
seferberlik ilanı ile göreve alınan taşıtlara görev 
yerine gitmek için katettikleri mesafe dikkate 
alınarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
uyguladığı kıstas üzerinden yolluk ödenir. Bunun 
dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. 
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 İKİNCİ KISIM 

HAYAT PAHALILIĞI – ÖDENEKLER VE TAZMİNATLAR 
     
Hayat 
pahalılığı 

 6.  Komutanlıkta görevli muvazzaf subay, yedek subay, astsubay, 
aylıkçı erbaş ve er, mukaveleli erbaş ve er, askeri memur ve işçilere 
Bakanlar Kurulunun saptayacağı esas ve kıstaslar çerçevesinde hayat 
pahalılığı mevcut maaşlara konsolide edilerek ödenir. 

     
Yan  
ödenekler 
(kişisel  
ödenek) 
 

 7.  (1) Görevin özelliği ve çalışma şartlarındaki güçlük nedeniyle 
güvenlik kamu görevlisi muvazzaf subay ve astsubaylara 
her ay maaşlarının %10’u, askeri memurlara %5‘i tutarında 
yan ödenek (kişisel ödenek) verilir. 
 Ancak, hekim ve diş hekimi olarak görev yapan 
muvazzaf subaylara, %10’a ilaveten %4, hekim ve diş 
hekimi olarak görev yapan askeri memurlara ise %5’e 
ilaveten Devlet tarafından kamu görevlisi hekim ve diş 
hekimlerine verilen kişisel ödenek verilir.” 

     
   (2) Güvenlik kamu görevlisi erbaş ve erlere her ay maaşlarının 

%5’i tutarında yan ödenek (kişisel ödenek) verilir. 
    
   (3) Yedek subaylara her ay harçlıklarının %50’si tutarında yan 

ödenek verilir. 
     
Ödenekler  
 

 8.  (1) Komando Ödeneği: 
Komando kursuna katılıp, kursu başarı ile tamamlayan ve 
birliğinde fiilen komando görevi yapan muvazzaf subay ve 
astsubaylar, aylıkçı erbaş ve erler ile mukaveleli erbaş ve 
erlere maaşlarının %2.5’i, yedek subaylara harçlıklarının 
%10’u, mükellef erbaş ve erlere harçlıklarının yarısı 
tutarında her ay komando ödeneği verilir. 

     
   (2) İş Güçlüğü Ödeneği : 
     
    (a) Paraşüt kursu görerek her yıl Komutanlık tarafından 

tespit edilen zorunlu paraşüt atlayışlarını yapan 
muvazzaf subay ve astsubaylar, aylıkçı erbaş ve 
erler ile mukaveleli erbaş ve erlere maaşlarının 
%5’i, yedek subaylara harçlıklarının %20’si, 
mükellef erbaş ve erlere ise harçlıklarının yarısı 
tutarında her ay iş güçlüğü ödeneği verilir. 

     
    (b) Su altı kursu görerek Komutanlık tarafından tespit 

edilen süre kadar her yıl zorunlu su altı eğitimlerini 
yapan muvazzaf subay ve astsubaylar, aylıkçı 
erbaş ve erler ile mukaveleli erbaş ve erlere her ay 
maaşlarının %2.5’i, yedek subaylara harçlıklarının 
%10’u mükellef erbaş ve erlere ise harçlıklarının 
yarısı tutarında her ay iş güçlüğü ödeneği verilir.  

     
    (c) Komutanlıkça saptanacak özel birliklerde görev 

yapan personelden Komutanlıkça uygun görülen 
muvazzaf subay ve astsubaylar, aylıkcı erbaş ve 
erler ile mukaveleli erbaş ve erlere maaşlarının 
%2.5’i, yedek subaylara harçlıklarının %10’u, 
mükellef erbaş ve erlere ise harçlıklarının yarısı 
tutarında görevlerindeki risk nedeniyle her ay iş 
güçlüğü ödeneği verilir.  
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    (d) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sivil İşler ve Halkla 

İlişkiler Başkanlığında çalışan muvazzaf subay ve 
astsubaylar, aylıkçı erbaş ve erler, askeri memurlar 
ile mukaveleli erbaş ve erlerden, Sivil İşler ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığının uygun göreceği 
görevlerde çalışanlara Sivil İşler ve Halkla ilişkiler 
Başkanlığının teklifi ve Komutanlığın onayıyla her 
ay maaşlarının %2.5’i tutarında iş güçlüğü ödeneği 
verilir. 

 
 

   (e) Mukaveleli erbaş ve erlere, çalışma şartlarındaki 
güçlük nedeniyle her ay maaşlarının %6.5’i 
tutarında iş güçlüğü ödeneği verilir. 

     
    (f) Komutanlıkça uygun görülerek sürveyan olarak 

görevlendirilen muvazzaf subay ve astsubaylar, 
aylıkçı erbaş ve erler ile mukaveleli erbaş ve erlere 
görevlerindeki risk nedeniyle her ay maaşlarının 
%6.5’i tutarında iş güçlüğü ödeneği verilir. 

     
    (g) Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğü, Saymanlık, Mal 

Sorumluluğu, Hesap Sorumluluğu, Savunma 
Komptrolörlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, 
Mukayyit ve Mukayyit Yardımcılığı, Kantin ve 
Gazinoların Muhasip ve Kasa Subaylığı, Birlik 
Mutemetliği kadrolarına atanıp bu görevleri yapan 
personele ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını 
Güçlendirme Kurumu namına fiilen tahsilat yapan 
askeri personele her ay maaşlarının %5’i oranında 
iş güçlüğü ödeneği verilir. 

     
    (h) Her yıl 60 saatlik zorunlu uçuş eğitimlerini yapan 

muvazzaf subay ve astsubaylara her ay  
maaşlarının %18’i kadar iş güçlüğü ödeneği verilir. 

     
    (ı) Komutanlıktaki bot / gemilere atanıp buralarda fiilen 

görev yapanlara her ay maaşlarının %5’i tutarında 
iş güçlüğü ödeneği verilir. 

     
    (i) Bölük, tabur, alay veya eşidi birlik komutanlığı 

görevine atanıp da fiilen bu görevi yapanlara her ay 
maaşlarının %5’i tutarında iş güçlüğü ödeneği 
verilir. 

     
    (j) Komutanlıkta görev yapan hakim sınıfı subaylara 

her ay maaşlarının %5’i tutarında iş güçlüğü 
ödeneği verilir. 

     
   (3) Teknik Hizmet Ödeneği : 

Muhabere teknisyen astsubaylara, motor teknisyen 
astsubaylara, silah teknisyen astsubaylara ve bu hizmeti 
yaptıkları birlik komutanlarınca belgelenen astsubaylara, 
bakım ve onarım kademelerinde bakım ve onarım 
hizmetlerinde çalışan askeri memur, aylıkçı ve mukaveleli 
erbaş ve erlerle işçilere ve herhangi bir birlikte  şöför, 
gemici, makinist  ve  benzeri teknik hizmet gören aylıkçı ve 

    mukaveleli erbaş ve erlerle işçilere maaşlarının veya 
ücretlerinin %1.5’i tutarında teknik hizmet ödeneği verilir. 
Teknik hizmet gören personel, birlik komutanlarının 
tekliflerine göre Komutanlık tarafından tespit edilir. 
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R.G.    (4) İkramiye ve Kıdem Tazminatı : 
EK III     
31.07.1998 
A.E.408 
18.08.1999 
A.E.509 

   (a) Mukaveleli erbaş ve erlere en az iki yıllık hizmeti 
olması koşuluyla hizmetten ayrılmaları halinde ve 
tamamlanmış her hizmet yılına karşılık; son aldığı 
aylık brüt maaşı tutarında bir ikramiye ödenir. 
Yıldan eksik olan süreler aylara göre doğru orantılı 
olarak dikkate alınır. Ancak Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı Mukaveleli Er ve Erbaş Tüzüğünün 
16’ıncı maddesinin (2)nci fıkrasına göre mukavelesi 
feshedilenlere bu ikramiye ödenmez. 

    (b) Komutanlıkta görevli işçilere Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile İşçi Sendikaları Federasyonu 
arasında imzalanan toplu sözleşme uyarınca 
ikramiye ve kıdem tazminatı ödenir. 21 Aralık 1963 
tarihinden sonraki tüm hizmet kesintili olsa dahi bu 
maksat için hesaplanır. Ancak ilk uygulama 1 Mart 
1980’de görevde olanları kapsar. 

     
389/2004   (5) “(a) Atanma veya tertip nedeniyle Erenköy ve Pile’de 

görev yapan, mükellef erbaş ve erlere fiilen görev 
yaptıkları süre için (izinler hariç) yürürlükteki asgari 
ücretin %10’nun gün esasına göre tespiti sureti ile 
bulunacak rakam üzerinden tamamlanmış her 
hizmet gününe karşılık, muvazzaf subay ve 
astsubaylar, aylıkçı ve mukaveleli erbaş ve erler ile 
sivil personele her ay aylık maaşlarının %13’ü, 
yedek subaylara ise her ay yürürlükteki asgari 
ücretin %25’i tutarında mahrumiyet bölgesi 
tazminatı verilir. 

   (b) Bir aydan az süreli görevlendirme nedeniyle 
Erenköy ve Pile’de fiilen görev yaptıkları süre için 
muvazzaf subay ve astsubaylar, aylıkçı ve 
mukaveleli erbaş ve erler ile sivil personele aylık 
maaşlarının %13’nün, yedek subaylara ise 
yürürlükteki asgari ücretin %25’nin gün esasına 
göre tespiti sureti ile bulunacak rakam üzerinden 
tamamlanmış her hizmet gününe karşılık 
mahrumiyet bölgesi tazmınati verilir. 

   (c) Bu ödenekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bütçe 
Yasasının Bütçenin Finansmanı maddesinde 
belirtilen öz gelirler kaynağından karşılanır.” 

    
   (6) Muvazzaf subay ve astsubaylara, yıllık 60 saatlik mecburi 

uçuş süresinden fazla olarak yaptıkları her 1 saatlik uçuş 
için aylık maaşının %2.5’i tutarında uçuş tazminatı verilir. 
Bu tazminat yılda 120 saati aşamaz. 

     
 ÜÇÜNCÜ KISIM 

ÖDÜL, YARDIM VE YURT DIŞI ÖDENEKLER 
     
Ödül  9.  (1) Ödül, Komutanlıkta görevli muvazzaf subay, yedek subay, 

astsubay, askeri memur, aylıkçı, mukaveleli ve mükellef 
erbaş ve erler, işçiler, sözleşmeli personel ile askeri 
öğrencileri iyi hizmete teşvik etmek ve başarılarını taltif 
etmek amacı ile verilir. 

     
   (2) Ödül Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Ödül Talimatı 

hükümlerine göre verilir. 
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Yardımlar    10.  (1) Mükellef çavuş, onbaşı ve erlerden : 
     
    (a) Evli olanlara her ay onbaşı harçlığı tutarında evlilik 

yardımı, 
     
    (b) Anne ve babası veya bunlardan birinin ölümü 

halinde yardıma muhtaç olduğunu Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Sosyal Yardım Dairesinden 
alacağı belge ile belgelendirenlere her ay onbaşı 
harçlığı tutarında ana – baba yardımı verilir. 

     
   (2) Komutanlıkta görevli muvazzaf subay, astsubay ve askeri 

memurlara Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sosyal Yardım 
Talimatında belirtilen esaslara göre sosyal yardım yapılır. 

     
Yurtdışı 
ödenekleri 
 
 

   11.  Görevli olarak veya kurs ya da hizmet içi eğitim amacı ile 
yurtdışına gönderilen  Komutanlıkta görevli personele yapılacak ödeme 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki mevzuata göre olur. 
   Ancak, kurs esnasında Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait orduevlerinden yararlanan Komutanlık personeline bu 
ödeneğin yarısı ödenir. 
   Türkiye Cumhuriyeti harp okullarını bitirdikten sonra sınıf 
okullarına devam eden subaylara yukarıda belirtilen ödeme yapılmaz. 

     
 DÖRDÜNCÜ KISIM 

SON KURALLAR 
     
Uygulama 
ve talimat 
yapma 

  12.  Bu Tüzük Komutanlık tarafından uygulanır. Uygulamayı 
kolaylaştırmak amacıyla gerekli talimatlar Komutanlık tarafından yapılır. 

     
Yürürlüğe 
girme ve 
yürürlükten 
kaldırma 
R.G.EK III 
7.7.1982 
A.E.316 
29.3.1985 
A.E.163 
26.4.1985 
A.E.232 
3.10.1986 
A.E.562 
7.9.1989 
A.E.403 
26.2.1991 
A.E.88 
29.7.1994 
A.E.378 
25.5.1998 
A.E.278 
18.8.1999 
A.E.510 
5.11.1999 
A.E.695 
23.09.2000 
A.E.652 
23.09.2000 
A.E.653 
11.05.2001 
A.E.275 

   13.  Bu Tüzük 01 Ocak 2002 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 
değiştirilmiş şekli ile  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mali Tüzüğü, yapılan 
işlemlere halel gelmeksizin ayni tarihten itibaren yürürlükten kalkar. 
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