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İlgi : Çukurova İlçe Müftülüğünün 15/01/2013 tarihli ve 15885767/842-66 sayılı yazısı. 

 

İlgi yazı ile; İlçe Müftülüğünde Murakıp olarak görev yapan ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu 

mezunu olan Muhsin YEŞİLDEMİR’in tedviren Şube Müdürlüğüne vekalet ettiği belirtilmiş, olup, 

ilgiliye vekalet ettiği kadroya ait zam ve tazminatların ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız 

görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, bu husus 657 sayılı DMK’nun 86 ve 175. maddeleri ile 2006/10344 sayılı BKK ile 

düzenlenmiştir. Buna göre ilgili söz konusu mevzuatta geçen şartları taşıması halinde dolu kadroya 

vekalet ediyorsa 3 aydan sonrası için 1/3 oranında vekalet ücreti; boş kadroya vekalet ediyorsa iki 

kadro arasındaki zam ve tazminat farklarını ilk günden itibaren alabilecektir. 

İlgi yazı ekindeki Danıştay 3. Dairesi’nin E:1982/960, K:1982/929 sayılı kararı, görüldüğü gibi 1982 

yılında verilmiştir. 657 sayılı DMK’nun 175.maddesinin ikinci fıkrası 2001 yılında kanun maddesine 

eklenmiştir. Bu fıkrada; “…vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması 

zorunludur” hükmü getirilmiştir. Mezkur Danıştay Dairesi kararı, bu kanun maddesinden önceki bir 

tarihte verildiğine göre, bu madde ile hükümsüz hale gelmiştir. Zira kanun varken, eski tarihli 

mahkeme kararına itibar olunmayacağı açıktır. 2006/10344 sayılı BKK da 2006 yılında yürürlüğe 

girdiğine göre aynı hukuki yorum geçerlidir. 

Buna göre, ilgili önlisans mezunu olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği’nin 6/2-b,1 maddelerinde Şube Müdürü için aranan; “İl müftülükleri bünyesindeki din 

hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri 

ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali 

işlerle ilgili şube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olma” şartlarını 

taşımadığından dolayı ilgiliye herhangi bir ücret ödenemeyeceği değerlendirilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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