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Başkanlık onayıyla yaklaşık 10 aydır müftülüğe vekâlet ettiğinizi belirterek, vekâlet ücreti
alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.
Bilindiği üzere 657 sayılı kanunun 86 ıncı maddesinde, memurların kanuni izin, geçici görev,
disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak
ayrılmaları halinde (dolu kadroya), yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan vekil
atanabileceği, bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâletin
asıl olduğu hususları düzenlenmiştir.
Ayrıca aynı maddede, dolu kadroya kurum içinden atanan vekil memurlara vekâlet görevinin
3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından atananlara ise göreve başladıkları
tarihten itibaren vekâlet aylığı ödeneceği, boş kadrolara ait görevlerin ise, lüzum görüldüğü
taktirde memurlara vekâleten gördürüleceği gibi hususlara da yer verilmiştir.
657 sayılı Kanunun 175 inci maddesinde, bir göreve vekâleten atanan memurlara, vekâlet
edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte birinin, vekilin asilde aranan
şartları taşıması kaydıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve
Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinde “Vekâlet” düzenlenmiş
olup, buna göre kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâlet ettirilenlere vekâlet ettikleri
kadro veya görevler için bahse konu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam
net tutarının, asli kadro ve görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam
net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki
oranlar dikkate alınmaksızın, vekâlet görevine başladığı tarihten itibaren ve vekâlet görevinin
fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.
Ancak, vekâletin 657 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun
onayda belirtilmiş olması, vekâletin asli atamaya yetkili amir tarafından verilmesi ve son
olarak da vekilin asilde aranan şartları taşıması gerekir.
Buna göre, dolu kadroya vekâlette, 3 aydan sonrası için vekâlet ücreti ödenecek, zam ve
tazminat farkı ödenmeyecek; boş kadroya vekâlet edilmesi halinde ise vekâlet ücreti ödenmesi
söz konusu olmayacak, ancak vekilin bir önceki paragrafta belirtilen şartlar dahilinde
görevlendirilmesi halinde zam ve tazminat farkları ödenecektir.
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