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İlgi yazı ile; İliniz Özalp ilçesi Mollatopuz Köyü Camii imam-hatibi Metin ŞAKAR’ın, 13/04/1998 

tarihinden bu yana mezkur ilçe Kaymakamlığı’na bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde geçici 

olarak görevlendirildiğinden bahisle, adı geçen personele din hizmetleri tazminatının ödenip 

ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 

Bilindiği üzere, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 

Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesinde, “Zam ve tazminatların 

ödenebilmesi için, I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve 

yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen 

yapması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir. 

 

Ayrıca 657 sayılı DMK’nun “kurumlar arası geçici süreli görevlendirme” başlıklı Ek-8. maddesinde; 

“…Geçici süreli görevlendirme, memurların göreviyle ilgili olması şarttır” denilmektedir. 

 

Bu maddelere bakıldığında; din hizmetleri tazminatından faydalanan ilgili personelin başka bir sınıfta 

istihdam edildiği için, kadro unvanı görevin gerektirdiği hizmetleri fiilen yapmaması nedeniyle din 

hizmetleri tazminatından faydalanamayacağı gibi bir kanaat oluşsa da; konuyla ilgili 160 seri no’lu 

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin E-“Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 

4/c maddesine göre; zam ve tazminatların ödenmesi için yurtiçi geçici görevlendirilmesi sebebiyle asli 

görevini yerine getiremeyen kişilerde fiilen görev yapma şartı aranmayacağı” belirtilmiştir. Maliye 

Bakanlığı burada, ilgili kanun maddelerinin hangileri olduğuna açıklık getirmese de “kanunların 

öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere”  ifadesine dayalı olarak bu sonuca ulaştığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili kurumlar arası uygulamayı yönlendirme yetkisine Maliye Bakanlığı sahip olduğundan 

bu tebliğe göre işlem yapılması gerekmektedir. 

 

Bu itibarla; kadrosu Özalp Müftülüğü din hizmetleri sınıfında bulunan İmam-Hatip Metin ŞAKAR’ın, 

Kaymakamlığa bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle 

din hizmetleri tazminatının kesilmesine gerek olmadığı mütalaa edilmiştir. 

 

Bilgilerini rica ederim. 
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