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DEMİRCİ KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Müftülüğü)

İlgi : 03/07/2015 tarihli ve 13343366 301 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; ilçeniz Kuloğlu Camii İmam-Hatibi olarak görev yapan Cafer YÜCEL'in kaza sonucu 
rapor alması nedeniyle yerine İmam Hatip Lisesi mezunu Mehmet YILMAZ'ın vekaleten atandığı, 
camiinin kadrosu 1. derece olduğu için vekaleten atanan personelin maaş derece ve kademesinin 
onayda 1. derecenin 1. kademesi olarak geçtiği, adı geçen şahıs yüksek öğrenim mezunu olmadığı 
için bu derecenin ek göstergesinden faydalanma imkanı hususunda tereddüt hasıl olduğu 
belirtilerek, ilgilinin ek gösterge rakamının işgal ettiği kadroya göre mi, yoksa kendi tahsiline göre 
yükselebileceği dereceye göre mi hesaplanması gerektiği, değişiklik durumunda atama onayının 
değiştirilip değiştirilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; 
"Memurların kanuni izin (hastalık raporu da bu nevidendir), geçici görev, disiplin cezası 
uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde 
yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir", Kanun'un 175 inci 
maddesinde; "Bir göreve vekâleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin 
birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise … üçte ikisi verilir …", 
 
Diğer taraftan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 11/2 maddesinde; "Kur'an kursu 
öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, 
atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda 
başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.", 99 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu 
Genel Tebliği'nde; "… 1- Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri 
değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. Bu sebeple;
 
a)1-4. dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanun'un 68. maddesinde belirtilen 
şartları haiz olmaları, b)5-15. dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları 
itibariyle tesbit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri 
kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması 
gerekmektedir.",
 
Hükümleri yer almaktadır. Kanun'un 175. maddesinde; açıktan vekil olan kişiye vekalet edilen 
kadro derecesinin birinci kademesinin 2/3'sinin vekalet ücreti olarak ödeneceği öngörülmekte, 
ancak mezkur Yönetmelikte; atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından 
açıktan vekil atanabileceği, mezkur Tebliğ'in (a) fıkrasında da; 1-4 dereceli kadrolara vekalet 
edeceklerin 657 sayılı DMK'nun 68. maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları gerektiği yer 
almaktadır. 68. maddede ise; ek göstergesi 5300'den az olan 1-2. dereceli kadrolara vekalet 
edeceklerin 10 yıl görev yapmış ve yüksek öğrenim mezunu olmaları, 3-4 dereceli kadrolara 
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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vekalet edeceklerin 8 yıl görev yapmış ve yüksek öğrenim mezunu olmaları şart koşulmaktadır. Bu 
şartlardan "görev yılı" şartlarını memur olmayanların taşımaları söz konusu olmasa da, "yüksek 
öğrenim mezunu olma" şartının memur olmaya bağlı bir şart olmadığı açıktır. Ayrıca Tebliğin (b) 
fıkrasında; 5-15 dereceli kadrolara vekalet edecekler için "öğrenim durumları itibarıyla 
yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla" ibaresiyle kanun koyucunun maksadı açıklanmıştır. 
Tebliğin (a) fıkrasında açıkça öğrenim durumu zikredilmese de 68. maddeye atıfta bulunularak bu 
şarta değinilmiştir. Bu durumda ilgilinin durumu 657 sayılı DMK'na ekli I (Bir) Sayılı Cetvel'in 
VI-Din Hizmetleri Sınıfı başlıklı bölümünün "diğerleri" başlıklı (c) fıkrasına uymakta ve lise 
mezunu olarak memur olmuş olsa yükselebileceği en yüksek derece olan 3. derecenin ek 
göstergesinin 800 olduğu görülmektedir.
 
Mezkur mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde; ilgili memur olmuş olsa, İmam-Hatip Lisesi mezunu 
olduğu için 657 sayılı DMK'nun 36/A maddesinde belirtildiği üzere, öğrenim durumu itibarıyla 
yükselebileceği en yüksek derecenin 3 olduğu ve bu kanuna ekli I Sayılı Cetvel'e göre ek 
göstergesi (800) olacağı göz önüne alınarak Mehmet YILMAZ'ın, Tebliğ'in (a) fıkrasında şart 
koşulan yüksek öğrenim şartını taşımadan dini yüksek öğrenim mezunları (1. derece 3000; 3. 
derece 1600) ya da diğer yüksek öğrenim mezunları (1. derece 2200; 3. derece 1100) gibi ek 
gösterge haklarından yararlanamayacağı, dolayısıyla açıktan vekil olan ilgilinin ücreti 
hesaplanırken ek göstergesinin 800 olarak alınması gerektiği, diğer yandan onayda belirtilen ek 
gösterge Kuloğlu Camii'nin asıl görevlisine ait olduğundan onayın değiştirilmesine gerek olmadığı, 
ancak onay bu haliyle ödeme sisteminde teknik aksaklıklara sebep oluyorsa onayın da 
değiştirilebileceği mütalaa edilmiştir.
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