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İlgi

: 24.11.2020 tarihli ve E-81487413-840-839363 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; Samsun ili İlkadım ilçesinde VHKİ kadrosunda görev yapan İhsan ATMACA ile
Ankara ili Yenimahalle ilçesinde imam-hatip kadrosunda görev yapan İbrahim KELLİ'nin, İl
Müftülüğünüze şube müdürü sıfatıyla atanarak 05.10.2020 tarihinde görevlerine başladıkları belirtilerek,
ilgililere 05-14.10.2020 tarihleri arası için maaş farkı ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız
görüşü talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, memurların görev ve unvan değişikliği/yükselmesinde yeni aylığa ne zaman hak
kazanacağına dair Kanunlarda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun "derece değişikliğinde aylığa hak kazanma" başlıklı 167. maddesinde; "Derece
yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin
görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı
kademe aylığını alır.", aynı Kanun'un "görev yeri değiştirilen memurların aylıkları" başlıklı 169.
maddesinde; "Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen
süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, … memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi
takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir." hükümleri yer almıştır.
160 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin "E- Uygulamaya İlişkin Ortak
Açıklamalar" bölümünün 11/c maddesinde "Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev
değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin
aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre
ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer
hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu
kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu
gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi gerekmektedir" denilmiştir.
Somut olayda; ilgililerin her ikisinin de yükselme sınavını kazanarak şube müdürü oldukları, yani
görev/unvanlarının yükseldiği ve "başka yer"e atandığı, konuya 657 sayılı DMK'nun 167. maddesi
açısından bakıldığında; sadece birinin, yeni atandığı görev/unvan sebebiyle "derecesinin yükseldiği" (2/3
iken 1/1 olmuş), diğerinin ise zaten mükteseben aynı derecede bulunduğu (önceki görevi de 1/1),
konuya 169. madde açısından bakıldığında, her ikisinin de "başka yerdeki bir göreve atandığı"
görülmektedir. Her iki maddeye göre de, ilgililer yeni aylıklarına, takip eden aybaşından itibaren hak
kazanacaktır. Tebliğde "görev değişikliği"nde aylığa hak kazanmaya değinildiği, ancak onun da yasal
dayanağının bulunmadığı açıktır. Halbuki Anayasa'nın 128. maddesine göre, memurlara yapılacak bütün
ödemelerin dayanağının Kanunla düzenlenmesi zorunludur. Yasal dayanağı olmayan bir konuda sadece
Tebliğ ile; mükteseben o dereceyi kazanmış olan personel ile dolaylı olarak kazanmış olan arasında,
yani doğrudan hakkı olanla dolaylı (yükseltilerek) bu hakkı kazanan arasında ikincisi lehinde bir
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ayırımcılık yapmak (örneğin bir ev üzerindeki hakkı, kiracı kullanabildiği halde ev sahibinin
kullanamayacağını iddia etmek gibi bir sonuç) hukukun temel prensiplerinden olan (Anayasa'nın 2, 5 ve
55.maddeleri) "adalet" ilkesiyle çelişmektedir.
Nitekim Danıştay 2. Dairesi, E.2008/3224 ve 01.03.2013 tarihli ve K.2013/1130 sayılı kararında;
görev değişikliğinde/yükselmesinde memurun yeni görevinde aylığa, bu göreve başladığı tarihi takip
eden aybaşından itibaren hak kazanacağı, hükmünü vererek 657 sayılı DMK'nun 167 ve 169.
maddelerini esas aldığını, Kanuni dayanağı bulunmadığı için Tebliği dikkate almadığını göstermiştir.
Mezkur mevzuat ve Danıştay kararı çerçevesinde; bu konu doğrudan "Kanun"la düzenleninceye
kadar, muhtelif unvanlarda iken görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle "başka yer"de Şube
Müdürü sıfatıyla göreve başlayan ilgililere, göreve başladıkları 05.10.2020 tarihini takip eden aybaşından
(15.10.2020) itibaren yeni görev/unvana göre maaş ödeneceği, 05-14.10.2020 tarihleri arası için bir
ödeme yapılmayacağı mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.

Mahmut TÜRK
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
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