
 

MUŞ VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

 

İlgi : 21.08.2020 tarihli ve 93467631-903.02.02-E.582989 sayılı yazınız.
 

İlgi yazı ile; Hasköy Müftülüğünde münhal bulunan   ilçe müftülüğü kadrosuna4.derece
12/02/2020 tarihinden itibaren vekalet eden Vaiz Sedat ŞENTÜRK'ün (o tarihte 7,5 yıl hizmeti

) Malmüdürlüğünde yapılan denetimlerde 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde belirtilenolan
şartları taşımaması nedeniyle kendisine ödenen vekalet ücretini faizi ile birlikte iade etmesinin

  belirtilerek,  dört  yıllık  dini  yüksek öğrenim ve dini  yüksek  ihtisas mezunu olan  veistendiği
Başkanlık onayı ile görevlendirilen ilgili personele, vekalet ücreti/zam ve tazminat farkı ödenip
ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesinde; "Memurların
kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle
işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine   veya diğer kurumlardankurum  içinden
veya açıktan  . … Aynı kurumdan (Anayasa Mahkemesi'nin 5/7/2012 tarihli vevekil atanabilir
E.  2012/11,  K.2012/104  sayılı  kararıyla  bu  fıkrada  yer  alan  "…  birinci  fıkrada  sayılan …"
ibaresi  iptal  edilmiştir.)  ayrılmalar  dolayısıyla  atanan  vekil  memurlara  vekalet  görevinin  3

 …   ödenir" hükmü  ile aynı kanunun 175.aydan  fazla devam eden süresi  için vekalet aylığı
maddesinde;  "Bir  göreve  vekaleten  atanan  memurlara  vekalet  edilen  görevin  kadro
derecesinin  birinci  kademesinin  üçte  biri,  …  verilir.  …  Ancak,  kurum  içinden  …  vekalet
edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi  için,  "vekilin asilde aranan şartları  taşıması zorunludur
hükümleri yer almaktadır.
 

Mezkur  kanunun  68/B maddesinde;  "...sınıfların  1,  2,  3  ve  4  üncü  derecelerindeki
kadrolarına,  derece  yükselmesindeki  süre  kaydı  aranmaksızın,  atanmasındaki  usule  göre
daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
 
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) ...
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve   ve yükseköğrenim4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması
görmüş olması   ..." denilmektedir.şarttır
 

Diğer yandan, 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek 
 Bakanlar Kurulu Kararının "Vekâlet" başlıklı 9 uncu maddesinde;Zam ve Tazminatlara İlişkin
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"(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;
a) 1) Kurumlarınca bir göreve   veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;kurum içinden
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda
belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro
veya  görevler  için  ilgili  Bakan,  diğer  kadro  veya  görevler  için  asili  atamaya  yetkili  amir
tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve  ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan  tüm şartları
(asaleten  atanmada  sınav  şartı  aranılan  kadro    için  bu  sınavlara  girebilmeveya görevler
hakkının elde edilmiş olması dahil)   kaydıyla;   kadro bir arada taşımaları, vekalet ettikleri veya

  bu Karar  uyarınca öngörülen  ın  toplam net  tutarının,  asligörevler için zam ve  tazminatlar
kadro veya görevleri  karşılığında  fiilen aldıkları zam ve  tazminatların  toplam net  tutarından
fazla olması halinde,  ; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkatearadaki fark
alınmaksızın,    ve  vekalet  görevinin  fiilenvekalet  görevine  başlanıldığı  tarihten  itibaren
yapıldığı sürece  ." denilmektedir.ödenir
 

17.5.1987  tarih  ve  19463  sayılı  Resmi Gazete'de  yayımlanan  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  üncü  dereceli
kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz
olmaları ... gerekmektedir" ifadeleri yer almaktadır.
 

Yukarıda  belirtilen  mevzuat  ve  Strateji  web  sayfamızda  yayımlanan  "Boş  kadroya
vekaletle ilgili Anayasa Mahkemesi kararı sonrası vekalet ücreti" başlıklı mütalaamıza göre;
a)  2012  yılı  Temmuz  ayında  kamu  görevine  başlayan  ve  2020  yılı  Şubat  ayında  vekalet
verilen  ilgiliye (o  tarihte 7,5 yıl görev süresi), vekaletinin  ilk gününden  itibaren 3 ay süreyle
müktesep derecesi olan 7. derecedeki (4. derece kadroya atanma şartını taşımadığı için ona
ait  olanı  alamaz,  ama  BKK'nın  9/1-cc  gereği   kendi  müktesep  derecesiyle o görevin
zam-tazminat  farkını alabilir)  İlçe Müftüsü  ile aynı derece Vaiz kadrosu arasındaki  "zam ve

 (bu 3 ayda vekalet aylığı verilmez),tazminat farkları"nın ödenebileceği
b) Anayasa Mahkemesi kararı  (2012) sonrası oluşan durumda  ilgiliye, vekaletinin 3. ayının

 kendi müktesebi 7. derecenin 1. kademesinin (gösterge ve ek göstergenin)bitiminden itibaren
1/3'i  şeklinde    gerektiği  (bu  süre  içinde  zam-tazminat  farkı"vekalet  aylığı"  ödenmesi
ödenmez),
c)  İlgilinin  hizmet  cetveli  incelendiğinde  1  aylık  askerliği  dışında  göreve  ara  verme
bulunmadığı,  dolayısıyla  8  yıllık  görev  süresinin  bu  yılın  (2020)  Ağustos  ayında  dolduğu
anlaşıldığından vekalet ettiği 4. derece kadroya atanma şartları tamamen tutacağından 8 yılı 
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Mahmut TÜRK
Başkan a.

Strateji Geliştirme Başkanı

 vekalet ettiği kadro derecesinin doldurduğu günü  takip eden aybaşından  itibaren (4) birinci
kademesinin  (gösterge  ve  ek  göstergenin)  1/3'i  şeklinde  "vekalet  aylığı"nın  ödenmesi
gerektiği (bu süreçte zam-tazminat farkı ödenmez),
Mütalaa edilmiştir.
 
Bilgilerini rica ederim.
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