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KOZLUK KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Müftülüğü)

İlgi : 28/10/2016 tarihli ve 17191114 569 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; münhal bulunan ilçe müftüsü kadrosuna vekaleten görevlendirilen aynı ilçede Vaiz Mehmet Tahir 
PEKİM'in, bu görev esnasında Başkanlıkça düzenlenen istişare, seminer ve toplantılara katıldığı günler, İlçe 
Müftüleri toplantı günleri ve ilde yapılan sınavlarda komisyon üyesi olduğu günlere ilişkin vekalet zam ve tazminat 
farklarını alıp alamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "vekalet" başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasında; "657 
sayılı Kanun'un 86 ncı maddesi uyarınca; kurumlarınca bir göreve kurum içinden … vekalet ettirilenlere; … 
vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, 
asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark; … vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevi fiilen yapıldığı sürece 
ödenir"; aynı maddenin 2/cc fıkrasında; "Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet 
görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, 
seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için), … vekalet nedeniyle 
öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez" hükümleri yer almaktadır. 

Adı geçenin özlük bilgileri ve hizmet cetveli kontrol edildiğinde, boş olan "ilçe müftüsü" kadrosuna vekalet etme 
şartlarını taşıdığı ve onayın Başkanlıkça verildiği anlaşıldığından fiilen vekalet ettiği sürece zam ve tazminat 
farklarını hak ettiği görülmüştür. Soruda belirtilen durumlar nedeniyle vekalet ettiği görev yerinden ayrılması 
halinde ise sonuç değişiklik göstermektedir.

Buna göre; "ilçe müftüleri toplantısı" doğrudan vekalet görevine ilişkin bir geçici görev olduğu için  adı geçen bu 
sebeple Kozluk'tan ayrılmışsa o günler için zam ve tazminat farklarının ödeneceği, Başkanlıkça düzenlenen istişare 
toplantıları ve ildeki sınav komisyon üyeliği görevleri İlçe Müftü Vekili sıfatından dolayı ise ödeneceği, vaizlik 
görevinden veya şahıs olarak meziyetlerinden dolayı ise kesileceği, "seminer"e katılmak için ilçeden ayrılması 
durumunda ise zam ve tazminat farklarının kesileceği, mütalaa edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.
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