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İlgi  :18.07.2014 tarihli ve 57832378.900/16020 sayılı yazı. 

  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince esas görevleri 

üzerlerinde kalmak koşuluyla boş bulunan kadrolara Bakan Olur’u ile vekâleten atanan 

personele vekâlet aylığının ödenip ödenemeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilen 

ilgi yazı incelenmiştir.  

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekâlet görevi ve aylık 

verilmesinin şartları” başlıklı 86 ncı maddesinde; “Memurların kanuni izin, geçici görev, 

disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici 

olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya 

açıktan vekil atanabilir. 

   Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet 

asıldır. …Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil 

memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, … vekalet aylığı 

ödenir…
 

   Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü 

takdirde memurlara ücretsiz olarak vekâleten gördürülebilir. …” hükmüne yer verilirken 

Mezkûr kanunun 175 inci maddesinde; “Bir göreve vekâleten atanan memurlara vekalet 

edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, … verilir. … 

 Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâlet edenlere vekalet aylığı 

ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. …” hükümlerine 

yer verilmek suretiyle, dolu kadrolara vekâlet halinde vekâlet aylığı ödenmesi 

öngörülmüşken, boş kadrolara vekâlet halinde ise vekâlet aylığının ödenmesi mümkün 

bulunmamaktaydı. 

   Ancak Anayasa Mahkemesi, 13/10/2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5/7/2012 tarihli ve E. 2012/11, K.2012/104 sayılı kararıyla, 86 ncı maddede 

geçen “birinci fıkrada sayılan” ibaresini iptal etmiş ve iptal gerekçesi olarak; “vekalet 

aylığı ödenmesinde kadronun boş veya dolu olmasına göre ayrım yapılmasının 

Anayasa’nın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu” belirtilmiştir. ,  

  Anayasanın “Anayasa Mahkemesinin kararları” başlıklı 153 üncü maddesinde de; 

“…Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte 

yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe 

gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı 

günden başlayarak bir yılı geçemez. 

  … 

  İptal kararları geriye yürümez. 
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Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, 

yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” 
denilmek suretiyle Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği, kararın Resmi 

Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren ileriye dönük olarak sonuç doğuracağı ifade 

edilmiştir. Görüldüğü üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 

iptal kararı ile kurum içerisinden boş kadrolara vekâleten atanan memurlara da vekâlet 

görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenmesi imkânı sağlanmıştır. 

Buna göre yukarıda belirlenen mevzuat hükümleri gereğince Bakan Olur’u ile kurum 

içinde boş kadrolara atanan personele; 

Vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için aylık ve ek göstergeleri esas 

alınarak hesaplanan kademe aylığının 1/3 nün vekâlet aylığı olarak ödenmesinin mümkün 

olduğu düşünülmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                        Sadi KIZIK 

                                                                                                           Bakan a. 

                                                                                            Strateji Geliştirme Başkan V. 
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