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İlgi : 09.03.2018 tarihli ve 74863563-622.02-E.1030 sayılı yazı.

 
Mühendis unvanı ile görev yapmakta iken Bakanlık Makamı Onayı ile 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kadrosuna
vekaleten atanan ilgiliye ek ödeme yapılıp yapılamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep
edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin,
11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen Ek 9 uncu Maddesinin
beşinci fıkrasında, " Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum
içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine
istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu
kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar
için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada
aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme
hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek
ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet
görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil
müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden
uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet
edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu maddesinde;
"...,

Bu madde kapsamına giren personele; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D)
bendi, 2 nci, 28 inci, ek 1 inci, ek 4 üncü ve ek 13 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer
maddelerinde öngörülen her türlü ödemeler ile ek 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemeler, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı
Kanunun ek 21 inci maddesinde öngörülen ödeme, 657 sayılı Kanunda ödenmesi öngörülen aylık,
ek gösterge, zam ve tazminatlar ve makam tazminatı ile avukatlık vekalet ücreti ve temsil tazminatı
ödenmez.

Ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında ver alan kadrolara vekaleten atananlara vekalet
görevi nedeniyle birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.
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Sadi KIZIK
Bakan a.

Strateji Geliştirme Başkanı

Ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan kadrolarda bulunan ve ekli (II) sayılı Cetvel
kapsamındaki başka kadrolara veya diğer kadrolara vekaleten atanan personele, birinci fıkrada
belirtilen ödemeler dikkate alınmaksızın, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükümleri
çerçevesinde ve 175 inci maddesine göre vekaleten atanılan kadrolar için belirlenmiş olan aylık
göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak vekalet aylığı ve anılan Kanunun 152 nci maddesi
uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümleri uyarınca işgal
ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatlarının
toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödenir." denilmektedir.

Bu çerçevede, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde bulunan
kadrolara vekâleten atananlara (II) sayılı Cetvelde yer alan ücret ve tazminat ödemeleri
yapılamayacak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe
konulan Bakanlar Kurulu Kararının vekâlete ilişkin hükümleri uyarınca işgal ettikleri kadrolar ve
vekâleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatlarının (yan ödeme ve özel
hizmet tazminatı) toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödenebilecektir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, İl Müdürü kadrosuna vekaleten
atanan ilgiliye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi kapsamında ek
ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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