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İlgi: 15.02.2022 tarihli ve E-34572206-000-2945683 sayılı yazı. 

 

….. İli …….. Belediye Başkanlığında 4. derece mühendis olarak çalışmakta iken, 

01.10.2021 tarihi itibariyle belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanan ve ayrıca imar ve 

şehircilik müdür vekilliği görevi verilen …………’ın, mali haklarında nasıl bir değişiklik 

olacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde, “…Ek 

Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet 

sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı 

cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde 

yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. 

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere 

esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli 

kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları 

kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde 

belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden 

düşük olamaz…” hükmü, 

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 vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. 

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve 

beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu 

öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni 

(mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. 

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 

aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden 

ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve 

başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir…” hükmü, 

174 üncü maddesinde, “Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması 

şarttır.” hükmü, 

175 inci maddesinde, “Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin 

kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı 

kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak 

üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle 

atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri 

uygulanır. 



Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı 

ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur…” hükmü yer almaktadır. 

375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde, “…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 Cumhurbaşkanınca 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…” hükmü yer almaktadır. 

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 

Tazminatlara İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde, “- (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi 

uyarınca; 

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet 

ettirilenlere; 

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun 

onayda belirtilmiş olması, 

bb) Vekaletin, Cumhurbaşkanınca 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 veya görevler için bu sınavlara girebilme 

hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları, 

kaydıyla; 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; 657 sayılı Kanunun 175 

inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren 

ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir. 

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara, 

bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, 

görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer 

nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, 

cc) 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), 

çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat 

ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere, 

dd) Kurumların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde kadrosu 

bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı 

görevlerini, 

ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere 

vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç), 

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. 



b) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı 

Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, 4. derece mühendis olarak çalışmakta iken, 01.10.2021 tarihi itibariyle 

belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanan ve aynı zamanda imar ve şehircilik müdür 

vekilliği görevini yürüten ilgilinin mali haklarına ilişkin olarak; 

- Belediye başkan yardımcısı kadrosu için öngörülen mali haklardan yararlandırılması, 

bilahare kazanılmış hak aylık derecesine göre mühendis olarak alabileceği ek göstergenin 

belediye başkan yardımcısı kadrosu için öngörülen ek gösterge rakamından yüksek olması 

halinde yüksek olan ek göstergeden yararlandırılması, 

- Asilde aranan şartları taşıması ve mevzuatta öngörülen diğer şartları taşıması halinde 

vekalet ücreti ödenebileceği, 

- Vekaleten yürüttüğü imar ve şehircilik müdürlüğü kadrosu için öngörülen zam ve 

tazminatların toplam net tutarının, belediye başkan yardımcısı kadrosunun zam ve 

tazminatlarının toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki farkın ödeneceği, 

Hususlarında bilgilerini rica ederim. 

                                                          

                  ….……… 

          Bakan a. 

              Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


