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Belediyenizde muhasebeci kadrosunda bulunan personelin Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü görevini yürüttüğü belirtilerek, Danıştay 11. Dairesinin 2011/1481 esas sayılı 

Kararından bahisle söz konusu personele vekalet aylığı ödenmesine ilişkin görüş talep eden ilgi 

yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet görevi ve aylık 

verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında “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.” hükmü ile "Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler" başlıklı 

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 bulunmaktadır. 

Öte yandan, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6 ncı 

maddesinde, “(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda; 

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, 

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi 

itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, 

genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma 

şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda 

bu şart aranmaz.” hükmü, 

"Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 

nci maddesinde, "(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme 

suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır: 

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve 

güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat 

saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde 



öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin 

birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim 

düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış 

olmak…” hükmü, 

"Geçici hükümler" başlıklı Geçici 1 inci maddesinde ise, "1) 18/4/1999 tarihinde 

görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer 

koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık 

yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları 

açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın 

yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir." hükmü yer 

almaktadır. 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, müdür ve şube müdürü kadrosuna 

vekaleten atanan personelin, sınav hariç asilde aranan şartları sağlaması gerekmekle birlikte söz 

konusu personelin 1999 tarihinden önce önlisans düzeyinde mezuniyeti olması halinde vekalet 

aylığının ödenebilmesi açısından dört yıllık yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilebilmesi 

için bu tarihten önce memuriyette bulunması şartını da yerine getirmesi gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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