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…………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: ……….. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 14.09.2022 tarihli veE-

16758789 -520-4550478 sayılı yazısı. 

 

Başkanlığınız bünyesinde münhal bulunan 1. dereceli özel kalem müdürlüğü kadrosuna 

vekâleten ataması yapılan lisans mezunu ve iki yıllık hizmeti bulunan bir personele vekâlet 

ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

59 uncu maddesinde, “…Özel Kalem Müdürlüklerine… bu Kanunun atanma, sınavlar, 

kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis 

edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir...” hükmü, 

60 ncı maddesinde, "İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel 

şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir. 

Kuruluş kanunlarındaki veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki özel hükümler 

saklıdır. 

...” hükmü, 

61 inci maddesinde, “60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında 

bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün 

hükümleri uygulanır. 

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının 

ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun 

kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır. 

…” 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. 

.. 

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. 

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun 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. 

Ayrıca, 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 

2 nci maddesinde, “… 

Ancak; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen 

istisnai memurluklara, 

… 

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz…” hükmü yer almaktadır. 

Yine, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Yönetmelikte de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu 

maddesinde belirtilen istisnai memurluklara atanacaklarla ilgili bir hüküm getirilmemiştir. 

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, 

- İlgilinin özel kalem müdürlüğüne asaleten atanma şartlarını taşıdığı, 

- Vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun 

onayda belirtilmiş olması, 

- Vekalet görevinin asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, 

Hallerinin birlikte gerçekleşmesi halinde ilgi yazıda bahsi geçen personele vekalet ücreti 

ödenebileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                                                       ….……… 

          Bakan a. 

              Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


