
 

 

ÖZET: Vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığının tespitinde 

değerlendirilemeyeceği, ayrıca 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 

girdiği tarihte fiilen 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde bulunmaması  

veya daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunmaması 

sebebiyle ilgili personelin 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden 

yararlanamayacağı hk.     (17.10.2003-23. Bülten 43.sayfa) 

 

 

           ... Belediyesinde görevli personelin, 26.03.1990-01.09.1991 tarihleri arasında 1 yıl 

5 ay 5 gün süreyle vekil imam olarak görev yaptığı, daha sonra belediyenin açmış olduğu 

memurluk sınavını kazanarak Daktilograf olarak göreve başladığından bahisle adı geçen 

personelin vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin intibak işleminde sayılıp 

sayılamayacağı ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bir derece alıp 

alamayacağı hususlarında tereddüte düşüldüğünü belirten ilgi yazı incelenmiştir. 

 

 Bilindiği üzere, 22.9.1991 tarih ve 458 sayılı “Devlet Memurları Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 657 sayılı Kanuna 

eklenen Ek Geçici Maddenin birinci fıkrasında “Bu Kanun ve ek geçici maddelere göre 

aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 

sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli ve 2182 

sayılı; 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış 

olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim 

durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine 

getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst kademede geçirilmiş 

sayılır.” denilmekte ve beşinci fıkrasında da “Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 

2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan ve bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta 

olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır. 

 

 Bu itibarla, adı geçen personelin vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin kazanılmış 

hak aylığının tespitinde değerlendirilemeyeceği, ayrıca 458 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerinden yararlanabilmesi  için ilgilinin mezkur Kararnamenin yürürlüğe 

girdiği tarihte fiilen 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde bulunması  veya 

daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunması gerektiğinden  ilgili 

personelin 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamayacağı 

mütalaa edilmektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


