
 

 

ÖZET: 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde belirtilen 

unvanlarda görev yapanların yine aynı cetvelde yer alan boş bir kadroya vekalet etmesi 

halinde her hangi bir fark ödemesi yapılıp yapılmayacağı ile yapılması durumunda hangi 

unsurların dikkate alınması gerektiği hk. (15.03.2013-3051) 

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde belirtilen unvanlarda 

görev yapanların yine aynı cetvelde yer alan boş bir kadroya vekalet etmesi halinde her hangi bir 

fark ödemesi yapılıp yapılmayacağı ile yapılması durumunda hangi unsurların dikkate alınması 

gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.  

Bilindiği üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ek 10 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrasında; “Ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekaleten atananlara vekalet 

görevi nedeniyle birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. 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.” hükmü ile son fıkrasında; “Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya 

çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

hükmüne yer verilmiştir. 

161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar 

başlıklı B bölümünün 4 üncü maddesinde; (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara 

vekaleten atananlara, vekalet görevi nedeniyle vekalet ettikleri kadro unvanı için öngörülen ücret 

ve tazminat ödemeleri yapılmayacağı; bu durumdakiler ile kadro unvanları (II) ve (III) sayılı 

Cetvellerde bulunanlardan anılan Cetvellerde yer almayan bir kadroya vekalet edenlere, mevcut 

uygulamada olduğu gibi 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri ile 152 nci maddesi 

uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümlerine göre, 

vekaleten atanılan kadrolar için belirlenmiş olan aylık göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak 

vekalet aylığı, işgal ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam 

ve tazminatların toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödeneceği belirtilmiştir. 

Yukarı yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; mevzuatta belirtilen şartların 

bulunması kaydıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde yer alan 

kadrolarda görev yapanlardan II sayılı Cetvel kapsamındaki başka boş kadrolara vekalet 

edenlere,  

-657 sayılı Kanunun 86 ncı ve 175 inci maddeleri kapsamında aylık gösterge ve ek 

göstergeleri esas alınmak suretiyle vekalet aylığı  ile 152 nci maddesine istinaden yürürlüğe 

konulan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca zam ve tazminat farkının ödenmesi 

gerektiği, 

-Vekalet ettikleri kadro unvanları için öngörülen ücret ve tazminat göstergeleri esas 

alınarak ödeme yapılmasının ise mümkün olmadığı, 

mütalaa edilmektedir 

 

 


