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Konusu: 
657 saylh Kanunun 86 nCI maddesi geregince vekaleten iI Miidiirliigune atanan iI 
Miidiir Vekili .... 'a makam tazminatlodenip odenmeyecegi 

ilgili Mevzuat: 657 say tIl Kanunun Ek 26 nCI maddesinde; 

" a) Bu Kanuna ekli IV saylll eetvelde unvanlan yazdi gorevlerde buhmanlara hizalarmda 
gosterilen gosterge rakamlarmm memur aylzklarma uygulanan katsayl ile ~arplml sonueu 
bulunan miktarda makam tazminatl odenir. Makam tazminatl damga vergisi hari~ herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz ve odemelerde aylzklara ili.ykin hiikiimler uygulamr. Bu tazminattan 
yararlananlara aynea yiiksek hdkimlik tazminatl odenmez. ", 

Aynca 200611 0344 say tIl Devlet Memurlanna Odenecek Zam ve Tazminatlara 
ili~kin Karar'm "Vekalet" ba~hkh 9 uncu maddesinde ; 

" (J) 657 saYl1i Kanunun 86 nel maddesi uyarmea; 
a) J) Kurumlarmea bir goreve kurum i~inden veya diger kurumlardan vekalet 

ettirilenlere; 
aa) Vekaletin, 657 Saytll Kanunun 86 nel maddesine binaen yaptlmasl ve bu hususun 

onayda belirtilmi.y olmasl, 
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu karan veya mii.yterek karar ile atama yap tlmas I 

gereken kadro veya gorevler i~in ilgili Bakan, diger kadro veya gorevler i~in asili atamaya 
yetkili amir tarafindan verilmesi, 

ee) Vekillerin, genel ve ilgili ozel mevzuatl uyarmea asaleten atanmada aranan tiim 
.yartlan (asaleten atanmada smav .yartl arantlan kadro veya gorevler i~in bu smavlara 
girebilme hakkmm elde edilmi.y olmasl dahil) bir arada ta.ylmalan, 

kaydlyla; vekalet ettikleri kadro veya gore vIer i~in bu Karar uyarmea ongoriilen zam 
ve tazminatlarm toplam net tutarmm, asli kadro veya gorevleri kar.ylllgmdajiilen aId/klan zam 
ve tazminatlarm toplam net tutarmdan Jazla olmasl halinde, aradaki Jark; 657 Saytll Kanunun 
175 inci maddesindeki oranlar dikkate almmakslZln, vekalet gorevine ba.ylantldlgl tarihten 
itibaren ve vekalet gorevininjiilen yaplldlgl siireee odenir. " denilmektedir. 

Degerlendirme Hizmetin yiiriitiilebilmesi ic;:in vekil olarak atananlar, asil memurun tiim yetki ve 

sorumlulugunu ta~amaktadlrlar. Ancak; 657 saYlh Kanunun Ek 26 mCI maddesinin (a) 
flkrasmda yer alan; "Bu Kanuna ekli IV say:Ih cetvelde unvanlan yazlh gorevlerde 

bulunanlara.." hiikmii geregince makam tazminatma hak kazanabilmek ic;:in makam 

tazminatt verilmesini gerektiren gorev unvanlanndaki kadroya asaleten atanml~ 

bulunmak gerekmektedir. Bir goreve asaleten atanmaml~ olanlara makam tazminah 

odenmesi miimkiin degildir. 200611 0344 say:Iit Devlet Memurlanna Odenecek Zam ve 
Tazminatlara ili~kin Karar'da vekalet ettikleri kadro veya gorevler ic;:in ongoriilen zam 

ve tazminatlarm toplam net tutannm, asli kadro veya gorevleri kar~lhgmda fiilen 

aldlklan zam ve tazminatlann toplam net tutanndan fazla olmasl halinde, aradaki fark; 

657 saylh Kanunun 175 mCI maddesindeki oranlar dikkate ahnmakslzm, vekalet 
gorevine ba~lamldlgl tarihten itibaren ve vekalet gorevinin fiilen yaplldlgl siirece 
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odenmektedir. Bu kararda ongoriiien zam ve tazminatlann iyinde ise makam tazminatl 

buiunrnamaktadlr. DoiaYISlyia bo~ kadroiara 657 saYIh Kanunun 86'ncl maddesine 

gore vekaiet eden bir ki~iye makam tazminatmm odenmesi miimkiin oimadlgl 

dii~iini.ilmektedir. 
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