ÖZET: Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten memura 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında ders görevi verilemeyeceği
hk.(23/03/2016-1844)
Bakanlığınızda Daire Başkanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Genel Müdür
Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten personelin, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Etik ve Kamu
Politikası" adlı dersi haftada üç saat ücretsiz olarak verme talebinde bulunduğundan bahisle
ilgilinin vekalet görevinin bulunması sebebiyle adı geçen Üniversitede ücretsiz olarak ders
verip veremeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet görevi ve aylık
verilmesinin şartları" başlıklı 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.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve
beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu
öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni
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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.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları,
veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya
hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet
aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde
memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir…" hükümlerine yer verilerek kamu
kurum ve kuruluşlarında dolu veya boş bulunan kadrolara vekaleten personel atanabileceği
öngörülmüştür.
Diğer taraftan, söz konusu Kanunun "Ders görevi" başlıklı 89 uncu maddesinde, "Her
derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil),
okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya
öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara
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Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur." hükmü
bulunmaktadır.
Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde, " Devlet memurlarına, vekalet
görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari
görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya
ikinci
görev
bulunamaz."
hükmü
yer
almaktadır.
Bu itibarla, Devlet memurlarına vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden
ancak birisinin verilebileceği değerlendirmekte olup, Bakanlığınızda Daire Başkanı olarak
görev yapan ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten personele ayrıca 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında ders görevi verilemeyeceği
mütalaa edilmektedir.

