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GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: 26.05.2014 tarihli ve 14744207-840/101853 sayılı yazınız.
Genel Müdürlüğünüze bağlı Konya Türk Tasavvuf Müdürlüğünde sanatçı kadrosunda olup
Genel Müdürlüğünüzde boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekalet etmekte olan
………………………'ya ödenecek vekalet ücretinde tereddüde düşüldüğü bildirilerek
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen
ve 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve
Tazminatlara İlişkin Karar'ın "Vekâlet" başlıklı 9’uncu maddesinde "657 sayılı Kanunun 86’ıncı maddesi
uyarınca;
a) 1) Kuramlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kuramlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekâletin, 657 sayılı Kanunun 86’ıncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş
olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya
görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten
atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir
arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların
toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net
tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate
alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.
2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara, bb) Mehil müddeti,
yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma,
hizmet içi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,
cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici
görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle
vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için), çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu
Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,
dd) Kuramların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul
müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,
ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her
statüdeki sözleşmeli personele (06/02/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamındaki kadro
karşılığı sözleşmeli personel hariç), vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.” hükmü
bulunmaktadır.

Bu hükümden hareketle yazımız ekinde gönderilen Bakanlığımız Personel Dairesi
Başkanlığının 26.06.2014 tarihli yazılarında da görüleceği üzere ilgilinin "...pozisyon karşılığı sözleşmeli
statüde" görev yaptığı tespit edilmiştir
Konuya ilişkin yazımız ekinde gönderilen Devlet Personel Başkanlığının 15.11.2013 tarihli ve
18334 sayılı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü hitaplı yazıları ve ilgilinin pozisyon karşılığı sözleşmeli
statüde görev yaptığı da dikkate alınarak işlem yapılması gerekmekte olup; Başkanlığımızca ayrıca bir
görüş tesis ettirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

YAZI EKİ
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Savı : 31292642-647-02Konu :
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 16/09/2013 tarihli ve 61270844-045-99/533/5150 sayılı yazı.
Genel Müdürlüğünüzde görev yapan sanatkar memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ile uzman
memurlarının sözleşmeli olarak istihdam edildiğini belirterek, söz konusu sözleşmeli personelin idari
kadrolara vekalet etmesi halinde vekalet ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi
yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin
şartlan” başlıklı 8’ıncı maddesinde, “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması
veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum
içinden veya diğer kuramlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asildir.
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 (mahallî idarelerde izin
şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan (...) ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla
devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kuram içinden ilkokul öğretmenliğine
atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı
ödenir.
Bu Kanuna tabi kuramlarda 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.
Bu Kanuna tabi kuramlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının
boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle
memurlar arasından atama yapılabilir.
(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/8 md.) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek
üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme
hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilen ve
5.5.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve
Tazminatlara İlişkin Karar’ın “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinde ise, “657 sayılı Kanunun 86’ıncı
maddesi uyarınca;
1) a) Kurulularınca bir göreve kurum içinden veya diğer kuramlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86’ıncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda
belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kumlu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro
veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından
verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları
(asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde
edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve

tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve
tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunim 175 inci
maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet
görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.
2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,
bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden
uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden
ayrılanlara vekalet edenlere,
cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan
geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve
benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için), çç) Diğer personel
kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya
görevlere vekalet edenlere,
dd) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu
bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini
yürütenlere,
ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere
vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç), vekalet nedeniyle öngörülen zam
ve tazminatlar ödenmez.
b) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175
inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, ‘"Devlet
Tiyatrolarında;
A) (Değişik: 27/5/1983 - 2833/1 md.) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine,
yükseköğretim kurumların birinden mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya bunların her ikisinde en
az 15 yıl hizmet görmüş; sahne hayatında başarılarıyla tanınmış sanatçılar, tiyatro yazarları,
eleştirmenleri, temayüz etmiş tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalında görev yapan
öğretim elemanları arasından, müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik
59 uncu maddesi hükmüne göre,
B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün teklifi üzerine
Kültür ve Turizm Bakam tarafından,
C) Edebi Heyetin sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 üyesi Kültür ve Turizm Bakanı
tarafından, sanatkar üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkarları arasından Genel Müdür tarafından,
D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan diğer her çeşit görevliler Genel Müdür tarafından,
göreve alınırlar.” hükmü, 5 inci maddesinde ise “ A) Başrejisör, rejisörler, aktör ve aktrisler, reji
asistanları, müzik işleri yöneticisi ile başkorrpetitör, tiyatro orkestrası, korosu ve balesi ile müzikli tiyatro
icracıları, sanat teknik müdürü ve dekoratörler, kostüm kreatörleri Devlet Tiyatroları Sanatkar
memurlardır.

B)
Başdramaturg ve dramaturglar, teknik müdür, başrealizatör, başışık uzmanı, başperukacı,
korrepetilör, bale piyanisti de Devlet Tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarıdırlar.
C)
Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacıları, atelve ressamları,
butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne set ve makinist ve makinistleri, sahne marangozları, sahne demircileri,
sahne terzileri, sahne kunduracıları, kaşörler, sahne amirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri,
aksesuvarcılar, sahne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin özelliği belirtilecek
ihtisası bulunan elemanlar da Devlet Tiyatroları uzman memurları adını alırlar.

6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uzman memurları
hakkında da, uygulanır. Uzman memurlardan kondüvit ve süflörler 6388 sayılı Kanunun Devlet
Tiyatroları sanatkarlarına şamil olan hükümlerinden diğer uzman memurlar da aynı kanunun 3 üncü
maddesi hariç diğer hükümlerinden faydalanırlar.
Devlet Tiyatroları sanatkar memurları, uygulatıcı uzman memurları ve uzman memurları
sanat ve yönetim kurulu kararı üzerine Genel Müdürle aralarında yapılacak bir yıl süreli idari
sözleşmelerle göreve alınırlar. Yapılacak idari sözleşmelere bu maddede belirtilen hizmet özellikleri de
yazılır. Bunların sözleşmelerinin sonunda hizmete devamları da aynı usule tabidir.
i ; Mali haklan ve özellikleri bu kanun içinde kalmak ve Devlet memuru niteliklerine halel gelmemek
üzere sanatkar memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurların hizmete alınma, hizmete
devamı şekilleri ile sair özellik ve yükümlülükleri idari sözleşmelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüzde 5441 sayılı Kanun kapsamında idari hizmet sözleşmeli ile
göreve alman ve sözleşmeli olarak görev yapan sanatkar memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ile
uzman memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara 657 sayılı Kanunun 86’ıncı
maddesi kapsamında vekalet edemeyeceği ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara
İlişkin Karar uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden söz
konusu sözleşmeli personele vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenemeyeceği
değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Devlet Tiyatroları sanatkar memurları, uygulatıcı uzman memurları ve
uzman memurları 5441 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilmekte olup, söz konusu
personelin statüsünün net olarak belirlenmesi ve ilgili personelin mali ve sosyal hakları ile diğer
özlük haklarının düzenlenmesi amacıyla adı geçen Kanunda değişiklik yapılabileceği
düşünülmektedir

