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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİ 
KAMU H İZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

 
                                                                            25 Temmuz, 2019 
 

KARAR 

                                    VEKALETEN ATAMA LAR 

Kamu Hizmeti Komisyonunun boş olan mevkilere “Vekaleten atama” yapma ile 
ilgili politikası altı (6) yılı aşkın bir süredir ayni doğrultuda devam etmektedir. 

Komisyon, diğer tüm önemli konularda olduğu gibi bu konuda da Yasalar ve 
diğer hukuki kurallar çerçevesinde usulüne uygun olarak “İYİLEŞTİRMELER” 
yapmayı önemli bir görev olarak görmektedir. Gelinen aşamada “VEKALET 
MÜESSESESİNE” iyileştirme adına Yasal çerçevede aşağıdaki şekilde bir 
düzenleme getirilmesine karar verilmiştir. 

 

    

1- Vekalet Müessesesi Kamu Görevlileri Yasası’nın 33, 80 ve 81, Kamu Sağlık 
Çalışanları Yasası’nın 34,81 ve 82 ile Öğretmenler Yasası’nın 61 ve 69. 
maddelerinde düzenlenmiştir. 

2- Yukarıda 1’de belirtilen Yasa maddelerine ek olarak Başbakanlık tarafından 
idari tasarruf olarak çıkarılan 21 Mart 1997 tarih ve BB/276/76/34 sayılı 3 
numaralı genelge ile de “Vekaleten atamalarda atanacak kişinin maaşında 
meydana gelebilecek değişiklikler ve emeklilik açısından kazandıracağı haklar 
bakımından devlete mükellefiyet getirebileceği gerekçe gösterilerek “Vekalet 
işlemlerinin de münhal kadroların doldurulmasında olduğu gibi Kamu Hizmeti 
Komisyonundan talep edilmeden önce Başbakanlığın bilgisine getirilmesi ve  
onayının alınması” kuralı getirilmiştir. 

Vekalet müessesesinin uzun yıllar idare tarafından amacına uygun olarak 
kullanılmadığı da ortada duran bir gerçektir. 

Kamu Hizmeti Komisyonu bu konudaki tüm art niyetleri ortadan kaldırmak ve  
devletin bu nedenle doğabilecek mali ve idari zararlarını asgariye indirmek 
adına aşağıdaki düzenlemeleri yapmaya karar vermiştir. Yapılan 
düzenlemelerin Komisyonun kurumlaşmasına da önemli bir katkı sağlayacağı 
aşikardır. 

A) Kurumların Komisyondan, vekalet talebinde bulunmadan önce ilgili 
yasalardaki prosedüre uygun olarak hareket etmesi ve Başbakanlık 
Personel Dairesinin görüşlerinin de alındıktan sonra bu görüşlerle birlikte 
vekalet talebinde bulunması gerekmektedir. 



2 
 

B) Vekalet talep edilecek boş mevkinin, Komisyon tarafından münhal ilan 
edilerek kadrosunun doldurulması talebi ile eşzamanlı olarak Komisyona 
gönderilmesi esastır. 

 

3-  a)  Komisyon öncelikle vekalet talep edilen kadronun münhal ilan edilerek 
yapılacak sınavlar neticesinde doldurulması yönünde gerekli işlemleri 
başlatarak neticelendirecektir. 

b) Yukarıda belirtilen işlemler 60 gün içinde neticelendirilemediği takdirde, 
vekalet talebi Komisyon Başkanı tarafından gündeme alınacak ve talep 
görüşülecektir. 

 

4- Kadrodaki boşluğun kamu hizmetlerinin aksamasına neden olabileceği acil 
durumlarda, öncelikle aranan evsafa haiz ayni derecede görev yapan kamu 
görevlilerinin vekaleten atanmalarının yukarıdaki prosedür takip edilerek talep 
edilmesi halinde talep komisyon tarafından 60 günlük süreye bakılmaksızın 
görüşülecektir. 

 

5- Yukarıda belirtilen çerçevede hareket etmeyen kurumların Vekaleten Atama 
talepleri dikkate alınmayacaktır. 

 
 
 
 
  
              Kamil Kayral 
                            Başkan 
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