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GAZİANTEP VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi: 17/05/2011 tarihli ve B.02.1.DİB.0.27.0.65.00/1705 sayılı yazı.
İlgi yazı ile; İliniz Şahinbey İlçe Müftülüğü Merkez Kozluca Camii İmam-Hatibine, Kur’an
Kursunda ve hizmetiçi eğitim kursunda girdiği dersler için kaç saat ek ders ücreti
ödenebileceği hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle Başkanlığımızdan görüş talep
edilmektedir.
Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen
hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile Başkanlığa bağlı eğitim merkezleri ve
Kur'an kurslarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer görevlilerin aylık ve ek
ders ücreti karşılığında okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların
nitelikleri ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 2009/15215 sayılı Diyanet İşleri
Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders Ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinin (2) inci bendininde; Öğretici
sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında; Başkanlık personeli ile diğer
kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm
altına alınış olup, aynı kararın 8 inci maddesinin (2) nci bendinde ise; Başkanlık personeline,
haftada 25 ve yılda 250 saati aşmayacak şekilde, eğitim programlarında yer alan konularda
gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlara ek ders görevi verilebilir
denilmektedir.
Diğer taraftan 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise “Bu karar kapsamındaki personele ek
ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır. Ek ders
ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi
ve bu kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin
belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur”
denilmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ilgiliye, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması
şartıyla Kur’an Kursunda haftada 8 saate kadar, ayrıca hizmet içi eğitim kursunda haftada 25
ve yılda 250 saati aşmayacak şekilde aynı anda ek ders ücreti ödenebileceği düşünülmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
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