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İlgi: 23/09/2010 tarihli ve B.02.1.DİB.0.65.04.840/1016 sayılı yazı.

01/07/2010 tarihli ve 6002 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 19 uncu maddesinin 3
üncü fıkrasında, “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre ödenmekte olan öğretim
yılına hazırlık ödeneği, Başkanlıkta eğitim görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda
bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara da aynı esas ve usullere göre
ödenir.” düzenlemesine yer verilmiş ve ilgi yazı ile müftülüklere bu ödeneğin ödenmesine
ilişkin açıklamalarda bulunulmuştu.
Müftülüklerin 2011 yılında da öğretim yılına hazırlık ödeneğini ödemek üzere ödeme
emirlerini saymanlıklara intikal ettirdikleri ve ödemelerin gerçekleştirildiği, ancak bazı
saymanlıkların “Başkanlıktan talimat” yazısının eklenmesi gerektiği gerekçesiyle ödeme
yapmadıkları müftülüklerce Başkanlığımıza bildirilmektedir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun’un ek 32 nci maddesinin 1
inci fıkrasında ise, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda
görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları,
cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman
yardımcıları dâhil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak
üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte
Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” hükmü yer
almaktadır.
Diğer taraftan, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli
“K” Cetvelinin “VI. Diğer Ödemeler” başlıklı 6 ncı sırasında, 657 sayılı Kanunun ek 32 nci
maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu Kararı
aranmaksızın 570,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiş, bu ödemenin; öğretim yılı başladığı aydan
sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders
yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si
oranında ödeneceği hükme bağlanmış, söz konusu hüküm 31/12/2010 tarihli ve 27802 (Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanının belirlediği tarihten itibaren, Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun “K” cetvelinde tespit edilen miktarda, harcama yetkilisi olan müftünün
harcama talimatıyla, ilgi yazımızda yapılan açıklamalar çerçevesinde ödemelerin
gerçekleştirilmesi ve

her yıl bu usulün takip edilmesi, bunun dışında Başkanlığımızdan başkaca bir talimat
beklenmemesi hususunda gereğini rica ederim.
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