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İlgi: 14/11/2012 tarihli ve B.02.1.DİB.4.44.03.00/869-2761 sayılı yazı. 

 

İlgi yazı ile; kadrolu veya (4/B) sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapan 

personelin kaç saat ders ve ek ders yapabileceği ve hizmet içi eğitim kursunda girdiği dersler 

için kaç saat ek ders ücreti ödenebileceği ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında  ek ders 

ücreti karşılığı görevlendirilen ve ücretleri görevlendirildikleri kurum veya kuruluşlarca 

ödenen personelin yıllık kaç saat ek ders ücreti alabileceği hususlarında tereddüde 

düşüldüğünden 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. 

 

Mezkur Bakanlar Kurulu Kararı’ nın 6 ncı maddesinde Kur’an Kurslarında aylık karşılığı 

zorunlu ders görevi saati, 7 nci maddesinde ek ders görevi saat limitleri düzenlenmiştir. Buna 

göre; 

 

Kur’an Kurslarında görev yapan yönetici için; 

a)Lise mezunu ise; aylık karşılığı zorunlu ders görevi 15 saat, zorunlu ek ders 9 saat, 

isteğe bağlı 6 saat, 

b)Yüksekokul mezunu ise; aylık karşılığı zorunlu ders görevi 12 saat, zorunlu ek ders 

12 saat, isteğe bağlı 6 saat, 

Öğretici için; 

a) Lise mezunu ise; aylık karşılığı zorunlu ders görevi 18 saat, zorunlu ek ders 6 saat, 

isteğe bağlı 11 saat, 

b) Yüksekokul mezunu ise; aylık karşılığı zorunlu ders görevi 15 saat, zorunlu ek ders 

9 saat, isteğe bağlı 11 saat ek ders alabileceği, 

Öngörülmüştür. 

 

Buradan, haftada toplam yönetici için 30, öğretici için 35 saati aşmayacak şekilde ders ve ek 

ders görevi verilebileceği, günlük olarak bir limit belirlenmediği anlaşılmaktadır. Yalnız kişi 

haftalık 24 saat programa göre derse giriyorsa geriye kalan saatleri yüzüne başka bir sınıfta 

fiilen derse girmek veya hafta sonu hafız dinlemek şartıyla alabilecektir. 
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Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “Başkanlık merkez ve taşra 

teşkilatı ile eğitim merkezleri bünyesinde açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminer 

faaliyetlerinde, … 2 nci fıkrasında; ”anılan faaliyetlerde Başkanlık personeline; haftada 25 ve 

yılda 250 saati aşmayacak şekilde ek ders görevi verilebilir” hükmü yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi fıkrada, “Başkanlık personeline” denildiğinden kadrolu ve sözleşmeli ayrımı 

yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Diğer kamu kurumlarında derslere giren kadrolu/sözleşmeli personelimizin o kurumlarda 

girdikleri ek ders saatleri, bizim kurumumuzda girdiği ek ders saatlerine eklenmez. Bir başka 

deyişle bizim mevzuatımızdaki ek ders saati limitleri, sadece bizim kurumumuzda girilen 

dersler için geçerlidir. Başka kurumda girilen derslerin ücretleri o kurumlarca ödeneceğinden 

takibi onların mutemetliğince yapılır. Müftülüğünüzce yapılması gereken şey, ilgilinin o 

kurumda girdiği onaylı ders programını ve fiilen girilen dersleri gösterir imzalı ders defteri 

fotokopisi vs. almaktır. Zira aynı saatler için mükerrer ek ders ücreti ödenmesine sebebiyet 

verilmemesi için bu gereklidir. 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; 

a) Kadrolu ve sözleşmeli görevlilere aynı kurallarla, ek ders görevinin fiilen yapılmış 

olması şartıyla Kur’an Kursunda ve hizmet içi eğitim kursunda ek ders ücreti 

ödenebileceği, 

b) Söz konusu personele diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenen ek ders ücreti 

saatleri bizdeki girilen ders saatleri toplamına eklenmeksizin, Başkanlığımız aylık ders 

ve ek dersle ilgili hükümlerine göre ödeme yapılabileceği, 

Mütalaa edilmektedir.  

 

     Bilgilerini rica ederim. 
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