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(İl Müftülüğü)
İlgi: 19/03/2012 tarihli ve B.02.1.DİB.4.06.00.04-848-1793 sayılı yazı.
İlgi yazı ile; Müftülüğünüzce ek ders ücreti ve geçici görev yolluklarının ödenmesi hususunda
muhtelif sorularla Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz. Konuyla ilgili cevabımız
aşağıdadır:
1. 2009/15215 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde
Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 7 inci
maddesinin (2) inci bendinde; Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti
karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda
haftada 30 saate, aynı maddenin (4) üncü bendinde ise; Yatılı Kur'an kurslarında
öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerinin
yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün
karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir denilmektedir. Buna göre yatılı Kur’an
kursunda hem geçici öğreticilik yapan hem de nöbetçi öğreticilik yapan öğreticiye
fiilen girmiş olduğu ders ile beraber tutmuş olduğu nöbet ücretinin bir arada
ödenmesinde sakınca bulunmamaktadır. Özetle; nöbet ücreti haftalık limite dahil
değildir.
2. Kur’an kurslarında girilecek ücretli ek ders saatlerinin yıllık limiti bulunmamaktadır.
Ancak kadrolu olup; mezuniyetine, statüsünün yönetici ve “öğretici” olup olmamasına
göre haftalık limitler mezkur BKK’nın 7.maddesinde sayılmıştır.
Hizmet içi Eğitim Kurslarında ise; mezkur BKK’nın 8.maddesi 2 inci fıkrasının (a)
bendi uyarınca derse giren Başkanlık personeline ödenecek haftalık ücretli ek ders
saati limiti 25, yıllık ise 250 saat olarak belirlenmiştir.
3. Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında
“memuriyet mahalli”; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının
bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu
mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve
kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya
kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler, (h) fıkrasında ise
“başka yer”; bunun dışındaki yerler olarak tanımlanmıştır.
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Anılan Kanunun 14 üncü maddesinde ise; birinci maddede yazılı kurumlara ait bir
vazifenin ifası amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere
gönderilenlere yol masrafı ve yevmiye verileceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, memuriyet mahalli dışında, ders görevi ile görevlendirilen rehber
öğreticilere, yurt içi geçici görev yolluğu ve ek ders ücretinin birlikte verilmesinde
sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.
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Başkan a.
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