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İlgi: 12/12/2012 tarihli ve B.02.1.DİB.4.06.68.00-0605-840-4051 sayılı yazı.
İlgi yazı ile; Müftülüğünüzde görev yapan Kur’an kursu öğreticilerinin İl Müftülüğünce açılan
Tashih-i Huruf kurslarına katıldığı, görevlerinden muaf, maaşlı ve izinli oldukları belirtilmiş olup ilgili
personele öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden
bahisle Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 1
inci maddesinin değişik 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 verilmiştir. Sorulan konulara cevap olarak;
1) Söz konusu ödeneğin verilebilmesi fiilen görev yapma şartına bağlandığından, ilgilinin kursta
öğrenci sıfatında olmasından dolayı ödenemeyeceği,
2) Kur’an kursu öğreticisi asıl görevi dışında başka bir görevde görevlendirilmesi durumunda
ödenemeyeceği,
3) İlgili personelin fiilen çalışma şartı olduğundan doğum izninde bulunduğu tarihlerde
ödenemeyeceği, ancak yıl içinde izinden dönerse öğretim yılının 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,
4) Öğretim yılı hazırlık ödeneğini aldıktan sonra ilgilinin askere gitmesi veya ücretsiz izne
ayrılmasından dolayı almış olduğu ödeneğin geri alınması konusunda bir hüküm bulunmadığından
istirdada gerek olmadığı,
5) Sayıştay 5. Dairesi’nin 10/05/2000 tarihli ve 9812 sayılı kararında; “Bu ödeneğin amacı
öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi
ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına
olanak sağlamak amacıyla ödendiği”ne dair bir yorum bulunmakla birlikte bu durumun idare
tarafından takip edilmesini gerektirmediği,
Mütalaa edilmiştir.
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