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İlgi

: 28.06.2021 tarihli ve E-49915832-800-1393983 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; 633 sayılı Kanun'un ek 6. maddesinde geçen ve sınav ücretinin ödenmesi konusunda,
"Sınav görevlendirmelerinde; bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa görevlendirilebilir"
hükmünün, Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın (BKK) 9. maddesinde geçen, özellik arz eden faaliyetler kapsamında
yapılan yarışma ve sınavlarda oluşturulan komisyon üyeliğini de kapsayıp kapsamayacağı hususunda
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 6.
maddesinde; "(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/141 md.) Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama
komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti
ödenir.
Sınav ücreti; sınavda görevlendirilenlere her bir gün için aşağıdaki gösterge rakamlarının 657 sayılı
Kanuna göre aylıklar için belirlenen memur maaş katsayısının çarpımından oluşur.
Sınav Görevi

Gösterge Rakamı

Soru Hazırlama Komisyonu Üyesi 600
Sınav Komisyonu Üyesi

600

Sınav Görevlisi

500

Sınav görevlendirmelerinde; bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa görevlendirilebilir.
Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenir.
Bu madde kapsamında sınav ücreti ödenenlere, 19/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmez" hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, 2009/15215 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde
Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın (BKK) 9. maddesinde; "Eğitim merkezlerine
kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında
ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine
yönelik projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir
komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı
kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez"
denilmektedir.
Söz konusu mevzuattan BKK'nın 9. maddesi önce, 633 sayılı Kanun'un ek 6. maddesi sonra
düzenlenmiştir. BKK maddesi varken bu kanun maddesinin ayrıca çıkarılmasındaki amaç, BKK'na göre
istihdam amaçlı sınavlarda komisyon üyesi olarak görev alanlara ek ders ücreti ödenememesi idi. Kanun
maddesi metninde "istihdam amaçlı sınavlar" denilmese de bu ihtiyacı görmek için vaz edilmiştir.
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Buna göre; Kanun maddesinde "sınav görevlendirmelerinde; bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10
defa görevlendirilebilir" ifadesi, mutlak "sınav görevlendirmesi" şeklinde geçtiği (bu madde kapsamında
sınav görevlendirmesi şeklinde geçmediği) için burada geçen sınırlama BKK'nın 9. maddesinde geçen
sınavı da kapsayacağı (bir sonraki paragrafta "bu madde kapsamında" dediği halde bu paragrafta
mutlak kullanması, kanun koyucunun bütçeden ödenecek parayı sınırlama amacı taşıdığını gösterir),
diğer yandan buradaki sınırlamanın ücretle görevlendirmeyi kapsadığı, yoksa ücretsiz olarak idari
görevlendirmeyi yasaklamadığı mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.

Mahmut TÜRK
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
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