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İlgi : 06.10.2020 tarihli ve E-49915832-800-706855 sayılı yazınız.
 

İlgi yazı ile; ilinizde yapılan din görevlileri nakil sınavı ile VHKİ, memur, aşçı, şoför,
bekçi, hizmetli ve geçici Kur'an kursu öğreticiliği sınavlarında görevli komisyon üyeleri
dışında, söz konusu sınavlarla ilgili süreçte (evrak kontrol, sisteme girme, sonuçları ilan
gibi) görev alan şube müdürü, VHKİ, memur gibi personelin, 633 sayılı Kanun'un ek 6.
maddesinde geçen "sınav görevlisi" olarak değerlendirilip, kendisine sınav ücreti ödenme
imkanı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun'un ek 6. maddesinde ; "Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu
üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti
ödenir. ..." hükümleri yer almaktadır.

Kanun'da geçtiği üzere ücret ödenen "sınav görevlisi"nden maksat, ya yazılı sınavda
komisyon üyesi olmadığı halde salonda "gözetmen" olarak bulunan personel, ya da sözlü
sınavlarda adayları bir insicam içinde sıraya göre içeriye alan, onları bilgilendiren, sınav
komisyonu ile irtibatlarını sağlayan, normal işi dışında hem zamansal hem mekansal olarak
sınava özgü külfete katlanan, mesaiye bağlı olmaksızın o günkü sınava girenlerin bitimine
kadar komisyon kapısında çalışmak zorunda olan kişidir. Yoksa kişilerin zaten görevi
cümlesinden olan; evrak kontrol, bilgileri sisteme girme, sonuçların ilanı gibi işlemler için
ayrıca ücret ödenmeyecektir.  

Buna göre; yazılı sınavda komisyon üyeleri dışında gözetmenlik yapan personel ve
sözlü sınavda adayların komisyon odasına giriş çıkışında sevk-i idare ile görevli, zamansal ve
mekansal olarak sınava özgü külfete katlanan günlük 1 personel için ücret ödenebileceği,
bunların dışında zaten görevi cümlesinden olan evrak kontrol, bilgileri sisteme girme,
sonuçların ilanı gibi işlemleri yapan personele sınav ücreti ödenemeyeceği mütalaa edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.
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