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EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 11/09/2015 tarihli ve 95107436 - 17537 sayılı yazı.

İlgi yazı ve eki dilekçede; Konya ili Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinde yapılan denetim 
esnasında, eğitim görevlisi Durmuş Ali KARABACAK'ın, haftada en fazla 20 saat ek ders ücreti 
alabilecek iken, muhtelif tarihlerde eğitim merkezinde yapılan dönem başı, dönem sonu ve bitirme 
sınavlarında komisyon başkanı olarak sınav günlerinde aldığı 5 saatlik ek ders ücretinden kaynaklı, 
bahse konu haftalarda 20 saatlik limiti aştığı gerekçesiyle aşan miktarın kendisinden istirdat 
edilmek istendiği belirtilerek, konuyla ilgili 2009/15215 sayılı BKK'nın 8 ve 9. maddelerinin 
anlaşılması noktasında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.
 
 Bilindiği üzere, 2009/15215 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde 
Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6. maddesinde; kapsama girenlerin aylık 
karşılığı alması gereken ders görevi saatleri, 8/1/a-c maddelerinde "hizmet içi eğitim, kurs ve 
seminer faaliyetlerinde" eğitim merkezi müdürü, yardımcısı ve eğitim görevlisinin haftalık olarak 
alabileceği limitler belirlenmiş, (c) fıkrasında; "Eğitim görevlilerine haftada 20 saate kadar ek ders 
görevi verilebilir",
 
 Mezkur BKK'nın "sınav ücreti" başlıklı 9. maddesinde ise; "Eğitim merkezlerinde kursiyer seçimi 
ve bu merkezlerde düzenlenen kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında … 
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",
 
 Hükümleri yer almıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 8. maddenin başlığı olup bu 
başlıkta "hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ek ders görevi" denilmekte, "bu Karar 
(BKK) kapsamında verilen ek dersler" diye bir genelleme yapılmamaktadır. Yani "8. maddede 
zikredilen kişiler ne tür ek ders ücreti alırsa alsın, hangi faaliyetten alırsa alsın, sonuçta bir haftalık 
periyodda 20 saatten başka hiçbir ek ders ücreti alamaz" diye bir hüküm kurmak doğru değildir. 
Kanun koyucu iddia edildiği gibi bir sonucu hedeflemiş olsaydı, "sınav ücreti" başlığıyla ayrı bir 
maddeyi (9. madde) düzenlemesine gerek olmazdı, diye düşünülmesi isabetli olacaktır. Aksi 
durum, kanun koyucunun abesle iştigal ettiği sonucunu doğuracaktır ki bu muhaldir.
 
 Aynı şekilde 8/2-a maddesindeki "Anılan faaliyetlerde Başkanlık personeline; haftada 25 ve yılda 
250 saati aşmayacak şekilde … ek ders görevi verilebilir" denilirken de madde başlığındaki 
"hizmet içi eğitim, kurs ve seminer" faaliyetleri kastedilmektedir. Buradaki "Başkanlık personeli" 
ifadesinden de; eğitim merkezi müdürü, yardımcısı ve eğitim görevlisi dışındaki unvanlarda 
bulunan personel (müftü, vaiz, imam-hatip vs.) anlaşılmalıdır. Zira 8. maddenin 1. fıkrasında 
eğitim merkezinde ders veren kişilerin haftalık ek ders saati limitleri zikredildiğine göre 2. fıkrada 
tekrar ayrıca bir limit belirlenmesi (25 saat şeklinde), aynı maddedeki iki fıkra arasında tenakuz 
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doğuracaktır. Ayrıca eğitim merkezinde haftada 20 saat ek derse giren bir eğitim görevlisi, söz 
gelimi 1 yılda 8 ay (32 haftalık) bile derse girse 640 saat ek derse gireceğine göre, 8/2-a 
maddesindeki "yılda 250 saat" limitinin, eğitim merkezi hocalarının dışındaki personel için 
konulduğu açıktır.
 
Burada denetçilerle idare arasında görüş ayrılığı varsa, 8. maddenin kapsamının belirlenmesi için 
mevzuattaki tanımlara bakılmalıdır. Mezkur BKK'nda "kurs" ve "seminer" tabirleri tanımlanmakta, 
"hizmet içi eğitim" tabiri ise kurs ve semineri de içine alacak şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı 
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin 4/i maddesinde; "Personelin eğitimi için yapılan kurs, seminer, 
konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, staj, araştırma, inceleme ve uygulama faaliyetleri 
ve bu amaçlarla yapılan gezi gibi her türlü etkinliği ifade eder" şeklinde tanımlanmaktadır. 
Görüldüğü üzere mezkur tabirlerin hiç birisi, eğitim merkezlerinde yapılan dönem başı, dönem 
sonu ve bitirme sınavlarını kapsamamaktadır. O halde mezkur BKK'nın 9. maddesinde geçen 
"sınav" için ödenen ek ders ücretinin, 8. maddede geçen "hizmet içi eğitim, kurs ve seminer" 
faaliyetleri için eğitim görevlisine ödenen haftalık ek ders saati limitine dahil olmadığı, haricen 
hesaplanabileceği anlaşılmaktadır. 
 
Yukarıda yer alan mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde; adı geçen eğitim görevlisinin, mezkur 
BKK'nın 8. maddesine göre hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde eğitim vermek üzere aldığı 
görevlerde haftalık 20 saate kadar ek ders ücreti alabileceği, 9. maddesine göre eğitim 
merkezlerinde yapılan dönem başı, dönem sonu ve bitirme sınavlarında komisyon üyesi, yazılı 
yapılması halinde sınav gözcüsü olarak görev aldığında 8. maddeye ait limitten bağımsız ayrıca ek 
ders ücreti alabileceği, bu konuda daha önce yapılmış ödemelerin de istirdat edilmesine gerek 
olmadığı mütalaa edilmiştir.
 
Bilgilerine arz ederim.

Dr. Necdet SUBAŞI
Strateji Geliştirme Başkanı

17/09/2015 Mali Hiz.Uzm. : B.GÜLER
17/09/2015 D.Bşk. : M.TÜRK


