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İlgi: a)14/02/2013 tarihli ve 33671134-598 sayılı yazı.
b)18/04/2013 tarihli ve 33671134-840-1382 sayılı yazı.
İlgi yazılar ile; Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönergesi’nin 13/k maddesinde zikredilen hususlara yönelik kurulan
komisyonlarda din hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıflarında görev yapan her
kademedeki personele, başkan veya üye olarak görev verilenlerle bu sınavlarda gözetmen
olarak görevlendirilenlere fiilen görev yaptıkları her bir gün için ek ders ücreti ödenip
ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 2009/15215 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim
Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 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 yılsonu 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”
Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin
13/k maddesinde; “Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yılsonu sınavları ve yarışmalar
için
kurulan
komisyonlarda,
hafızlık
takip,
hafızlık
tespit
ve
eğitim
kurulu/komisyonlarında, Kur’an kursları, yaz Kur’an kursları ve camilerde Kur’an öğretimi
kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetlerine yönelik projeler ve özellik arz eden
faaliyetler ve bu kapsamda yürütülen rehberlik ve denetim faaliyetlerine yönelik kurulan
komisyonlarda başkan veya üye olarak görev verilenlerle yazılı sınavlarda gözetmen olarak
görevlendirilenlere fiilen görev yaptıkları her bir gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir”
Düzenlemelerine yer verilmiştir.
Söz konusu BKK maddesi ile mezkur yönergenin 13/k maddesi arasında farklılık olduğu göze
çarpmaktadır. BKK’nda yer almadığı halde yönergede “hafızlık takip kurulu/ komisyonu”,
“eğitim kurulu/komisyonu”, “denetim komisyonu”nun zikredilmesi sebebiyle bu konunun
danışıldığı anlaşılmıştır. Anayasa’nın 128. maddesi, memurların aylık, ödenek ve her türlü
özlük hakkının kanunla düzenleneceğini öngörmektedir. Ek ders ücretleri de 657 sayılı
DMK’nun 89. maddesinin göndermesiyle BKK ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla memurlara
bütçeden bir ödeme yapılabilmesi için en azından BKK ile düzenlenmiş bir dayanak
bulunması zaruridir. Yönerge ile yeni bir ödeme kalemi oluşturulması hukuken mümkün
gözükmemektedir.
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Ancak BKK ile yönerge arasındaki 3 farklı unsurdan “hafızlık takip komisyonu” nun;
hafızların belli periyodlarla ezberlerinin dinlenerek değerlendirilmesi, hafızlık yapabilecek
öğrencilerin tespiti gibi uzmanlık gerektiren ölçme ve değerlendirme faaliyetinde bulunduğu
ve kendi görevlerinin yanında, bütün kursları kapsayan izleme ve değerlendirmeler yaptığı
göz önüne alınarak bu komisyonun BKK’nda geçen “eğitim hizmetine yönelik özellik arz
eden faaliyet” kategorisinde kabul edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda zikredilen açıklamalar doğrultusunda;
1-Hafızlık Takip Komisyonlarının yaptığı kontroller, özellik arz eden faaliyet kapsamında
değerlendirildiğinden ek ders ücreti ödenebileceği,
2-Eğitim Kurulu/Komisyonu toplantıları için ek ders ücreti verilemeyeceği (BKK’nda
dayanağı yok),
3- Müftü, murakıp veya görevlendirilen personele, aylık yapılan rutin denetim ve rehberlik
faaliyetlerinde ek ders ücreti ödenemeyeceği (BKK’nda dayanağı yok),
4-Özellik arz eden faaliyetin ise, belli bir uzmanlaşma gerektiren alanlara yönelik yapılan
sınavlar ve değerlendirme işlemlerini ifade ettiği (örneğin; Kutlu doğum ve Camiler Haftası
gibi münasebetlerle düzenlenen; Ezanı ve Kur’an’ı güzel okuma, yüzünden okuma ve dini
bilgiler yarışmaları, Hafızlık yarışmaları, Hutbe-Şiir-Makale yazma yarışmalarında
değerlendirme komisyonu üyeliği, Hafızlık Takip Komisyonu üyeliği gibi.),
5- 2009/15215 sayılı BKK’nın 9. maddesinin başlığının “sınav ücreti” olduğu dikkatten uzak
tutulmayarak bunun da mezkur değerlendirmemiz çerçevesinde ya yazılı sınavda gözlemci
olmayı ya da sözlü sınav/yarışmada ölçme ve değerlendirme komisyonu üyesi olmayı
gerektirdiği,
Mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
Dr. Necdet SUBAŞI
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
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