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İlgi

: 07/10/2015 tarihli ve 50435097 2858 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; Müftülüğünüz bünyesinde çalışan PDR Öğretmeni Seyyit ŞİŞMAN'a sosyal etkinlik
ve rehberlik dersine girmesinden dolayı ödenen haftalık 8 saat ek ders ücretinin, ilgilinin aylık
karşılığı ders görevini tamamlamadığı gerekçesiyle müfettişler tarafından istirdadının istendiği ve
ilgilinin bu duruma itiraz ettiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep
edilmektedir.
2009/15215 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın "aylık karşılığı ders görevi" başlıklı
6. maddesinde; eğitim merkezi müdürü ve öğretmenleri, Kur'an kursu yönetici ve öğreticileri için
aylık karşılığı mecburi ders görevleri konulmuş, ancak Müftülük emrinde olup yatılı Kur'an
kurslarında mesaisini geçiren PDR Öğretmenleri, BKK'nın yürürlük tarihinde henüz istihdam
edilmedikleri için doğal olarak onlara böyle bir zorunluluk getirilmemiştir.
Başkanlıkça çıkarılan 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları EK-6'da
yer alan "PDR Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları" başlıklı bölümün III-Çalışma Saatleri ve
İzinler kısmının 1. fıkrasında; "PDR öğretmeni, müftü tarafından onaylanan yıllık program
çerçevesinde haftada 5 gün olmak üzere 15 saat maaş karşılığı, 8 saat ek ders karşılığı çalışır", 2.
fıkrasında; "PDR öğretmeninin günlük görevi, müftü tarafından onaylanan yıllık program
çerçevesinde rehberlik faaliyetlerini yerine getirmesi ile sona erer" hükümleri yer almıştır. Dikkat
edilirse mezkur 1. fıkrada "maaş karşılığı çalışır" ifadesi geçmekte, "ders vermek" gibi bir ifade yer
almamaktadır. Çünkü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği adı üzerinde niteliği
gereği "danışmanlık ve rehberlik yapmak" şeklinde tezahür edeceğinden (2. fıkrada belirtildiği
üzere) "çalışmak" ifadesi tercih edilmiştir. Bu öğretmenlerin, haftada 5 gün yatılı kurslarda
bulunarak kendilerine psikolojik sorunları, ergenlik belirtileri vs. hususlarda danışan öğrencilere
rehberlik yaptığı ve ayrıca "sosyal etkinlik" adı altındaki 8 saat derse girerek de ek ders ücreti
almakta olduğu (mezkur Esasların IV. Ders ve Ek Ders Saatleri kısmında yer aldığı üzere) Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden öğrenilmiştir. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu
Kararı'nın 7/2-a maddesinde; "Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8
saatekadar ek ders görevi verilebilir" ifadesi yer almaktadır. PDR Öğretmenleri de Başkanlık
personeli olarak bu kapsam dışında düşünülemeyecektir.
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Buna göre; 2009/15215 sayılı BKK'nın 6. maddesine göre böyle bir zorunluluk bulunmasa da,
Başkanlıkça çıkarılan mezkur Esaslar çerçevesinde PDR Öğretmeninin haftalık 15 saatlik rehberlik
faaliyeti çalışmasının "maaş karşılığı" olarak kabul edilmesi gerektiği, bunun dışında girdiği
"sosyal etkinlik" dersleri için de mezkur BKK'nın 7/2-a maddesi dikkate alınarak ilgiliye haftada 8
saate kadar ek ders ücreti ödenebileceği, bu sebeple ödenmiş olan ek ders ücretlerinin istirdadına
gerek olmadığı mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
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Başkan a.
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