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İlgi

: a) 23/01/2015 tarihli ve 245 sayılı yazı.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 03/11/2014 tarihli ve 94013213-903-6066 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile; baş imam-hatip kadrosunda iken yurtdışına geçici görevlendirilen personelinizin
yerine hafız olmayan, aşere-takrip ve tashih-i huruf eğitimi almamış, imam-hatip lisesi mezunu bir
kişinin açıktan vekil olarak görevlendirilmesi nedeniyle, kendisine aylık ödemesi ile fazladan % 40
baş imam-hatiplik tazminatının ödenip ödenmemesi hususlarında tereddüt hasıl olduğundan
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 175 inci maddesinde; "Bir göreve vekaleten
atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan
atananlara ise üçte ikisi verilir." hükmüne yer verilmiş olup, yine aynı maddede "Açıktan vekil olarak
atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek
vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir", diğer yandan 2006/10344 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9/b maddesinde; "Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam
ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet
aylığıyla birlikte ödenir." denilmiştir. Ancak bu durum, açıktan vekalet görevinin kurallara uygun
olarak verilmesi halinde geçerlidir.
Başkanlığın ilgi (b) talimatında; bu konudaki vekaleten görevlendirmelerin, Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği'nin 18/9-c maddesine ve Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve MüezzinKayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin
ilgili maddelerine uyularak yapılması, ayrıca KPSS (DHBT) sınavından öncelikle 60 ve üzeri alanlar
arasından, yoksa mezkur sınava girmiş olanlar arasından İl Müftülüğünce yapılacak sınavdaki puan
sıralamasına göre vekil imam-hatip görevlendirilmesi yapılabileceği, hükmü yer almıştır.
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 18/9-c maddesinde; "Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip
ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan
şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil
olarak ataması yapılabilir", İmam-hatiplerle ilgili yukarıda mezkur yönetmeliğin 12/b maddesinde ise;
"... başimam-hatiplik için hafızlıkla birlikte Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu
bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak" hükümleri yer almaktadır. 12.
maddede bulunan a,c,ç fıkralarındaki şartları, ilgilinin memur olmadan taşıyamayacağı aşikar olsa da,
(b) fıkrasındaki tahsil ve özel alan yeterlik şartlarını taşıması gerekmektedir.
Buna göre; "baş imam-hatiplik" kadrosuna vekaleten görevlendirilecek kişinin, hafızlıkla birlikte
mezkur kıraat kursunu veya ilahiyat alanında yüksek lisansı bitirmiş olması şart kılındığından, ancak
bu şartlara uygun vekaleten görevlendirmelerde ödeme yapılabileceği, ilgili şayet bu şartlardan
herhangi birini dahi haiz değilse ödeme yapılamayacağı, yersiz ödemelerin 5018 sayılı Kamu Mali
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Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun değişik 71/g maddesine göre "kamu zararı" oluşturacağı, bunun da
tazmin sorumluluğu doğuracağı, şayet mevzuata aykırı mevcut bir görevlendirme varsa buna derhal
son verilmesi gerektiği, mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim

Dr. Necdet SUBAŞI
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
EKLER :
Yazı (1 sayfa)
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Sayı : 94013213-903Konu : Vekil İmam-Hatip ve
Vekil Müezzin Kayyım Atamaları.

606S

................................ VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesine göre Başkanlığımız taşra
teşkilatında görev yapmakta iken askerlik, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme,
görevden uzaklaştırma vb. sebeplerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine vekaleten
görevlendirme yapılabilmektedir.
Bu bağlamda vekaleten görevlendirmelerin;
1- Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18-9/c maddesi ile Vaizlik,
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına
Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. 11.
ve 13. maddeleri gereğince yapılması,
2- 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar arasından İl müftülük sınav
kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alandan başlamak
suretiyle yapılması,
3- 2014 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri puanı olan müracaatçı olmaması halinde
KPSS (DHBT)’ye girenler arasından İl müftülüğü sınav kurulunca yapılacak
mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,
4- Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilecek olan geçici K ur’an kursu öğreticilerinin
görevlendirmesinde de aynı esaslara riayet edilmesi,
5- Yapılacak mülakat sınavı sonuçlarının müftülüklerin web sitesinden ilan edilmesi
hususlarında;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Osman TIRAŞÇI
Başkan a.
İnsan Kaynakları Genel Müdürü
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Valiliklere (İl Müftülükleri)

üniversiteler Mahallesi Oumlupmar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya /Ankara
Telefon: 0312 295 78 33 | Faks: 0312 286 74 36

Ayrıntılı bilgi: Şükrü TOPÇUOĞLU 0 312 29S 76 60
www.divanet.gov.tr | atama20divanet.eov.tr

