
 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 

İlgi : 13.09.2021 tarihli ve E-46101889-219.01-1643987 sayılı yazı.
 

İlgi yazı ile Başkanlığımız ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Protokolü
kapsamında  ceza  infaz  kurumları  ve  denetimli  serbestlik  müdürlüklerinde  manevi
danışmanlık,  rehberlik  ve din  hizmeti  sunmak üzere  sözleşmeli Kur'an  kursu öğreticilerinin
görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, görevlendirilecekse personelin bu görevi asli görevine
ek olarak mı  yoksa asli  görevinin  yerine mi  yürüteceği  hususlarında Müşavirliğimiz görüşü
talep edilmektedir.

İlgi  ve  muhteva  yazıların  incelenmesinden,  Adana  Karataş  Kadın  Açık  Ceza  İnfaz
Kurumu Müdürlüğü'nün Adana  iline uzak olması, Karataş  İlçe Müftülüğü'nde kadın vaiz  ve
kadrolu  Kur'an  kursu  öğreticisinin  bulunmaması,  diğer  ilçelerde  ise  burada  görev  almak
isteyen  personelin  olmaması  nedeniyle  söz  konusu  ceza  infaz  kurumunda  yürütülmesi
gereken manevi danışmanlık, rehberlik ve din hizmetinin sekteye uğradığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği  üzere  kamu  idarelerinde  sözleşmeli  personel,  657  sayılı  Kanun'un  4'üncü
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi çerçevesinde istihdam edilmekte ve 28.06.1978 tarihli
ve  16330  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin
Esaslar hükümlerine tabi olarak çalıştırılmaktadır.

Anılan  Esaslar'ın  6'ncı  maddesinde  sözleşmeli personelin sözleşmelerinde
  belirtilmektedir.  Sözleşmelibelirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı

Kur'an kursu öğreticisine ilişkin akdedilen tip sözleşmenin 4'üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasında ise "Personel, Kurumca/İdarece belirlenen görev yerlerinde mevzuatın Kur'an

 Kursu Öğreticileri için öngördüğü görevleri ve verilecek emirler çerçevesinde din
, mesleki ve etikhizmetiyle ilgili amirlerince kendisine verilecek tüm işleri yapmayı

kurallar ile ilkelere uymayı . Personel, hizmetin gereği gibikabul ve taahhüt eder
yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet memuru kadrolu Kur'an Kursu

, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ileÖğreticilerine verdiği ödevleri yerine getirmek
  hükümlerinin yer aldığıyasaklarına ve  zorundadır"amirlerince verilecek emirlere uymak

görülmektedir.
17.06.2014  tarihli  ve  29033  sayılı  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Görev  ve  Çalışma

Yönetmeliği'nin 37'nci maddesinde, öğrencilere Kur'an, meal, siyer, namaz sure ve duaları ile
İslam  dininin  itikat,  ibadet,  ahlak  esaslarını  ve  ibadetlerin  yapılışını  uygulamalı  olarak
öğretmenin  yanında  "Müftülük tarafından düzenlenen irşat ve eğitim programlarında
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  Kur'an  kursu  öğreticilerinin  görevleri  arasında  ayrıca  sayılmaktadır.  Dikkat"görev almak
edilmesi  gereken  husus,  bahsedilen  bu  son  görevin  Kur'an  kursu  öğreticisinin  asli  görevi
olmayıp asli görevine ek olarak yürüteceği bir hizmet olduğudur.

Nitekim Kur'an kursu öğreticisinin asli görevi Kur'an kurslarında ders okutmaktır. Bu
husus 14.07.2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim
Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine  İlişkin Karar'ın 6'ncı maddesinde; 
"Eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarında görev yapan; …d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu
öğreticisi haftada 15 saat, e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18

 hükmünden de açıkça anlaşılmaktadır.saat, … aylık karşılığı ."ders okutmakla yükümlüdür
Bu  çerçevede  Başkanlığın  ceza  infaz  kurumları  ve  denetimli  serbestlik

müdürlüklerinde  yürüttüğü  manevi  danışmanlık,  rehberlik  ve  din  hizmetlerinde  sözleşmeli
Kur'an  kursu  öğreticilerinden  istifade  etmesi  mümkün  ise  de  öğreticilere  bu  görevin  asli
görevlerinin yerine değil, asli görevlerine ek olarak verilmesi yerinde olacaktır. Ancak görev
verilecek sözleşmeli personelin göreve yeni başlayanlardan ziyade tecrübe sahibi ve temayüz
etmiş  kişiler  arasından  seçilmesi,  yürütülecek  hizmetin  etkinlik  ve  verimliliği  bakımından
önemlidir.

Diğer  taraftan,  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar'ın  4'üncü
maddesinde  " "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz
hükmü  yer  almakta  ise  de  bu,  sözleşmeli  personelin  sürekli  ve  kalıcı  nitelikte  görev  yeri
dışında  çalıştırılmayacağını  ifade  etmektedir.  Zira  söz  konusu  maddenin  ikinci  fıkrasında
görev  yeri  dışında  geçici  olarak  görevlendirilecek  sözleşmeli  personelin  gündelik  ve  yol
giderlerine ilişkin düzenlemeye yer verildiği dikkate alındığında, sözleşmeli personelin görev
tanımı  çerçevesinde  geçici  olarak  görev  yeri  dışında  görevlendirilebileceği  sonucu  ortaya
çıkmaktadır.

Kaldı ki sözleşmeli personel ile akdedilen sözleşmelerde görev yerinin il/ilçe müftülüğü
olarak  belirlendiği  dikkate  alındığında,  pozisyonunun  bulunduğu  il/ilçedeki  ceza  infaz
kurumları  ve  denetimli  serbestlik  müdürlüklerinde  yürütülecek  hizmetlerde  görev  verilen
sözleşmeli  Kur'an  kursu  öğreticisi  yönünden  görev  yeri  dışında  bir  çalışma  söz  konusu
olmayacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1-  Somut  olayda,  ilçe  müftülüğünde  vaiz  veya  kadrolu  Kur'an  kursu  öğreticisi

bulunmadığı  ve  kamu  yararın  zorunlu  kıldığı  dikkate  alındığında,  hizmetin  kesintiye
uğramaması  amacıyla  irşat  faaliyetleri  kapsamında  değerlendirilebilecek  olan  manevi
danışmanlık ve rehberlik hizmetinin tecrübe sahibi ve temayüz etmiş sözleşmeli Kur'an kursu
öğreticileri eliyle yürütülmesinin mümkün olduğu,
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Selami AÇAN
I. Hukuk Müşaviri

2-  Ancak  Kur'an  kursu  öğreticilerinin  esas  vazifelerinin  Kur'an  kurslarında
eğitim-öğretim hizmeti sunmak olduğu dikkate alındığında, Kur'an kursu öğreticisine manevi
danışmanlık ve rehberlik görevinin asli görevine ek olarak verilebileceği,

mütalaa edilmektedir.
Bilgilerine arz ederim.
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