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Doküman Türü 
☒ Toplu Sözleşme ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☐ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. 
Dönem Toplu Sözleşme 

 
ESKİ TOPLU SÖZLEŞME (2020-2021) YENİ TOPLU SÖZLEŞME (2022-2023) AÇIKLAMA 

Fazla çalışma ücreti 
Madde 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan 
imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini 
bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün 
için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda 
belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 
8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

Fazla çalışma ücreti 
MADDE 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan 
baş imam hatip, uzman imam hatip, imam 
hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin 
kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen 
çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim 
bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat 
ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı 
kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 
 

 
 
Fazla çalışma ücretinden artış yapıldı. 

Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı 
Madde 2- (1) 17/4/2006 tarihli ve 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara 
ekli (III) sayılı Cetvele göre musahhih 
kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla 
yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 
30 puan ilave edilir. 
 

Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı 
MADDE 2- (1) Musahhih kadrolarında 
bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı 
Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta 
oldukları tazminat oranlarına 30 puan ilave 
edilir. 
 

 
 
 
Yeni sözleşmede değişiklik yapılmadı. 

Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine 
öğretim yılına hazırlık ödeneği 
Madde 3- (1) Başkanlıkta Kur'an kursu 
öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak 
istihdam edilenlerden fiilen öğreticilik 
yapanlara da 657 sayılı Kanunun ek 32 nci 

Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine 
öğretim yılına hazırlık ödeneği 
MADDE 3- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında 
Kur'an kursu öğreticisi unvanlı pozisyonlarda 
istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen 
öğreticilik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 

 
 
Yeni sözleşmede değişiklik yapılmadı. 

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/1172c145e6ac852df2e931aab560b34e/2021082511.pdf
https://cdn.bartin.edu.tr/personel/1172c145e6ac852df2e931aab560b34e/2021082511.pdf
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maddesine göre öğretim yılma hazırlık ödeneği 
verilir. 
 

nci maddesine göre öğretim yılına hazırlık 
ödeneği verilir. 

Ek ders ücreti 
Madde 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 
2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri 
Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim 
Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Karar"ın 7 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan 
yatılı Kur'an kurslarında gece nöbeti görevi 
verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi 
için 3 saat daha ek ders ücreti ödenir. 
 

Ek ders ücreti 
MADDE 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 
2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca 
Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde 
Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Karar"ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an 
kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen 
yaptıkları her nöbet görevi için 3 saat daha ek 
ders ücreti ödenir. 
(2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında 
öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar 
kapsamında görev yapan Kur'an kursu 
öğreticilerine, bir yılda 5 günü geçmemek 
kaydıyla fiilen çalıştıkları her gün için 3 saat 
ek ders ücreti ödenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kur'an kursu öğreticilerine öğretim yılı başında 
öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında 
yılda toplam 15 saate kadar ek ders ücreti 
ödenecektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde eğitim görevlisi 
kadrolarında bulunanların din hizmetleri 
tazminatı 
Madde 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara 
ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din Hizmetleri 
Tazminatı Bölümü"nün (c) sırasına göre eğitim 
görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri 
itibarıyla yararlanmakta oldukları din 

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde eğitim görevlisi 
kadrolarında bulunanların din hizmetleri 
tazminatı 
MADDE 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı 
Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim 
görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanların 
17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı 
Cetvelin "(B) Din Hizmetleri Tazminatı 
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hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave 
edilir. 
 

Bölümü"nün (c) sırasına göre dereceleri 
itibarıyla yararlanmakta oldukları din 
hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave 
edilir. 

Murakıpların din hizmetleri tazminatı 
Madde 6- (1) 17/4/2006 tarihli ve 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara 
ekli (III) sayılı Cetvele göre murakıp 
kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla 
yararlanmakta oldukları din hizmetleri 
tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir. 

 

Murakıpların din hizmetleri tazminatı 
MADDE 6- (1) Murakıp unvanlı kadrolarda 
bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı 
Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta 
oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 
puan ilave edilir. 

 

 
 
 
Murakıpların din hizmetleri tazminatı 
yükseltilmiştir. 

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı 
Madde 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara 
ekli (III) sayılı Cetvele göre başkanlık vaizi, 
başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz 
kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla 
yararlanmakta oldukları din hizmetleri 
tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir. 
 

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı 
MADDE 7- (1) Başkanlık vaizi, başvaiz, uzman 
vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz unvanlı kadrolarda 
bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı 
Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta 
oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 
puan ilave edilir. 
 

 
 
 
 
Vaizlerin din hizmetleri tazminatı yükseltilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti 
Madde 8- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan 
imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, 
17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 
nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde 
fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi 
yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla 

Fazla çalışma ücreti 
MADDE 8- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan 
baş imam hatip, uzman imam hatip, imam 
hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin 
kayyımlara, dini bayram günleri hariç 
17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 
nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde 

 
 
Fazla çalışma ücretinden artış yapıldı. 
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çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül 
eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

 

fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi 
yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla 
çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül 
eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

 
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi 
kadrolarında bulunanların din hizmetleri 
tazminatı 
Madde 9- (1) 17/4/2006 tarihli ve 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara 
ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din Hizmetleri 
Tazminatı Bölümü"nün (b) sırasına göre eğitim 
görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri 
itibarıyla yararlanmakta oldukları din 
hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave 
edilir. 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi 
kadrolarında bulunanların din hizmetleri 
tazminatı 
MADDE 9- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı Dini 
Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde 
eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 
17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı 
Cetvelin "(B) Din Hizmetleri Tazminatı 
Bölümü"nün (b) sırasına göre dereceleri 
itibarıyla yararlanmakta oldukları din 
hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave 
edilir. 
 

 
 
 
Yeni sözleşmede değişiklik yapılmadı. 

Vaizlerin fazla çalışma ücreti 
Madde 10- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi 
vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini 
bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün 
için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda 
belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 
8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma 
ücreti ödenir. 
 

Vaizlerin fazla çalışma ücreti 
MADDE 10- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi 
vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini 
bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için 
yılı merkezi yönetim bütçe kanununda 
belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 
8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma 
ücreti ödenir. 
 
 
 

 
 
 
 
Vaizlerin fazla çalışma ücretinden artış yapıldı. 
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Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller 
Madde 11- (1) Bir öğretim yılında 90 günü 
geçmemek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığınca 
veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt 
içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, 
konferans, kurs ve seminerlerde 
görevlendirilen Kur'an kursu öğreticilerine; 
fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, 
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş 
ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış 
sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri 
kadrolarının bulunduğu kurumca Ödenir. 

 

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller 
MADDE 11- (1) Kur'an kursu öğreticilerinden; 
a) Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen 
yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde 
düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, 
kurs ve seminerlerde görevlendirilenler, bu 
görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürelerde, 
b) Genel idari izinli olmaları sebebiyle 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine 
getiremeyenler ise izin sürelerinde, 
kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu 
görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri 
kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Bu 
madde uyarınca ödeme yapılabilecek gün 
sayısı bir yılda 90 günü geçemez. 
 

 

Yurt önceliği 
Madde 12- (1) Memuriyet mahallinde 
ilköğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle 
başka yerlerde eğitim-öğretim görmek 
durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki 
personelin çocuklarına Devlet yurtlarında 
öncelik sağlanır. 
 

Yurt önceliği 
MADDE 12- (1) Memuriyet mahallinde 
ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan 
ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim 
görmek durumunda kalan din hizmetleri 
sınıfındaki personelin çocuklarına Devlet 
yurtlarında öncelik sağlanır. 
 

 
 
 
Yurt önceliğinde ortaöğretim okulları dahil 
edilmiştir. 

Yeni eklenen madde Ramazan ayı fazla çalışma ücreti 
MADDE 13- (1) Cami ve mescitlerde görev 
yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam 
hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin 
kayyımlardan Ramazan ayı boyunca fiilen 
çalışmış olanlara, kullanamadıkları hafta tatil 
günlerinden 3 günü için, yılı merkezi yönetim 
bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat 
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ücretinin 2 katının 8 saate tekabül eden tutarı 
kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 
 

 
Yeni eklenen madde 
 
 
 
 

Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere 
fazla çalışma ücreti 
MADDE 14- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi 
ve vaiz unvanlı kadrolarda çalışanlara, dini 
bayram günleri hariç 17/03/1981 tarihli ve 
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde 
belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları 
her gün için yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda belirlenen fazla çalışma saat 
ücretinin 2 katının 6 saate tekabül eden tutarı 
kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 
 

 

Yeni eklenen madde 
 

Ek ödeme 
MADDE 15- (1) Din hizmetleri sınıfında yer 
alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam 
hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin 
kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre 
yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 
puan ilave edilir. 

 

 
 
 

  


