
 

 

ÖZET: İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve diğer memurların kanuni 
izin haklarını il dışında kullanmak istemeleri durumunda, ayrıca il dışına çıkış izni 
almalarının gerekli olup olmadığı hususunda. (09.07.2020-E.473841) 
 

T.C. Anayasasının 128’inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer 
özlük işlerinin kanunla düzenleneceği hükmü bulunmaktadır.   

Anayasanın yukarıda sözü edilen hükmünden hareketle Devlet memurlarının izin ve 
diğer özlük haklarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer özel kanunlarda 
düzenlendiği malumdur. Anılan Kanun’un ek 20’nci maddesinde yer alan, memurların 
tatillerde ikamet ettikleri il hudutlarını ancak yetkili amirin izniyle terk edebileceklerine 
ilişkin hüküm ile ikamet edilen il hudutlarını izinsiz terk etmenin aylıktan kesme disiplin 
cezasını gerektirdiğine dair hüküm 25.02.2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun’un 111 ve 117’inci maddesi ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

657 sayılı Kanun’un halen yürürlükte bulunan 103‘üncü maddesinde ise yıllık izinlerin 
amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılacağı ifade edilmiş; izinlerin geçirileceği yerin 
belirtilmesi gerektiği hususunda herhangi bir hükme yer verilmemiştir. 

Diğer taraftan, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun’un 12’nci maddesinin altıncı fıkrasında “…imam-hatipler ve müezzin-kayyımların 
haftalık iznine ve bayram tatillerinde izin kullanmalarına ilişkin hususlar yönetmelikle 
düzenlenir.” hükmü mevcuttur. 

Mezkûr hüküm çerçevesinde belirtilen personelin izinlerine dair müstakil bir Yönetmelik 
yürürlüğe konulmamış olmakla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde, cami görevlileri ile ilgili olarak; 

“(1) Cami görevlileri haftalık ve diğer resmi tatil günlerindeki izinlerini aşağıdaki esaslara 
göre kullanırlar. 

a) Cuma günü ve dini bayramların birinci günleri ile diğer dini gün ve gecelerde haftalık 
izin kullanamazlar. Bu günler dışında olmak üzere haftanın bir gününde izinli sayılırlar. Haftalık 
izin günleri, dini bayramların birinci günü ile diğer dini gün ve gecelere rastladığında, bir önceki 
veya bir sonraki günde izinlerini kullanırlar. 

b) Cami görevlilerinin hangi günlerde haftalık izin kullanacakları, istekleri de dikkate 
alınarak müftülükçe belirlenir. 

c) Birden fazla imam-hatip ve/veya müezzin-kayyımı olan camilerde haftalık izin günü 
dışındaki günlerde, namaz vakitlerinde görevlilerin tamamı camide bulunurlar ve görevi 
nöbetleşe yaparlar. 

ç) Haftanın belirli günlerinde kapalı bulunan camilerin görevlileri, haftalık izinlerini bu 
günlerde kullanmış sayılırlar. 

(2) Cami görevlileri, dini bayramların birinci günleri haricinde bayram tatillerini, 
müftülüğün planlamasına göre yaparlar.” 

hükümleri yer almakta olup, bu çerçevede alınan iznin il dışında geçirilmesi ile ilgili 
özel bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir. 

Bu itibarla imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi ve diğer memurların 
kanuni izinlerini il dışında geçirmek istemeleri durumunda, il dışına çıkabilme hususunda 
ayrıca izin almalarının gerekmediği mütalaa olunmaktadır. 
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