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Belediyeniz tarafından meslek içi kurs ve seminerlerde eğitici olarak görevlendirilen kurum 

personeline ders ücreti ödenebilmesine ilişkin görüş talep eden ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders görevi" başlıklı 89 uncu 

maddesinde, "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri 

Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen 

veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara 

veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar 

Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur." hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu madde de belirtilen kurumlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması 

durumunda, ek ders görevi verilecek kişiler belirtilmiş olup bunların ders saatlerinin sayısı, ders görevi 

verileceklerin nitelikleri ile diğer hususların ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile tespit olunacağı 

düzenlenmiştir. 

Mezkûr Kanunun "Ders ve konferans ücretleri" başlıklı 176 ncı maddesinde ise, "Bu Kanunun 

89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 

140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile 

saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre 

belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir..." hükmü yer 

almakta olup 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ders görevi verilenlere yapılacak ödemelere 

ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. 

Bu itibarla, belediyelerce açılacak meslek içi kurs ve seminerlerde ücretle okutulacak ders 

saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların tespit edildiği ve 657 sayılı 

Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca yürürlüğe konulmuş Cumhurbaşkanı kararı olmaması sebebiyle, 

belediyeler bünyesinde açılacak meslek edindirme kurslarında görevlendirilecek personele 

belediyelerce ders görevi ücreti ödenemeyeceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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