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MURATPAŞA BELEDİYESİ 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜLTÜR, EGİTİM, SPOR VE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA 

OKUTULUCAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN 

NİTELİKLERİ VE BENZERİ DİGER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLAR 

 

Amaç  

Madde 1- Bu Esasların amacı Muratpaşa Belediyesine bağlı Konservatuar, Çocuk Gençlik ve 

Yetişkin Tiyatroları, Yaygın Eğitim Kurumları, Spor Eğitim Merkezleri, Spor Okulları, 

Gençlik Kampları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın ve Erkek Konukevleri, Toplum ve Aile 

Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal 

Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları, Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma 

Merkezleri, Kültür, Eğitim, Spor ve Mesleki Beceri Kursları, Eğitim ve Bilgi Merkezi ile 

belediyece düzenlenecek hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerde yönetici, öğretmen ve meslek 

elemanları ile diğer görevlilerinin okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders 

saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Esaslar Muratpaşa Belediyesi teşkilatının hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve 

eğitim programlarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 89.uncu maddesinin 

verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde 4-Bu Esaslarda geçen: 

a)Başkanlık: Muratpaşa Belediye Başkanlığını,  

 

b)Esaslar: Bu metinde yer alan hükümleri, 
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c)Kuruluşlar: Muratpaşa Belediye Başkanlığına bağlı Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmet 

Kuruluşlarını, 

d)Yönetici: Muratpaşa Belediye Başkanlığında görev yapan Başkan Yardımcısı, Müdür ve 

Müdür yardımcılarından sözleşmeli statüde çalışmayanları,  

e)Öğretmen: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile görevlendirilmiş kişileri, 

f)Meslek Elamanları: Muratpaşa Belediye Başkanlığında görev yapan hekim, diş hekimi, 

sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, diyetisyen, özel eğitimci, sosyolog, 

istatikçi, eğitim uzmanı, sağlık memuru, hemşire, çocuk eğiticisi, beden eğitimi öğretmeni, 

resmi kurumlardan alınmış sertifika sahibi usta öğreticileri, sertifikalı antrenör, müzisyen, ses 

saz sanatçısı (ilgili kuruluş Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komisyonca yapılacak, 

sınavda başarılı olmak koşulu ile ) müzik öğretmeni ya da eğitmeni, sahne oyuncusu, sahne 

dekoratörü, animatör, ön lisanslı milli sporcuları ; 

g)Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi: Muratpaşa Belediye Başkanlığına bağlı kuruluşlarda 

görev yapan yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarının inceleme, araştırma, uygulama, 

planlama, programlama, yönetim, çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal 

gelişmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü eğitim, rehabilite ve rehberlik 

etkinlikleri ile benzeri hizmetleri karşılığı verilen haftalık ücretli ek ders saatlerini, 

h)Ücretli Ders Görevi: Belediye kuruluşlarında meslek elemanı sayısının yetersiz olması 

halinde hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde kurum içi veya kurum dışından 

görevlendirileceklere verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini, 

ı) Gece Eğitimi :Saat 17.00 den sonra başlayan eğitim ile cumartesi ,pazar günleri ile resmi 

tatil ve bayram günlerinde yapılan eğitimi. 

1)Nöbet Eğitimi: Belediye kuruluşlarında normal çalışma gün ve saatleri dışındaki 

zamanlarda kuruluşta barınanların yeme, yatma dinlenme veya etüd saatlerindeki denetim ve 

gözetim hizmetlerini ifade eder. 

 

Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi  

Madde 5– Muratpaşa Belediye Başkanlığına bağlı kuruluşları ile spor, sanat ve mesleki 

beceri kurslarında görev yapan yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarının inceleme, 

araştırma, uygulama, planlama, programlama, yönetim ve rehberlik gibi görevlerinde haftada 

15 saati ‘Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi’ sayılır ve bu görev karşılığında ek ders ücreti 

ödenir. 
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Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme  

Madde 6–Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen her derece ve türdeki hizmet içi 

eğitim, kurs ve seminerlerinde fiilen görev alanlara; 

 1-) Başkanlık İçinden Görevlendirilenlere; 

   a-) Eğitim Programında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve 

kabiliyetine ve öğretme bilgi ve belgelerine sahip en az lise mezunu Başkanlık Personelinin 

izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla vb. dallarda fiilen 

çalışma yaptırması halinde haftada 8 saate kadar,  

 b-) 5. Maddeye istinaden ’’Ders Niteliğinde’’ Egzersiz görevi karşılığında ek ders 

ücreti ödenen personele mesai saatleri dışında çalışma yapmaları halinde haftada 8 saate 

kadar,  

 c-) Başkanlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer eğitimlerinde 

eğitim ve sunum yapmakla görevlendirilenlere haftada 8 saate kadar, 

 

 2-) Başkanlık Dışından Görevlendirilenlere ; 

 

 a)Üniversite Öğretim Elemanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Eğitim ve 

öğretim hizmetleri sınıfına ait kadrolarında görev yapan personelden görevlendirilenlere 

çalışmakta bulundukları kurumun ek ders görevi ile ilgili esaslarında tespit edilen ek ders 

saatini aşmayacak şekilde; 

 

 b)Başkanlık Personelinin yetersiz olması halinde en az lise mezunu olup, ek ders 

ücreti ödenen personelin görev tanımında yazılı görevleri yapmak üzere veya eğitim 

programlarında yer alan konularda yeteli bilgi, beceri ve mesleki formasyona haiz 

bulunduklarını belgelendirmek ya da talep eden kuruluş tarafından oluşturulacak sınav 

komisyonunca yapılacak sınavda başarılı olmak koşulu ile; 

 

 Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada ‘’(30)’’  saate kadar, 

 Diğer Kamu kurum ve Kuruluşlarından görevlendirileceklere haftada 8 saate kadar, 

 Bu maddede belirtilen özelliklere sahip olanlara kuruluş müdürlüğünün / birim 

müdürlüğünün teklifi, Başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının 

onayı ile Ek Ders görevi verilebilir. 
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Ders Ücreti Ödenmeyecek Haller 

Madde 7- Bu esaslar kapsamına girenlerin, izinli ve raporlu bulundukları günler için ekders 

ücreti ödenmez. 

Ek Ders Birim Ücreti 

Madde 8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ıncı maddesi gereğince ödenecek 

birim ücretleri, gündüz öğretimi kapsamında görev yapanlar bakımından gündüz öğretimi için 

belirlenen gösterge rakamı, gece öğretimi kapsamında görev yapanlar bakımından da gece 

öğretimi için belirlenen gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımından oluşan 

miktar üzerinden ödenir. 

Nöbet Görevi 

Madde 9- Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her 

nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet 

izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz. 

Geçici Görevlendirmelerde Ek Ders Ücreti 

Madde 10- Muratpaşa Belediyesince ek ders ücreti ödenmekte olan ilgili birimlerinde, diğer 

kamu idarelerinden geçici görevle görevlendirilen öğretmenler ile bu Esasların 4 üncü 

maddesinin (f) bendinde belirtilen, fiilen görev yaptıkları sürece haftada 10 saat karşılığı ek 

ders ücreti ödenebilir.  

Yürürlük 

Madde 11- Bu karar Muratpaşa Belediyesi Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 12- Bu karar hükümlerini Muratpaşa Belediye Başkanlığı yürütür.  

  

 

 


