ÖZET: Dünya Bankası tarafından yapılacak olan hukuki seminerde konuşmacı olarak
görev alacak memura sunum karşılığı Dünya Bankası tarafından ödeme yapılmasının
mümkün olup olmayacağı hk. ( 16/5/2014-2405)
Dünya Bankası tarafından Ankara'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Şura Konseyi
üyesi 10 kişilik bir gruba yönelik olarak, mevzuatın gözden geçirilmesi ve sadeleştirilmesi
konularında yapılacak olan hukuki seminerde konuşmacı olarak görev alacak Kurumunuz
personeline sunum karşılığı Dünya Bankası tarafından ödeme yapılmasının mümkün olup
olmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci
fıkrasında; "Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği
görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar
sağlanamaz..."denilmektedir.
Aynı Kanunun "İkinci görev yasağı" başlıklı 87 nci maddesinde ise, memurlara bu
maddede sayılan kurumlarda ikinci görev verilemeyeceği, bu kurumlardan her ne ad altında
olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı belirtilmiş, son fıkrasında da;
"Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem,
tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni
başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan
çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye
ve Orta -Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma
kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına
katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen
ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır." hükmüne yer verilmek suretiyle ikinci
görev yasağına bazı istisnalar getirilmiş bulunmaktadır. Böylece Devlet memurlarının asli
görevlerinin devamı niteliğinde bulunmayan ve özel kanunlarla kurulan bazı komisyon, kurul,
heyet ve jüri çalışmalarına katılmalarına ve çalışmalarının karşılığında yine kanunlarınca
gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerden yararlanmalarına imkan
sağlanmıştır.
Dolayısıyla, Devlet memurlarına yaptıkları işler karşılığında bir ödemede
bulunulabilmesi için, bunun, ya kanunda ya da kanunun açıkça bir ücret ödenebilmesinin
belirlenmesi konusunda verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerde
düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "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 ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur."
hükmü, "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 almaktadır.
Bu itibarla,
-Kurumunuz personelinin mesai saatleri dışında veya Kurumunuzdan izin almak
suretiyle mesai saatleri içinde; Dünya Bankası tarafından Ankara'da yapılacak seminere

konuşmacı olarak katılabileceği, ancak bu faaliyeti karşılığında Dünya Bankasından ücret
alamayacağı,
- Dünya Bankası tarafından Ankara'da yapılacak seminerde sunum yapması için
Kurumunuz personeline 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde ders görevi
verilebileceği ve Kurumunuz tarafından ilgiliye adı geçen Kanunun 176 ncı maddesine göre
ücret ödenmesinin mümkün bulunduğu,
mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

