
 

 

ÖZET: Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Öğretmen vb. unvanlı 

memur kadrolarında görev yapan personelin mesai saatleri dışında ücretli ders verip 

veremeyeceği hk. ( 24/7/2015-4983) 

 

Bakanlığınız emrinde Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Öğretmen 

vb. unvanlı memur kadrolarında görev yapan personelin mesai saatleri dışında ücretli ders 

verip veremeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç 

getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinde; "Memurlar Türk Ticaret 

Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, 

ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya 

kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli 

oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç) 

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, 

muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf 

yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim 

ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın 

dışındadır…" hükmüne yer verilmek suretiyle, memurların mesleki faaliyette bulunmak üzere 

gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacakları; ancak 

özel kanunlarda belirtilen görevlerin bu yasakların kapsamı dışında olduğu ifade edilmiştir. 

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…" hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci 

maddesinde, "…İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini 

aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını 

doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı 

okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders 

verilebilir. 

Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer 

Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders 

görevi verilebilir. 

Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle 

belirlenir..." hükmüme, "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde ise, "özel öğretim 

kurumları" kavramı okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli 

kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, 

hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlan seklinde tanımlanmış; (c) bendinde de "özel 

okul" kavramının sadece okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel 

okullarını kapsadığı ifade edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, memurların mesleki 

faaliyette bulunmak üzere gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde 

çalışamayacakları, ancak özel kanunlarda belirtilen görevlerin bu yasaklamanın kapsamı 



 

 

dışında olduğu belirtilmiş; özel kanun niteliğindeki 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle de 

657 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma 

yasağına istisna bir düzenleme getirilmiş, 89 uncu madde ile de 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 elemanı bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara 

veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 28 inci 

maddesi ve 5580 sayılı Kanunun anılan hükümleri birlikte değerlendirilerek, Bakanlığınız 

emrinde görev yapan personelden; 

- Öğretmenlere, sadece okullarda olmak üzere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü 

bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar,  

- Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer 

memur kadrolarında görev yapan personele ise haftalık on saate kadar,  

Özel Eğitim Kurumlarında mesai saatleri dışında Kurumunuzun izniyle ücretli ders 

görevi verebileceği mütalaa edilmektedir. 
 


