
 

 

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde 650 sayılı KHK ile yapılan değişiklik 

sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapan eğitim 

personelinin, özel öğretim kurumlarında görev alıp alamayacakları hk.(05/01/2012-

24471) 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 26/08/2011 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 650 sayılı KHK’nin 38 inci maddeyle değişik, “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, 

meslekî 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 işyerinde veya vakıf üniversitelerinde 

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 görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan 

izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın 

dışındadır…” hükmüne yer verilmek suretiyle, memurların meslekî 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 ifade 

edilmiştir.  

Diğer taraftan, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 

inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında; “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. Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati 

geçemez. 

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.” hükmüne yer verilmiştir.   

5580 sayılı Kanunun “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 kurumları şeklinde 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 meslekî 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 maddesinin dördüncü ve 

beşinci fıkralarıyla da, 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki ticaret ve diğer kazanç 

getirici faaliyette bulunma yasağına istisna bir düzenleme getirilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Devlet memurları ile resmi 

okullarda görev yapan öğretmenlerin, 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ders 

görevi alabilmelerinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir. 
 


