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SORU 

Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan öğretim elemanları Halk Eğitim 

Merkezlerinde ders verebilir mi? 

Ders verebilmek için görev yaptığı yükseköğretim kurumu ilgili kurullarından izin 

almak zorunda mı? 

 

CEVAP 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36 ıncı maddesi öğretim elemanlarının çalışma 

esaslarını düzenlemektedir. Kanunun 36 ıncı maddesine 6514 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 

ile eklenen 7 inci fıkrasında “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan 

öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tabidir.” hükmüne yer verilmiş olup burada sayılanların 

dışında yer alan öğretim elemanlarının mesleki faaliyetlerini mesai saatleri dışında serbest 

olarak ifa etmelerine engel herhangi bir hüküm getirilmemiştir. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları 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.” Hükmü yer 

almaktadır. 

11 Nisan 2018 tarih ve 30388 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Millî Eğitim Bakanlığı 

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin ders ücreti karşılığı görevlendirmeyi 

düzenleyen 26 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında, “İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı 

görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.” hükmüne yer verilmiş ve 

ders ücreti karşılığı görevlendirmelerde öncelik sırasına ilişkin olarak da 3/c bendinde 

“Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri” sayılmıştır. 

 

Buna göre; 

 

a) Halk Eğitim Merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirme ilan yoluyla 

yapılan başvuru sonucunda gerçekleşiyor ise; 2547 sayılı kanunun 36/7 inci maddesi 

gereğince mesai saatleri dışında olmak koşulu ile öğretim elemanının kurumundan izin 

almaksızın ders ücreti karşılığı olarak Halk Eğitim Merkezlerinde görev almasında herhangi bir 

engel bulunmamaktadır.  

b) Halk Eğitim Merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirme Kurumsal 

görevlendirme yoluyla gerçekleşiyor ise; Bu durumda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 

Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Görevlendirme başlıklı 39 uncu maddesine göre işlem yapılması 

gerekecektir.  

c) Her iki görevlendirme şeklinde de ders ücreti döner sermaye ile 

ilişkilendirilmeden doğrudan ilgili öğretim elemanına ödenecektir. 

 


