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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne 

 

Bilindiği gibi ders yılı başında, 1 Eylülden eğitim öğretimin başladığı güne kadar,  

ders yılı sonunda da ders kesiminden 30 Hazirana kadar seminer çalışması (Meslekle ilgili 

çalışma) yapılmaktadır.  

 

Daha önceleri ne kadar sürerse sürsün tüm seminer döneminde ek ders ücreti ödendiği 

halde, 16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli 

Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Bakanlar 

Kurulu Kararı’nın 6/3. maddesinde yer alan “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim 

yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma süresinde iki haftayı geçmemek 

üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir” hükmü 

uyarınca, iki haftayı aşan seminer dönemi için ek ders ücreti ödenmemektedir. Hemen her yıl 

ders yılı başında ve özellikle ders yılı sonlarında seminer süresi iki haftadan uzun 

sürebilmekte ve üzülerek belirtmek isteriz ki görevlerinin başında oldukları halde 

Bakanlığınızca öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenmemektedir.  

 

İki haftadan fazla süren seminer dönemi için - örneğin bu yıl 28, 29 ve 30 Haziran 

günlerinde - ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği yine kuşkuludur. Milli Eğitim Bakanlığı 

Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmaları ve 

Uygulanacak Yöntemler” başlıklı 23.maddesi, Mersin 2.İdare Mahkemesinin E.2010/2122 

K.2011/1316 sayılı kararı ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün İzmir 

Valiliği’ne göndermiş olduğu 28.02.2011 tarih ve 0923 sayılı yazısı Halk Eğitim 

Merkezlerinde seminer döneminde ek ders ödeneceği yönündedir. Söz konusu ek ders 

ücretlerinin ödenmemesi durumunda bunun büyük bir haksızlık içereceğine kuşku yoktur.  

 

Sendikamız bu konuda bakanlığın bir adım atmasını, bunun için öncelikle 28, 29 ve 30 

Haziran tarihleri için ek ders ücretlerinin ödenmesini ve bakanlığın bu konuda bir duyuru 

yapmasını beklemektedir. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ek ders ücreti ödenmeyecek ise 

Bakanlık seminer süresini iki hafta olarak düzenlemelidir. Çünkü seminer süresinin iki hafta 

olarak düzenlemesi önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Sorunun çözülmesi amacıyla 

öğretim yılı başında ve sonundaki seminer dönemleri ikişer hafta olarak düzenlenmeli, artan 



günlerde ise öğretmenler idari izinli sayılmalıdır. Bunun dışında, Bakanlar Kurulu Kararının 

anılan hükmünün değiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca girişimde bulunmasını 

umuyoruz. 

 

Daha fazla sorun ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli girişimlerde bulunmanızı, 

bu çerçevede Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan tüm öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesini 

ve sonuç hakkında sendikamızı bilgilendirmenizi dilerim.  
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