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Sayı : 26022156-869-E,5027 1

Konu : Ek Ders Ücreti

T.C.
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müc ürlüğü

veı-iı-iĞiNp
(Il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) HayatBoyu Ögrenme Genel Müdürlüğünin27l1|l20l5 tarihli ve 12240212 sayılı
yazlSl.

b) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün l7ll 212015 tarihli ve 13006059 sayılı
yaZlS|.

Genel Müdürlüğümüze bağlı yaygın eğitinı kurumlarında görev yapan
öğretmenlerden, aylık karşılığı ders görevini yerine getirem;yenlerin ek derslerine ilişkin ilgi
(a) yazımıza cevaben yazı|an İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ekte
gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Şaban CENGİZ
Bakan a.

Cenel Müdifu V.

EK:
İlgi 1al ve (b) yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:
B Planı
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İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E.13006059 17.12.2015
Konu : Ek Ders Ücreti

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENELMÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 27.11.2015 tarihli ve 26022156-45-E.12240212 sayılı yazınız.
b) 10.12.2015 tarihli ve 19863661-45-E.12739649 sayılı yazınız.
c) Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesi.

GenelMüdürlüğünüze bağlı eğitim kurumlarında görev yapanöğretmenlerden aylık
karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayılarınıdolduramayanların, ders yılı
içinde normal çalışma günlerinde saat 18.00’dan sonra başlayan dersleri öncelikle aylık
karşılığı olarak mı, ek ders ücreti karşılığı olarak mı okutacaklarına ili şkin ilgi (a, b) yazılar
ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere daha önce bir örneği de GenelMüdürlüğünüze gönderilen ilgi (c)
Genelgenin 4’üncü sırasında;“Kararın 8’inci maddesinin (2) numaralıfıkrasında; ‘Bu
madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve
yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücretikarşılığında verilir.’
denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8’inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri
öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı dersgörevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders
ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile
yarıyıl ve yaztatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin
doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir.”

açıklaması yeralmaktadır.
Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, söz konusu eğitim faaliyetleri de dâhil olmak

üzere, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatilleri dışında yüz yüze eğitim
kapsamında okutulan derslerin, saat kaçtaokutulduğuna bakılmaksızın öncelikle aylık
karşılığı olarakdeğerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hamza AYDOĞDU
Genel Müdür
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

iNsaN KAyNAKLARI GENEı- H,ıüoünı-üĞüNp

Genel Müdürlüğümüze bağlı yaygın eğitim kurumlarında tam gün tam yıl eğitim
uygulamasından dolayı, kurumlarımızda hafta içi ve hafta sonu saat 22.00'ye kadar
faaliyetler y apılmaktadır.

Kurumlarımızda görevli öğretmenlerden, hafta içi saat l8.00'e kadar okutmakla
yükümlü aylık karşılığı ders görevine yerine getiremeyenlere; hafta içi saat l8.00'den sonra
ve hafta sonu verilecek dersler, aylık karşılığı ders görevi mi yoksa ek ders görevi mi
sayılacağı konusunda Genel Müdürlüğünüzün görüş(ine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Şaban CENGİZ
Genel Müdür V.

Sayı : 26022|56-45-E .12240212
Konu: Tereddüte Düşülen Hususlar

Emniyet Mah. Boğaziçi Sok. No:23 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ag; www.hbogm.meb. gov.tr
e-posta: @meb.gov.tr

27 .11.2015

Ayrıntılı bilgi için: Ahmet ŞAHIN-Şef
Tel: (0 3 |2) 4l32067
Faks: (0 3l2)2l2 99 58

Bu evrak güvenlielektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenl e43-aa9b-3dbc-açOb-7c72Uoa,J ile teyit edilebilir

1 1ölllıı

-T_ A


