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Konu: Tereddtite Dti~i.ilen Hususlar 
27.11.2015 

iNSAN KA YNAKLARI GENEL M0D0RL0G0NE 

Genel Mtidtirltigtimtize bagh yaygm egitim kurumlannda tam gUn tam yil egitim 
uygulamasmdan dolayt, kurumlanmtzda hafta i~i ve hafta sonu saat 22.00'ye kadar 
faaliyetler yaptlmaktadtr. 

Kurumlartmtzda gorevli ogretmenlerden, hafta i~i saat 18.00'e kadar okutmakla 
ytiktimiU ayhk kar~thgt ders gorevine yerine getiremeyenlere; hafta i~i saat 18.00'den sonra 
ve hafta sonu verilecek dersler, ayhk kar~thgt ders gorevi mi yoksa ek ders gorevi mi 
saytlacagt konusunda Genel Mtidtirltigtintiztin gorti~tine ihtiya~ duyulmaktadtr. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

Emniyet Mah. Bogazi~i Sok. No:23 Teknikokullar-Yenimahalle/ANK.ARA 
Elektronik Ag: www.hbogm.meb.gov.tr 
e-posta: @meb.gov.tr 

~aban CENG iZ 
Gene! Mtidtir V. 

Aynnlllt bilgi i~in: Ahmct $AHIN-$ef 
Tel: (0 3 12) 413 2067 
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Bu evrnk gOvenli elekttonik imza ile imznlanma~ur. http://evrnksorgu.meb.gov.tr adresinden I e43-aa9b-3dbc-ac0b-7c72 kodu ilc tey it edilebilir. 
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insan Kaynaklan Gene) Miidilrli.igil 

Say1 :28892082-869-E. I3006059 
Konu : Ek Ders Ocreti 

17.12.2015 

HAY AT BOYU OGRENME GENEL M0D0RL0G0NE 

ilgi a) 27.11.2015 tarihli ve 26022156-45-E. I2240212 sayllt yaztmz. 
b) 10.12.2015 tarihli ve 19863661-45-E.I2739649 say1h yazm1z. 
c) Milli Egitim Bakanltgmm 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayl11 Genelgesi. 

Genel Mildilrlilgilnilze bagh egitim kurumlarmda gorev yapan ogretmenlerden ayltk 
kar~Ihgt okutmakla yilkilmlii olduklan ders saati sayllarmt dolduramayanlann, ders y1h 
iryinde normal ryah~ma giinlerinde saat 18.00'dan sonra ba~layan dersleri oncelikle ayhk 
kar~thg1 olarak m1, ek ders ilcreti kar~1hg1 olarak m1 okutacaklanna ili~kin ilgi (a, b) yaz1lar 
ve ekleri incelenmi~tir. 

Bilindigi iizere daha once bir omegi de Genel Miidilrliigilniize gonderilen ilgi (c) 
Genelgenin 4 'tincti s1rasmda; "Kararm 8 'inci maddesinin (2) numaralz fikrasmda; 'Bu 
madde kapsamznda belirtilen egitim Jaaliyetlerinde cumartesi ve pazar giinleri ile yarzyzl ve 
yaz tatillerinde jlilen yerine getirilen ders gorevleri, ek ders ucreti kar~zlzgznda verilir. ' 
denilmektedir. 

Buna gore; Kararzn 8 'inci maddesi kapsamznda yerine getirilen ders gorevleri 
oncelikle aylzk kar~zlzgz, aylzk kar~zlzgz ders gorevlerini dolduranlar bakzmzndan ise ek ders 
ucreti kar$zlzgz degerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar giinleri ile 
yarzyzl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders gorevleri, aylzk kar$zlzgz ders gorevinin 
doldurulup doldurulmadzgzna bakzlmakszzzn ek ders ucreti kar~zlzgznda verilecektir. " 
aytklamasi yer almaktadtr. 

Bu ay1klamadan da anl~Ilacagt gibi, soz konusu egitim faaliyetleri de dahil olmak 
ilzere, cumartesi ve pazar gtinleri ile yany1l ve yaz tatilleri d1~mda yilz yilze egitim 
kapsammda okutuJan derslerin, saat kayta okutulduguna baktlmaksizm oncelikle ayhk 
kar~thg1 olarak degerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AtatUrk Blv. 06648 Ktztlay/ANKARA 
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