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Meslekl ve Teknik Egitim Genel Mudiirliigii
*"' A "* MILLI EGITIM BAKANLIGI

(TO

Sayi : 20880154/841/3063744 24/10/2013
Konu: Ek Ucret ve Huzur Hakki Odemeleri

VALILIGINE
(II Mill! Egitim Mudurlugu)

Ilgi :a) 28 Aralik 2002 tarih ve 24977 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Mesleki Egitimi
Geliptirme ve Yayginlaptirma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle Ilgili Gelirlere ve
Harcanmasma Ili^kin Esas ve Usuller",
b) 10/03/2003 tarih ve B.08.0.CED.0.34.01.02./121 (2003/16) sayih Genelge.

Bilindigi iizere; 3308 sayih Kanunun 32. Maddesi geregince, ciraklik, mesleki ve
teknik egitimi geliptirme ve yayginlastirma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde
kullamlacak gelirler ve gelirlerin harcama esas ve usulleri Bakanhgimiz ve Maliye
Bakanhginca ortaklasa hazirlanarak ilgi (a) esas ve usuller yiiriirluge girmistir.

Ilgi (a) esas ve usuller cercevesinde hazirlanan ilgi (b) genelge ile:
a) Genel Miidurlugumiize bagh mesleki ve teknik ogretim okul ve kurumlannda

gorevli kadrolu ve kadrosuz atolye ve meslek dersi ogretmenleri ile usta ogreticilere okulda
ve isyerlerinde yaptiklan egitimle ilgili olarak yapilacak ek iicret odemeleri,

b) I^letmelerde beceri egitimi goren meslek lisesi ogrencilerinin yil sonu beceri
smavlan ve kalfahk-ustalik smavlanyla ilgili olarak kurulan smav ve mesleki ihtisas
komisyonlannda fiilen gorev yapan komisyon iiyesi meslek dersi ogretmenleri ile igyeri,
i^letme veya mesleki tesekkiil temsilcisi iiyelerine, bu smavlarm yapildigi okul veya
kurumlarda smav komisyonu ba^kanhgi yapan miidiir veya vekillerine bran^lanna
bakilmaksizm huzur hakki odemeleri, ger^ekle^tirilmektedir.

Bubaglamda2013Yih;
1 .Ek iicret odemeleri :
Ilgi (a) esas ve usullerin 8. maddesi geregince; 2013 yilmda yapilacak ek iicret

odemelerinin ayhk tutarmin hesaplanmasinda; ilgi (b) genelgede belirtilen,
"a) Ipletmelere ogrenci gonderen okul ve kurumun bran^i atolye ve meslek dersi olan

miidiir ve miidiir yardimcilan ile isletmelerde yapilan meslek egitiminde gorevli kadrolu ve
kadrosuz atolye ve meslek dersi ogretmenlerine 250 (ikiyiizelli),

b) Okulda ve kurumda yapilan meslek egitimi ile gelistirme ve uyum kursu veya
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meslek kurslannda gorevli kadrolu ve kadrosuz atolye ve meslek dersi ogretmenleri ile usta
ogreticilere 150 (yiizelli) gosterge rakami uygulanacaktir." ifadesi yer almaktadir.

2. Huzur Hakki Odemeleri:
Ilgi (a) esas ve usullerin 9 uncu maddesi geregince, Huzur Hakki odemelerinin

hesaplanmasinda; ilgi (b) genelge ile getirilen a9iklamalar dogrultusunda,
"a) Smav komisyonunda gorev yapan isyeri, isletme veya mesleki tesekkiil

temsilcilerine her bir smav donemi icin 500 (besyiiz),
b) Smav komisyonunda baskan olarak gorev yapan okul veya merkez mudur/mudur

vekiline her bir smav donemi igin 300 (iicyiiz),
c) Smav komisyonunda gorevli okul veya merkezin meslek dersi ogretmenlerine her

bir smav donemi i9in 250 (ikiyiizelli), gosterge rakamlan esas almacaktir." denilmektedir.
Bu cergevede, gerek ek iicret odemelerinde gerekse huzur hakki odemelerinde

gosterge rakamlarmda bir degisiklik yapilmamis olup, ayhk tutann hesaplanmasinda
odemenin yapildigi yilm Ocak aymdaki memur ayllklarma uygulanan maap katsayisi, (2013
Yili Ocak Ayi maas katsayisi (0.073837)) ile sarpimi sonucu bulunan tutarlar esas
almacaktir. 2013 yili boyunca yapilacak olan Ek Ucret ve Huzur Hakki hesaplamalannda
2013 yili Ocak ayi katsayisi esas almacaktir.

Ancak, bir kisim okul mudurluklerimiz yapilan aciklamalar dogrultusunda
hesaplamalar yapmadan odenek talep etmektedir. Bu durum gonderilen odenegin eksik veya
fazla gonderilmesine sebebiyet vermektedir. Bunun online geQilmesi icin okul
mudurluklerimizin, odenek taleplerini belirtilen hesaplamalari dikkate alarak odenek ihtiyac
talebinde bulunmalan gerekmektedir.

Yukandaki a^iklamalarda dikkate almarak; Ek iicret ve huzur hakki
odemelerinin zamanmda yapilabilmesi ve ihtiyag duyulan odenegin okullanmiz adina, ilgili
okul/kurumun bagli bulundugu saymanliklara gonderilebilmesi i9in; Mesleki ve Teknik
Egitim Genel Mudiirliigu internet sitesi Okul/Kurum Uygulamasi boliimiinde yer alacak Ek
Ucret ve Huzur Hakki Odenek Talep Formunu Okul sifrenizi kullanarak 15/11/2013 tarihine
kadar doldurmaniz gerekmektedir. Ek Ucret ve Huzur Hakki Talep Formu doldurulurken
tarafimzca hesaplanan odeme rakamlan Temmuz-Aralik Donemini iceren 2.D6nem Ek Ucret
ve Huzur hakki boliimune islenecektir. 1. Dilim ek iicret odemeleriyle ilgili islemlerini
tamamlayamayan okullanmizin ise odenek ihtiyaclanyla ilgili durumlarmi
tarhanozkaya(5),meb.gov.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. Odenegi oldugu halde 1.
Dilim ek iicret odemelerini yapmayan okullanmizin odenekleri tenkis edilecektir.

Bilgilerinizi ve ilgi (a) esas ve usuller, ilgi (b) Genelge ile yukarida bahsedilen
aQiklamalar Qergevesinde is ve islemlerin yurutiilmesini rica ederim.

Omer A£IKGOZ
Bakan a.

Genel Miidiir

EK :
Form (1 sayfa)
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