
T.C.
PERŞEMBE KAYMAKAMLlĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

.,,

Sayı : 4299621 6_840_E. l 0782608
Konu: Ek Ders Ödemeleri Hakkında.

22.|0.20lı5

PERŞEMBE MÜDÜRLÜĞÜNE

iıgi : a) 16.122006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

: b) 01.06.20l 2 tarihli ve 283 l0 sayılı Resmi Gazete.

İlgi 1a; Karar gereği her yıl eğitim-öğretim yılı başında, katsayı değişikliğinde ve
diğer ek ders değişikliklerinde "Ek Ders Ücret Onayı" alınması ve ilk ek ders ödeme
evraklarına eklemek iizere Müdiirlüğümiize gönderilmesi gerekmektedir. İlgi (b) Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29105/2012 tarih|i ve 20l2l1
sayılı Kararının 3O.maddesi gereğinde yfüsek lisans yapan ( tez|i-tezsiz) yapanlara ek dersin
YoS faz|a ödeneceği belirtilmiştir. Söz konusu durumda olan personellerin bilgilerinin KBS
sisteminde bulunun Ek Ders modülü altındaki Personel Listesi tıklanır. İlgill tişi seçilir ve
Y.Lisans seçeneği işaretlenerek "Kaydet" butonuna tıklanır. Bu durumda olan kişilere sistem
otomatik o|arak Yo5 fazla ek ders ödemesi yapacaktır.

Ek derslerin İlçe Malmüdi,irlüğüne gönderilmesi her ayın l'inde (sistem bu tarihte
açıldığından) gerçekleşmektedir. Söz konusu tarih hafta sonuna denk geldiğinde, ödemeler
toplu olarak yapıldığından geç gönderenler olduğunda ve Müdürlüğümüzce ve
Malmüdürlüğünce inceleme süreci işletilmesi gerektiğinden, hazineden ek dersin talebinin 1

sonraki mesai günü karşılandığından vb. nedenlerle ek ders ödemelerinde zaman zaman
gecikmeler meydana gelmesi doğaldır.

ilçemizdeki okul ve kurumlanmızdan farklı farklı ek ders çizelgeleri gelmektedir. Her
aytn son mesai günü bitimine kadar ek dersin KBS modülüne işlenmesi ve onaylanması,
gönderilecek yazı ekine KBS sisteminden Raporlar bölümünden alınacak icmalin çıktısı
onaylanarak eklenmesi gerekmektedir. Yazı ekine farklı farklı çizelgelerin eklenmemesi, iş
ve işlemleri siiresi içinde tamamlanması hususlarında;

Bilgilerinizi ve ilgililere tebliğini önemle rica ederim.

Adnan YAZICI
İlçe Milli Eğitim MüdürV.

EKI:
l - Ek- l ve Ek-2 (2 sayfa).

(Modültin kullanımı ile ilgili bilgi vermek için eklendi)

Belqenin A3ll Elektronik imzalıd|r- 
La^..ı1-o.J2f6....

BiIgi için idbat: Hüseyin YEŞiLYURT
Adres: HükümetKonağl Kat:3

Bu erİak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştir. http://evfaksorgu.meb.gov ır adresinden25f2-0b8f-3dcb-b426-5ecl kodu i]e teyit edilebilür

DAĞITIM:
Tüm Okul ve Kurum Müdürlüğtine.

Tel: 0452 5l70012J5 (20)FL\| 0452 5l'70016
E-Posta: persembe52@meb.gov.tr
web Adres: http://pers€mbe.meb.gov.tr
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Şdde Aııdolu Lbui Miıtürt0ğü

§ıyı :tt2269ılE.i 900 / 2t.l020ls
Koüu ! Eİ DGİl Ü.]tiı

tı,çı ıvıİ,ı,t nĞrTb,l İ[İİDtİRtüĞüNE
PERşEıIBE

İlE ı RıtccDEMhKAN'Iı 06/10n0ls tırİhü dİııkçcıt

okulrırıuz taıih öğrs{ıı€ni Hatice DEMn,KA}.I, ilgi dileİçİıünd€ "Tcısİz Yüksd< Lisans"
taııualgdüuu ifsde edcıck tızıiz yıltse,k lisaıs ttıanlayanlır için et deıslain farkh hesaploıınası
gerçktiğini belirkrGk dımımunun açıHığı kıvqınrıılrıssrBt isienektodiı, Bu durumdı olan
otuluınuıja bı*ı öğcrncılcıirıiz dc bulınmattadn

Konırylı ne ğbi işlcm yıpılması gcıckığ konusıııdı bifuiyr ihtiyacımız 10tdır.
C_lcttğini aız odErİıı.
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