EK ÜCRET VE HUZUR HAKKI TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ
1.www.meb.gov.tr İnternet adresinden Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü şeçilir.

2. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan ”Okul Uygulamaları”
şeçilir.

3. Açılan sayfada “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile “Giriş” yapılır. (Kullanıcı Adı okul kurum kodudur.
Şifresini unutan birimler sayfa açıklan yolu izleyerek şifre alabilirler.)

4. “2015 Yılı Ödenemeyen Ek Ücret ve Huzur Hakkı Talep Formu” linki seçilir.

5. Doldurulması gereken form sayfanın alt kısmında açılır. Bu nedenle dikey kaydırma çubuğu ile sayfa
kaydırılmalıdır. (Not: Diğer işlemler sonunda da aynı yöntemle sayfanın kaydırılması gerekebilir!)

6. Formda yer alan bilgiler ilgili yazılar ve internet sayfasında yer alan açıklamalar doğrultusunda
doldurulmalıdır. “Kaydet” butonu ile kayıt işlemi yapılır. Talepler her bir kişi için ayrı ayrı
yapılmalıdır. Tek kişi adına toplu talep tutarları dikkate alınmayacaktır.!!!

7. Kaydetme işleminden sonra kaydedilen kişi listede görülecektir. Tüm kişiler listede görüldüğünde
işlem tamamlanmıştır. Listede düzeltme yapılması gerektiğinde “Sil” butonu ile ilgili satır silinir, kişi
ile ilgili tüm girilen veriler silinmiş olur. Silinen kişi ile ilgili bilgiler tekrar girilebilir.

8. Her silme işleminde “Silme İşlemini Onaylıyor musunuz?” soru sorulacaktır. “Evet silinsin”
seçildiğinde silme işlemi yapılacaktır. “Hayır Geri Dön” seçildiğinde silme işlemi gerçekleşmez.

9. Silme gerçekleştiğinde “Kayıt Silindi” mesajı görülür.

12.Ek ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılacak tüm kişiler girildiğinde ve listede var oldukları kontrol
edildiğinde işlem tamamlanmıştır. Her hangi bir çıktı, tablo veya yazının Genel Müdürlüğümüze
gönderilmesine gerek yoktur.
Tahsis edilen ödenek dönemler halinde serbest bırakılması nedeniyle tüm talepler aynı anda
gönderilememektedir. Toplanan talep tutarı Maliye Bakanlığının Genel Müdürlüğümüze tahsis ettiği
ödenek miktarına göre değerlendirilecektir.
ÖNEMLİ NOT: Formda yer alan “Ek Ücret Brüt Ücreti” ve “Huzur Hakkı Brüt ücreti “ bölümlerine
hesaplanan değerler seçilmelidir. Sisteme girilen “Ek Ücret için görev yapılan ay sayısı” ile “Ek Ücret
Brüt Ücreti” “Huzur Hakkı dönem sayısı” ile “Huzur Hakkı Brüt ücreti “ uyumlu olmalıdır. Uyumlu
olmayan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

Örn: Aşağıda hatalı yapılan veri girişi bulunmaktadır.

Ek ücret için görev yapılan ay sayısı “6”, görevi öğretmen ve işletmede beceri eğitiminde görevli ise
(250 kat sayı) (Ocak ayı memur maaş kat sayısı alınır)(2015 yılı için 0,079308)
Ücret=6x0,079308*250 işlemi sonucunda
Ücret=118,96 olarak listeden seçilmelidir.
Veri satırı aşağıdaki gibi olmalıdır.!
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek ücret ödemesi için;

EK ÜÇRET
ÖDEMESİ

Okul/Kurum İşletmeye
Öğrenci gönderiyor mu?

EVET

okul ve kurumun branşı atölye ve meslek
dersi olan müdür ve müdür yardımcıları
ile işletmelerde yapılan meslek eğitiminde
görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve
meslek dersi Öğretmenlerine

HAYIR
Ek ücret=250*Ocak 2015 Memur Maaş
Kat sayısı*Görevli olunan ay sayısı

Bordro oluştur ulur. Okul
Uygulamalarına giriş yapılır

Okulda/kurumda meslek
eğitimi, geliştirme ve uyum
kursu, meslek kursu
yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek
dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere

Ek ücret=150*Ocak 2015 Memur Maaş
Kat sayısı*Görevli olunan ay sayısı

Her Hangi Bir Ücret Ödenmez!

Bordro oluştur ulur. Okul
Uygulamalarına giriş yapılır

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Huzur hakkı ödemesi için;

Huzur Hakkı
Ödemesi

İşletmelerde beceri eğitimi
gören meslek lisesi
öğrencilerinin yıl sonu
beceri sınavları var mı?

Komisyonlarda fiilen görev yapan
komisyon üyesi meslek dersi
öğretmenleri ile işyeri, işletme veya
mesleki teşekkül temsilcisi üyelerine, bu
sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda
sınav komisyonu başkanlığı yapan
müdür veya vekillerine branşlarına
bakılmaksızın

EVET

HAYIR

Her Hangi Bir Ücret Ödenmez!

HAYIR

Mesleki Açık
Öğretim Okulu
eğitimi var mı?

EVET

işyeri, işletme veya mesleki teşekkül
temsilcisi üyeleri için
Ek ücret=500*Ocak 2015 Memur Maaş
Kat sayısı*1 (Haziran Dönemi)
müdür veya vekillerine branşlarına
bakılmaksızın
Ek ücret=300*Ocak 2015 Memur Maaş
Kat sayısı*1 (Haziran Dönemi)
meslek dersi öğretmenleri için
Ek ücret=250*Ocak 2015 Memur Maaş
Kat sayısı*1 (Haziran Dönemi)

işyeri, işletme veya mesleki teşekkül
temsilcisi üyeleri için
Ek ücret=500*Ocak 2015 Memur Maaş Kat
sayısı* Dönem sayısı
müdür veya vekillerine branşlarına
bakılmaksızın
Ek ücret=300*Ocak 2015 Memur Maaş Kat
sayısı* Dönem sayısı
meslek dersi öğretmenleri için
Ek ücret=250*Ocak 2015 Memur Maaş Kat
sayısı* Dönem sayısı
NOT: Mesleki Açık Öğretim okulu Şubat
Eylül Haziran dönemi. Okul için Haziran
dönemi olmak üzere en fazla 3 dönem
olabilir

Bordro oluştur ulur. Okul
Uygulamalarına giriş yapılır

Bordro oluştur ulur. Okul
Uygulamalarına giriş yapılır

