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MUDURLUGUNE

ifgi , : a) MilliElitim Bakanh[r Yonetici ve Olretmenlerinjn Ders ve Ek Ders Saatlerine

. ,r, :. lligkin f vrat, (16l]22006 tarihli ve 25378 Sayrh. Resmi Gazete), 
,

b) MEB Talim Terbiye Kurulu Bagkanlrgi'nm J2\O5?:A06 tarihli ve l33 sayrlr

i . Karanyta Deliqik AyhkKargrhlr Okutulacak Derslere iligkin Qizelge, ,

c) MEB Personel Gengl Miidi.irliifti'ntin 19/08/2010 tarihlive20l0l49 sayrlr
lGenelgeleri.

Bilindigi izere, ilgi (a) esaslann Ders Drgi Egitim Qahgmalan baghkh lT.maddesinde;"
(l) Deis drgr izcilik, beden egitimi ve spor gahgmalan,halk oyunlan ve gltzel sanatlarla ilgili
dallar ile Ttirkiye Bilimsel ve Teknolojik Araqtrrma Kurumu (TUBiTAK) koordinesinde
ilkdlretim ve ortad[retim dlrencilerine ydnelik olarak ytirtitiilen bilim olimpiyatlan ve proje
gahqmalan kapsamrnda fiilen gahgma yaptran Osretmenlere; ayhk kargrh[r ders, ek ders ve
hazrrhk ve planlama gorevi saati saysrna bakrlmakszm, her bir saat gahgma kargrhprnda
giindtiz iicreti iizerinden, haftada azami 6 saati gegmemek izere, her bir ders saati bagrna 1

saat ek ders iicreti tidenir. Ancak, bir ders yrhnda bu kapsamda odenecek toplam ek ders saati
sayrsr, okulun bir ders yrhndaki toplam ders saati saylsmln 0/o6'srnr gegemez. Bu etkinliklerde
gcirev alacak ti[retmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik igin aranrlacak en az oprenci
saylsl ile benzeri diler hususlar Bakanlrkga belirlenir. Etkinlik programlan okul
miidtirli.iklerince haztrlantr ve milli e[itim miidtirliiklerince onaylanrr." Ayrrca Gorevin Fiilen
Yaprlmasr baqhkh 25.maddesinde ise; "Bu Karar kapsamrnda ek ders ticreti ridenebilmesi
igin, ek ders gdrevinin fiilen yaprlmrg olmasr, ek ders g<irevinden sayrlan veya ek ders
gcirevinin yaprlmrq sayrlaca$r h0ller bakrmrndan ise bu Kararda belirlenen koqullann oluqmasr
gartttr. Ek ders ddemelerinden harcama yetkilisi, <ideme emri belgesini diizenleyen
gergeklegtirme gdrevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller gergevesinde ek ders
gdrevinin gergeklegtiline iligkin belgeyi dtizenleyen ve onaylayan di[er gergeklegtirme
g<irevlileri mtiteselsilsen sorumludur. Yaprlan inceleme sonucunda fiilen yaprlmadan ve
gerekli kogullar olugmadan Odendifii anlaqrlan ek ders ticretleri ilgililerden yasal faizi ile
birlikte geri ahnrr.. "denilmektedir.
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2018-2019 olretim yrhnda ilge merkezi genelinde miidtirltisiimiize baSh okullanmrz
blinyesinde yiiriittilecek olan ders drgr efitim gahqmalannda uygulamada birlik ve beraberli[i
sallamak, gereksiz yaagmalan onlemek amacryla konuyla ilgili aga[rda yer alan
agrklamalann yaprlmasr gerefii duyulmugtur.

l-Ders Drqr E[itim Qahgmalan kapsamrnda dilimizde ve ilgili mevzuattnda yer
almamasr nedeniyle egzsrsizkelimesinin kullanrlmayacaktr.

2-Ofretmenlere odenecek birim ek ders iicretinin belirlenmesinde, etkinlifiin
yiirtittildiigti elitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati stiresi esas almacaktr.

3-Egitim kurumu miidtirltikleri tarafindan 2018-2019 dlretim yrhnda okullannda
ytiriittilecek ders drgr e[itim gahgmalannrn hangi ttir gahgmalar olaca[r ile ders drgr efiitim
galrqmalan kapsamrndaki herhangi bir etkinlik alamnda en az o$renci saytsr dikkate ahnarak

.olu$turulabilen grup sayrsrna g<ire etkinli[i yiiriitecek nitelikteki'ri[retmen sayrsrnln daha

ful?..,ol*3:, halinde bu etkinligin .hangi tifretmen ya da tilretmenler tarafindan
,yiirtittil9ce[ininsenebagr0[retmenlerkurulunda'belir1enmiqolmastgerekmektedir.

. . ..'l: 
l- .. :

:

4-E[itim kurumlan biinyesinde ilgi (a) esaslann lT.maddesinde yaprlacak ders drqr

e[itim galigmalannm okulun bir ders yrhnda okutulacak toplam ders saati saylslnln o/o6'ini

gegmeyecek gekilde ilgi (c) genelgenin 2.sayfasrnda belirtilen agrklamalar do[rultusunda
belirlenmesi, :

S-Ders drgr e[itim faaliyetleri yapacak aian Olretmenler ile alanrn cilretmeninin
bulunmamasl veya yetersiz olmasr dunrmunda ise yan alanr ilgi (b) karara uygun olan ilgili
alanda beceri, deneyim ve gahgmalan bulunan, ayrlca bu durumunu Milli E[itim Bakanh[rna
baflr resmi kurum veya kuruluqlardan almrg oldulu belge ile belgelendiren dlretmenler
tarafindan yiirtitiilebilecektir.

6-Etkinliklere katrlacak o[renciler igin velilerinden almacak yazir muvafakat

dilekgeleri ekli (EK-3) dilekge formatmda ve A4 boyutunda olacak dilekge, okul kayrtlarrna

girigi yaprldrktan sonra ilgili dosyasmda muhafaza edllecektir. Bu dilekgeler onaylanmak

izere gahgma programr ekinde i19e milli e[itim mtidiirltliine gdnderilmeyecektir.

7-Ders drgr efiitim gahqmalan kapsamrnda olugturulacak grup veya gahqma konusuna

gore en az dsrenci saylsl ilgi (c) genelge ekinde yer alan "Ders Drgr E[itim Qahqmalarrna
Dair Esaslarrnda belirtilen <ifrenci sayrlan dikkate ahnarakbelirlenecektir.

8-Ders drqr efitim gahgma programlan ile etkinlife katrlacak dfrenci listesi (etkinlifi
yiirtitecek rilretmen ile okul miidiir0 tarafindan onaylanmrg olacak) ilgili <ilretmen tarafindan

bu yazrmrzla ilgi (a) karar ve (c) genelgede belirtilen agrklamalar do[rultusunda 3 suret

olarak hanrlanacai ilgili okul mtidiir yardrmcrsr ve okul mtidtirti tarafindan gerekli

incelemeler yaprldrktan sonra onaylanmak izere ilge milli elitim mtidiirltifi.ine
gdnderilecektir. (Etkinlipe katrlacak dfirenci listesi ile gahgma programl drgrnda higbir belge
gdnderilmeyecektir.)

9-Onaylanmak iizere ilge milli e[itim
gahgma programlan bir 6rne[i ekte gdnderilen
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bir eksiklik bulunmastnda dahi program iade edilecektir. Eksiksiz olan programlar ise
onaylandrktan sonra bir sureti milli elitim mtidi.irliiklerinde muhafaza edilecek, iki sureti ilgili
e[itim kurumu mtidtirlti$ine gonderilecektir. Programrn onayh bir drnefii ilgili dgretmene
teslim edilecektir.

1O-EEitime katkrsr olmayan ve sonucunda herhangi bir faaliyeti olmayan veya faaliyete
katrlmayan etkinliklere kesinlikle izin verilmeyeeektir. (Ders drgr elitim faaliyetini yiirtiten
olretmen ve d[rencilerin ilge milli elitim mtidtirltigi tarafindan diizenlenen bu alandaki
yangmalara katrlmalan zorunlu olacaktrr. Yangmasr diizenlenmeyen etkinlikler igin ise

donem sonlannda yaprlan gahgmalarla ilgili program icra edilecektir.)

1l-Ders drgr e[itim faaliyetleri yoneticilerce ekli (EK-s) ile srkr bir qekilde

denetlenecektir.

12-Bu kapsamda yoneticilere kesinlikle program yaptrrrlmayacak, iicret tahakkuk
ettirilmeyecektir. Qahgma programmln yiir0rlti[e komrlmasmdan 6nce proglamda gdsterilen
toplam gahgma qaatinin iisttinde 6deme yaprlmayacaktrr. Ayrrca fiilen gahgma yaprlmayan
ddnemler igin de ticret odenmeyecektir. :

, 
, l3-Ders drgt etkinlik: faaliyetleri saat 17.00'den

giindiiz ticreti i.izerinden tahakkuk ettirilec ektir.
sonra'yaprlsa dahi ek ders i.icretleri

l4-Ders drgr e[itim faaliyetleri ilge milli e[itimmiidiirltiliintin onay tarihinden itibaren
baglatrlacak bu tarihten <ince kesinlikle ticret tahakkuk ettirilmeyecektir:

l5-Aynr grup igin ytirtittilen etkinlikte birden fazla dlretmene bu kapsamda ek ders

iicreti verilmeyecektir.

16-6!renci saylsmm grup olugturmak igin 6ng0riilen asgari sayrnln alttna dtigmesi,

etkinliklerin amacl drgrna grktr[rnrn veya etkinlikten beklenen amaglara ulagrlmasrmn
mtimkiin olamayacaprnrn saptanmasr durumunda etkinlik derhal durdurulacak ve
durduruldu[u tarihten itibaren ek ders ticreti odenmeyecek, etkinlik durdurulina tarihi ilge
mi lli e[itim mtidiirltiklerine yazt lt olarak b ildiri lecektir.

l7-Yapian her bir etkinlik igin ayrr bir srnrf ders defterinin tutulmasr, dtizenli olarak
iglenmesi, defterlerin ilgili bdliimlerinin okul mtidi.irii tarafindan sayfa numaralan verilip
miihtirlenerek onaylanmasr ve giinliik olarak idareciler taraftndan denetlenmesi ve

onaylanmast saflanacaktrr.

l8-Ders drgr epitim faaliyetinde tutulmasr gereken defter ve dosyalar ile difer biittin
belgeler ilge milli elitim miidiirliilti yetkilileri tarafindan her an denetlenebilecek gekilde

eksiksiz olarak hazrr bulundurulacaktrr. Yrlhk gahgma programl tamamlandtfmda, yaprlan

ders drgr qahgmalan hakkrnda bitig raporu haztlanarakokul idaresine verilecektir.

19-il9e milli e[itim miidtirlii$i tarafindan yaprlacak

dakikalannda olabilecefii gibi son dakikalannda da olabilece[i
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gah$ma saatlerine uyulacaktrr

20-Ofrencilerin beslenme ve dinlenme saatlerinde ve 3 saatlik blok halinde etkinlik
yaptlmayacak, etkinlikler ders saatleri drgrnda yaprlacaktr.

. 2l.-Ders drgr e[itim gahgmaplanr bir kiqiye ait olacak bir'bagkasrrun plarundan fotokopi
yaptlmayacak, ortak imzalanmayacak, Olretmenin tamamen kendi gahgmasr olu! ders dtgr
efitim gahgma planr formatlna uygun bir qekilde teslim edilen ve bagvuru yaprlan evraklann,
takibinin salhkh yaprlabilmesi, onay stirecinde aksakhk ya$anmamasr, tertip ve dtzen
agrsrndan bilgisayard a y rz:lrac aktrr. (Planlar 2+2+2 v ey a 3 +3 qeklinde yaprl abil ir. )

22-Bu kapsamda yi.irtittilecek gahgmalarda birer orneSi ekte gtinderilen belge
rirneklerine ve ders drgr etkinlik gahgmalan ekli (EK-4) iq ve iqlem srasma uyulacaktrr.

23-Ders drgr elitim faaliyetleri kapsamrnda yaprlacak Odemelere esas iicret defteri ile
gahqma programrnda belirtilen saatlerin birbiriyle drtiigmesine 6zen g6sterilecek, gahgma
programrnda belirtilen yer ve saat drgrnda kesinlikle etkinlik yaprlmayacak, deliqiklik
durumunda yazirolarakilge milli,esitim miidrirltilliniin ilgilibiiimine bildirilecektir. ' ,

. ,..:
,24-Ders drgi e[itim gahglnalannr ytiri.iten o!-retmenlere bu gahgmalarr kargrhfirnda

odenqcekgkdersiicreti,haftada6saattn,.,.'

' zs-Qaltqmalprogramlari ekli (EK-2) 6rne[i ile ilge milli elitim mtidrirli.iflunce
onaylanmadan yiiriirltile konulmayacaktrr.

26-Odemelerde gtindiiz o[-retimi igin ongdriilen ticret esas almacaktrr.

27-Higbir gekilde gahqma programmln ytiriirliile konulmasrndan 6nce ve programda
grl sterilen toplam gahqma s aatinin tisttinde 6deme yaprlmayac aktrr.

28-Etkinlilin durdurulmasr halinde durduruldu[u tarihten . itibaren o etkinlik
kapsamrnda ek ders iicreti tidenmeyecektir.

29-Ders drgr e[itim gahgmalanna iligkin ek ders i.icreti bu kapsamda fiilen yaprlan
gahgmaya ba[h olarak odenecelinden, fiilen gahgma yaprlmayan ddnemler igin o[retmenlere
bu kapsamda ek ders iicreti odenmeyecektir.

30-6fretmenlere ek ders ticreti Odemesi yaprlrken, haftada 6 saati geqmemek izere
fiilen gahgma yaprlan saat sayrsr esas almacaktr.

en gee 16.10.2018 Salt gtinii mesai
gdnderilmesiTeknik EEitim $ubesine

Miidiirliigimize gdnderilecek bu tarihten sonra gtinderilen Qah$ma
programlarlna onay verilmeyecektir.

kapsamrnda yaprlan gahgmalann denetimlerinde
yapmadrlr tespit edilen dlretmen ve yoneticiler

idari ve adli takibat yaprlacak olup, bu yan ve ekleri

3l-Ders drgr efitim gahgma programlan
bitimine kadar MiidiirliiEiimiiz Mesleki ve

32-Ders drgr e[itirn faaliyetleri
konuyla ilgili gdrevlerini tam olarak
hakkrnda ilgi (a) kararrn 25.maddesi ile
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ttim dlretmenlere imza kargrhgr teblif edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve yazr do!"rultusunda okul mi.idtirltiltniiz tarafindan gerekli gahgmalarrn

yaprlmasr hususunda;

Mticahit SARIKAYA
Miidtir a.

$ube Mtidiirii

Ililgi igin:
. tel:

Faks:

Geregini rica ederim.
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