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Ders ve Ek Ders Saatlerine Iliskin

Bilindigi gibi, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 1/1212006 tarihli
ve 2006/11350 sayili Bakanlar Kurulu Karari eki ilgi Karar'in lTnci maddesinde; "(1) Ders disi
izcilik, beden egitimi ve spor çalismalari, halk oyunlari ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen
çalisma yaptiran ögretmenlere; aylik karsiligi ders, ek ders ve hazirlik ve planlama görevi saati
sayisina bakilmaksizin, her bir saat çalisma karsiliginda gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6
saati geçmemek üzere, her bir ders saati basina 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders
yilinda bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayisi, okulun bir ders yilindaki toplam ders
saati sayisinin %5 'ini geçemez. Bu etkinliklerde görevalacak ögretmenlerde aranacak nitelikler,
her bir etkinlik için aranilacak en az ögrenci sayisi ile benzeri diger hususlar Bakanlikça
belirlenir. Etkinlik programlari okul müdürlüklerince hazirlanir ve milU egitim müdürlüklerince
onaylanir.
(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere,
hükmüne yer verilmistir.

bu madde kapsaminda ek ders görevi verilmez."

Bu hükümle, ögrencilerin bos zamanlarinin degerlendirilmesinde ders disinda yapilacak egitim
çalismalari; "izeilik", "beden egitimi ve spor çalismalari" ile "halk oyunlari" ve "güzel
sanatlar" olarak belirlenmistir. Bu etkinliklerin yürütülmesinde görevalacak ögretmenler ve her
bir etkinlige katilacak en az ögrenci sayisi ile benzeri diger hususlarin Bakanligimizca
belirlenmesi, yapilacak etkinlik programlarinin ise okul müdürlüklerince hazirlanmasi ve milll
egitim müdürlüklerince onaylanmasi öngörülmüstür.
Bu çerçevede, söz konusu etkinliklerde görevalacak ögretmenlerde aranacak nitelikler ile etkinlik
türlerine göre her bir etkinlik için aranacak en az ögrenci sayisi, bu Genelge eki "Ders Disi Egitim
Çalismalarina Dair Esaslar"da belirlenmistir.
Bu kapsamda egitim kurumu müdürlükleri, okullarinda yürütülecek ders disi egitim çalismalarinin
hangi tür çalismalar olacagini ders yili içerisinde saptayarak, bu çalismalarin yürütülmesinde esas
olacak programi hazirlayacak ve il/ilçe milll egitim müdürlüklerince onaylanmasindan sonra
yürürlüge koyacaklardir.
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Ders disi egitim çalismalarini yürüten ögretmenlere bu çalismalari karsiliginda ödenecek ek ders
ücreti, haftada 6 saati ve ilgili okulda bir ders yilinda okutulacak toplam ders saati sayisinin
%5'ini geçemeyeceginden, hazirlanacak egitim programlarinin bu sinirlilikta olmasina dikkat
edilecektir.
Okulun bir ders yilindaki toplam ders saatinin hesaplanmasinda, dersler yönüyle herhangi bir
sinirlandirma yapilmayacak, o 'okuldaki her sinif ve subede ders programina göre ders yili
içerisinde okutulmasi gereken tüm derslerin ders saati süreleri toplami dikkate alinacaktir.
Bu miktar, her bir ders disi etkinlik için ayn ayri degil, o okulda bu kapsamda yapilacak
etkinlikler için kullanilabilecek toplam ders saati süresi olacaktir. Bu bakimdan, her bir etkinligin
ders saati cinsinden ne kadar bir süreyi kapsayacagi çalisma programlarinda gösterilecektir.
Örnegin; onalti sinifli ve her sinifi iki subeden olusan bir ilkögretim okulunda tüm derslerden her
subede haftada otuz saat ders okutuldugu varsayildiginda,.otuziki hafta sürecek bir ders yilinda o
okulda 16x2x30x32=30720 saat ders okutulacaktir. Bunun %5'i olan 1536 ders saati, ders disi
egitim çalismalari için azami olarak kullanabilecek ve bu kapsamda görevalacak ögretmenlerin
tamami için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir. Ögretmenlere ödenecek birim ek
ders ücretinin belirlenmesinde, etkinligin yürütüldügü egitim kurumunda uygulanmakta olan ders
saati süresi esas alinacaktir.
Ders disi egitim çalismalari kapsaminda ne tür etkinlikler yürütülecegi; ekte bulunan "Ders Disi
Egitim Çalismalarina Dair Esaslar"da konu basliklari belirlenen alanlar içerisinde kalmak
kaydiyla, yürütülecek etkinligin ögrencilerin egitimine saglayacagi katki, alan disindaki
ögretmenlerin çesitli kamu kurum ve kuruluslarindan almis olduklari belgeli egitimlerinin bu
etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadigi ile etkinliklerin ögretmenlerin ilgili müfredati
kapsaminda yürütmek durumunda olduklari asli görevleri arasinda bulunmamasi gibi hususlarin
tümü birlikte göz önüne alinarak, egitim-ögretimin dogrudan uygulayicisi olan okul
müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe milli egitim müdürlükleri, illerde ise il milli egitim
müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadir.
Ögrenci sayisinin grup olusturmak için öngörülen asgari sayinin altina düsmesi, etkinliklerin
amaci disina çiktiginin veya etkinlikten beklenen amaçlara ulasilmasinin mümkün olamayacaginin
saptanmasi durumlarinda etkinlik derhal durdurulacak ve durduruldugu tarihten itibaren o etkinlik
kapsaminda ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ayrica, ayni grup için yürütülen etkinlikte birden fazla
ögretmene ek ders görevi verilmeyecektir.
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Çalisma programlari, ilçelil milll egitim müdürlüklerince onaylaninadan yürürlüge konulmayacak
ve ödemelerde gündüz ögretimi için öngörülen ücret esas alinacaktir. Hiçbir sekilde çalisma
programinin yürürlüge konulmasindan önce ve programda gösterilen toplam çalisma saatinin
üstünde ödeme yapilmayacaktir. Ders disi egitim çalismalarina iliskin ek ders ücreti bu kapsamda
fiilen yapilan çalismaya bagli olarak ödeneceginden, fiilen çalisma yapilmayan dönemler için
ögretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir. Dolayisiyla, ögretmenlere bu yönde ek
ders ücreti ödemesi yapilirken, haftada 6 saati geçmemek üzere fiilen çalisma yapilan saat sayisi
esas alinacaktir.
Yöneticiler olarak asli görevleri geregi yapacaklan kontrol ve denetimle bu etkinliklerin olmasi
gerektigi gibi yürütülmesini saglamaktan birinci derecede sominlu olan egitim kurumu müdürü,
müdür basyardimcisi ve müdür yardimcilanna, yukarida sözü edilen lTnci maddenin (2) numarali
fikrasinda da belirtildigi üzere bu kapsamda hiçbir sekilde ek ders görevi verilmeyecek ve ek ders
ücreti ödenmeyecektir.
Milli Egitim Bakanliginin 2412/1999 tarihli ve 1999/10 sayili Genelgesi yürürlükten kaldirilmistir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

EK: Ders Disi Egitim Çalismalarina Dair Esaslar

DAGITIM:
Geregi:
-Merkez Teskilati Birimlerine
-81 Valiligine

Bilgi:
Maliye Bakanligina
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DERS DISI EGITIM ÇALISMALARINA DAIR ESASLAR

SIRA NO

1

2

3

4

ETKINLiK ALANI

IzcILIK

BEDEN EGITIMI VE
SPOR ÇALISMALARI
a) Futbol
b) Hentbol
c) Basketbol
ç) Voleybol
d) Atletizm
e) Güres
f) Badminton
g) Kros
g) Judo
h) Karate
i) Tekvando
i) Masa Tenisi
j) Jimnastik
k) Yüzme
I) Satranç
m) Boks
n) Eskrim
o) Kayak

HALK OYUNLARi

GÜZEL SANATLAR
a) Plastik Sanatlar
1) Resim
2) Heykel
3) Mimari
b) Fonetik Sanatlar*
1) Müzik
2) Edebiyat
c) Dramatik Sanatlar*
1) Tiyatro
2) Opera
3) Bale
4) Drama
5) Sinema

EN AZ
ÖGRENCI
SAYiSi
12

18
14
12
12
12
10
8
8
7

7
7
6
6
6
6
6

NITELiKLER

Milli Egitim Bakanliginca
verilmis "Izci Liderligi
Sertifikasi" bulunan ögretmenler tarafindan yürütülür.

Beden egitimi ögretmenleri tarafindan yürütülür. Beden
egitimi ögretmeni bulunmamasi veya yetersiz olmasi
halinde, yan alani beden egitimi olan veya yürütülecek
etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluslarinca"
düzenlenen kurslara katilarak belge alan ya da ulusal
veya uluslar arasi düzeydeki
yansmalara
sporcu,.i
antrenör, hakem olarak katildiklanni belgelendiren digeri
alan ögretmenleri tarafindan da yürütülebilir.

6
6

12

8

Türk halk oyunlan ögretmenleri tarafindan yürütür. Türk
halk oyunlari ögretmeni bulunmamasi veya yetersiz
olmasi halinde, yan alani halk oyunlan olan veya bu
alanda beceri, deneyim ve çalismalan bulunan ve bu
durumunu
belgelendiren
diger
alan
ögretmenleri
tarafindan da yürütülebilir.

Alanin
ögretmenleri
tarafindan
yürütülür.
Alanini
ögretmeni bulunmamasi veya yetersiz olmasi halinde,
yan alani yürütülecek etkinlige uygun olan ya da ilgili,
alanda beceri, deneyim ve çalismalan bulunan ve bii
durumunu
belgelendiren
diger
alan
ögretmenleri:
tarafindan da yürütülebilir.

AÇIKLAMA:
1) (*) En az ögrenci sayisi, olusturulacak grup veya çalisma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.
2) Ders disi egitim çalismalan kapsamindaki herhangi bir etkinlik alaninda en az ögrenci sayisi dikkate alinarak
olusturulabilen grup sayisina göre etkinligi yürütecek .I1i!~!ikteki ögretmen sayisinin daha fazla olmasi halinde, bu
etkinligin hangi ögretmen veya ögretmenler tarar,indari )iüriitülecegi ilgili okulun ögretmenler kurulunca belirlenir.

