
DERs DIŞl EGZERsiZ ÇALlŞMALARı AçlKLAMAsl

Okullarımızdaki İzcilik. Beden Eğitimi ve spor çalışmaları. halk o}Trnlan, güzel sanatlar

ve bilim olimpiyatlar] ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere

haftada 6 (alı) saat ek ders ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak ötsetmenlerde aıanacak

nitelikler. her bir etkinlik için aranacak öğrenci saylsü ve diğer hususlal 19,08,2010 tarih ve

53578 sayıtt 20l0/,19 Nolu genelge ile belirlenmiştir.

Genelgeden hareketle aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur,

1- Ders dışı eğitim çallşmast yapacak öğretmenleıe ödenecek ek deİs saati sayısı, okulun

bir ders yıllndaki toplam ders saati sayısınln 7o6'sını geçemez, Eğe, Deİs Dtşı Eğitim Faaliyeti

yapmak isteyen öğretmen ve ders saylsı branşlaıa göre %6'lık dilimi geçiyof ise eğitim öğretim

yıIı başında yapılacak ilk öğretmenler kurulu toplanttslnda hangi branşlaIda ve etkinliğin hangi

öğretmen tarafindan yapılacağı. okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının 7o6'sını

geçmeyecek şekilde belirlenecck ve kurulda karar altüna alınacakıür,

2- Aynü grup için yürütülcn etkinliklerde birden fazla öğretmene ders dışl eğitim

çalışması için ek ders görevi verilmeyecekıir-

3- Çalışmalar ders dışında yapılacak. kesinlikle ders saatinde ve boş derslerde

olmayacaktır. Aylık programlarda çalışma saati ve yeri betirtilecek, öğle saatinde çalışma

yapılmayacaktır.

4- okullardaki çalışmalar, okul çıkışında veya hafta sonu yapılmalıdır, Çalışmaya

katılacak öğrenci velilerinden mutlaka öğrencinin çallşmaya katllabilmesi için izin belgesi

alünacaktır,

5- Yıllık progıamda belirtilen zaman içerisinde yapllamayan çalışmalar, okul idaİesine

yazılı bilgi vermek kaydıyla çalışmalarlnı uygun olan gün ve saatte yapacaklar, buna rağmen

çalışmasını yapmayan öğretmenlerin egzersiz ücretleri kesilecektir.

6- Çalışmanln yerinde ve zamanında yapılan değişiklikler önceden okul idaresine yazılı

olaıak bildirilmeli ve gerekli onay ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmalıdır,

7- Çeşitli nedenlerle zamanında yapılamayan çalışmalar için onay altnmak suretiyle

telafi programı uygulanabilir,

8- Yıllık ve aylık programlarda yapılacak. çalışmalar açıklamalı olacakttr, Her günün

çalışması ayn ayn belirlenecektir.

9- Yıllık çalışma pıogİamı tarnamlandlğında, yapılan ders dışı çalışmalan hakJ«nda bitiş

rapoİu hazırlanaIak okul idarcsine verilecektir.
10-Ders dtşl egzersiz çalışmalan günlük egzersiz ders defterine işlenerek imzalanacaktrr,

Her egzersiz yapan için ayrı bir defter tutulacaktır,
11- Yapilan egzersiz çalüşmaları sonucunda okullaıda mutlaka bir faaliyet yaPılacaktlr,

Güz-el sanatlai. Halk oyuntarı v.b. alanlarda çallşma yapan okullaı yıl içerisinde ya da

yılsonı.ında çalışmalarla ilgili etkinlik yapacaklar. satranç tumuvalanna öğrencilerin katülımı

saglanacaktır. (Beden Eğitiminde taklmların all yapı hazırlığı ve okul içi turnuvalan bu

faaliyeılerdendir.)

12- Ders dışı egzcrsiz planı bir kişiye aiı olacak bir başkasının planından fotokopi

yapılmayacak. onak imzalanmayacak^ öğrctmenin tamamen kendi çalışmasl olup den dışı

İgze.rizİeri çal,şma planı formalına uygun bir şekilde bilgisayarda yazılacaktır. (Planlar 2+2+2



veya 3+3 Şeklinde yapllabilir.)
13- Deİs dıŞı egzeİsiz çalüşmalart 20l0/49 nolu genelgede belinilen etkinlik alanlarında

yapılacak bunların dışında herhangi bir ctkinlik a!anı kabul edilmeyecektir,

14- Egzersiz planları üçer nüsha olarak hazlrlanatak, alt yazı ve onay planla aynı sayfa

üzerinde bulunacak. öğretmenin ve okul müdürüniin imzası olmadan planlal onaya

gö.dcrilmeyecektir. Çalışmaya kahlacak öğrenci listesi planlaİa eklenerek onaya gönderilecek,

Alanının dışında belge ile çalışan öğretmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin

fotokopileri okul idaresince onaylanarak planlaıa eklenecektir, planlann tarihleıi okul

yönetimleri taraf!ndan kontrol edilerek resmi tatil ve bayram günlerine çalrşma konmayacaktır,

15- Vekaleten atananlar dahil yöneticileİe, ücretli öğ.etmenle,e 2010/49 nolu genelge

gereği bu madde kapsamında ek ders görevi verilmeyecektil

16- Birden fazla okulda görev alan öğretmenler kadrosunun bulunduğu okulda ders dışı

egzersiz çalışmalan yapar ancak o okulda ders dışı egzersiz çalışması yok ise kadrosunun

bulunduğu okul müdürünün izni ile görev yaptığl diğer okulda ders dlşı egzersiz çalüşmaiarı

yapabilir. iki ayn okulda veya birden fazla branşta ders dışı egzersiz çalışması yapanlar sadece

birinden ücret alürlar.

17- Ders dlşl cgzersiz çallşmalarında konular eğitime ve kazanımlara yönelik olmahdır,

18- ilgili genelgenin "...Yapllacak kontİol ve denetimle bu etkinliklerin olması gerektiği

gibi yürütülmesini sağlamaktan biİinci derecede so.umlu olan eğitim kurumu müdürü ","

hükmü gereği çahşmalann kontrol ve denetiminden l. (birinci) derece sorumlu okul

müdürleridir. Yapılan ders dışı egzersiz çalışmalan okul müdürü veya görevlendireceği müdür

yardtmcısınm gözetiminde ve sorumluluğunda olacaktır.

19- ilgili genelgenin "..çalışma proglamlan, ilçe/lü miıli eğitim müdürliık]erince

onaylanmadan yürürlüğe konulmaz ."hükmü gereği çalışma programl onaydan sonra yürürlüğe

girer ve yürürlüğe girdikten sonra gündüz ücfeti üzerinden ücret tahakluk ettirilir, onay

makamı il/ ilçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
20- Ders dışı çalüşma planları 3 nüsha halinde çıkarılarak il / ilçe Milli Eğitim

Müdürlüğü'ne onay için üst yazı ile gönderilmelidir.

Ders dışı eğitim çıhşmalsrı oeleİdir?

Ögrencilerin boş zarnanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim

çalışmalarl şunlardırI

izcilik

Beden eğitimi ve spor çalışmalaıı

Halk oyunlan

Güzel sanatlar



Etkintiklerdc görcv atatak iiğretmcnlerde aranacak niteliklcr nclerdir?

İzcilik: MiIli Eğitim Bakanhğünca verilmiş "lzci Liderliği Sertifikası" bulunan

öğretmenler tarafi ndan yürütülür.

Beden eğitimi ve spor çalışmaları: Beden eğitimi öğretmenleri tarafindan yürütültır,

Bcden eğiıimi öğretmeni bulunmamasl veva yetersiz olması halinde. yan alanl beden eğitimi

olan Veya yürütülecck ctkinliklc ilgili olaIak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen

kurslara katülarak belgc alan ya da ulusal veya uluslar afast düzeydeki yrnşmılırı sporcu,

antrenör. hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer aIan öğretmenleri talaftndan da

yürütülebilir.
Halk oyunlırı: Türk halk oyunları öğretmenleri taraflndan yürütür. Türk halk oyunlan

öğretmeni bulunmamasl veya yetersiz olmast halinde. yan alan halk oyunları olan veya bu

alanda bcceri. denclim re çalışmalarl bulunan vc bu durumunu belgelendiren diğer alaı
öğrctmenleri ıaralindan da yürütülebilir.

Güzel §anstlari Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanln öğretmeni

bulunmaması veya yete$iz olm.§l halinde, yan alanı yürütiilecek etkinliğe uygun olan ya da

ilgili alanda beceri. deneyim ve çalışmalarü bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan

öğretmenleri larafindan da yüİütülebilir.

Ders dlşt eğitim çıhşmatannI yürüten öğreımenlere ne kıdlr ek der§ ücreti ödenir?

Ödenecek ek de.s ücreti, haftada 6 saattir. Ödemelerde gündüz öğretimi için öngörülen

ücret esas alınacakür. l'iilen çalışma yapllmayan dönemler için öğİetmenlere bu kapsamda ek

ders ücreti ödenmeyecektir.

Çalışma programlan. ilçe/il milli eğiüim müdürlüklerince onaylanmadan yürü.lüğe

konulmal,acak ve }liçbir şekilde çahşma programünın yürürlüğe konulmasından önce ve

programda gösteri]en toplam çalışma saatinin üstündc ödeme yapılmayacaktır.

Aşağıdaki hallerde etkinlikler durdurulur. Durdurulduğu tarihten itibaren o etkinlik
kapsamında ek ders ücreti ödenmez.

1. Öğrcnci saylsınln grup oluşturmaİ için öngörülen asgaİi sayünln alüna düşmesl.

Etkinliklerin amacı dışına çükması.

Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşülmasınln mümkün olamayacağmln saptanmasl.

2.

3.

l etkinıik grubu için kaç öğretmen görevlendirilebilir?

Ay grup için yürütülen etkinlikte biİdcn fazla öğretmene ek ders görevi verilmez.

Ömek: l2 kişiden oluşan bir izci etkinlik gıubu için sadece bir öğretmen görevlendirilir.

Aynt etkinlik için kaç öğretmen göİevlendirilebilir?

okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati saylsınln 9/o5'ini geçmemesi şartıyla
oluşturulan her gruba bir öğretmen görevlendirilebilir.

Ömek: Oluşturulan heı |2 kişilik 3 izci grubuna 3öğrtmen görevlendirilir.



Etkinlikler de kimler görev ılamaz?

kurum müdürü.

Müdü, başyardlmcıst.

Müdür yardımctları.

Vekdleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmez.

Etkinlikler belirlendikten sonra bu etkin|iklerde görev almak bteyen öğretmen
sıyr§t fazla oİursa ne yaptltr?

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci

saylsı dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayıslna göre etkinliği yürütecek nitelikteki

öğretmen sayüsının daha fazla olması halinde, bu etkinliğin hangi öğretmen veya öğretmenler

taraftndan yürütüleceği ilgili okulun öğİetmenler kurulunca belirlenir.



F]TKiNLiK ALANI EN AZ ÖĞRI]NCi sAYlsI

ıl(,il.iK l2

BEDEN EĞiTiMi VE SPoR
ÇALIŞMALARI

ı)F'uıbol ]8

b)Hcnlbol 1.1

c)Basketbol l2

ç) Volc!,bol ]]

d) Atlctizm l]

e) Güreş l()

0Badminton lJ

g) Kros lt

g) J udo 1

h) Karate 7

t) Tek,ı,ando 7

i) Masa Tenisi ()

j) Jimnastik

k) Yüzme

i; Saıranç (,

m) l}oks ()

n) Eskrim (ı

o) Kayak 6

HAl.K oYL]Nl-ARl l]
(]iJZllt- sANA,lLAlt ll

a) Plastik Sanatlar 8

l) Rcsim 1l

2) Hcykel ll

3) Mimari lJ

b) Fonetik sanatlaİ*

l) Müzik
2) Edebiyat

c) Dramatik sanatlaİı
l ) Tiyatro

2) opera
3) Bale

4) Drama

5) Sinema

I-n al öğrenci §avt§t. olusıurulacak crun reva calısma
konu-suna göıi okul niiidtirltiklerinc'e hclirlinir]


