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Okul ziyaretlerimde bana  ulaşan bir konuyu sizlerle paylaşmak,  bu konudaki duraksamları gidermek istiyorum. 

 

Bilindiği üzere ders dışı eğitim çalışmaları "MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

Karar" ın 17. Maddesi kapsamında yürütülmektedir.  

 

TÜBİTAK koordinesinde ve finansmanında yürütülen Bilim Olimpiyatları ve 4000 kod serisi proje çalışmaları 

kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere haftada azami 6 (altı) saati geçmemek üzere ek ders ücreti 

ödenebilmektedir.  

 

Bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 5 ini 

geçemez. 

 

Öğretmenlerimiz bu kapsamda yapacakları etkinlik çalışmalarının planlarını sene başında hazırlayıp Okul 

Müdürlüklerine sunmakta;  

Okul Müdürlükleri de bu yönde gelen bütün talepleri değerlendirerek uygun görülenleri onay için Millî Eğitim 

Müdürlüğünüze göndermektedir. 

 

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar onayınz sonrası hemen başlayabileceği gibi sonraki aylarda veya ikinci 

dönemde de başlayabilir.  

Egzersiz çalışmasının başlama tarihi ise içeriği ve öğretmenlerin planlamalarıyla ilgili bir husustur.  

Okul Müdürlüğü yapılan egzersiz çalışmalarını izler ve buna göre Öğretmene ücret tahakkuk ettirir.  

Onayda yer alsa bile yapılmayan hiç bir çalışmaya ücret ödenmez. 

 

TÜBİTAK 4006 Programı kapsamında proje hazırlamak isteyen öğretmenlerimize de ders dışı eğitim çalışması 

planlarının onayında tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır 

Egzersiz çalışmalarının ve ders saati sayısının dağıtımının yapıldığı Ekim ayında Okulun TUBİTAK'a sunduğu 

projenin destek kapsamına alınıp alınmayacağı henüz  belli olmadığı için (4006 desteği alacak okullar TUBİTAK 

tarafından Ocak/Şubat aylarında  ilan edilmesi nedeniyle bu  çalışmalara egzersiz çalışması olarak yapılması için 

Okul Müdürlüğünce  Onay  verilmediği anlaşılmaktadır.  

 

Sadece 4006 değil, bu kapsamda yürütülen tüm çalışmalarda (bilim olimpiyatları, proje yarışmaları..) öğretmenin 

planlaması doğrultusunda sene başı veya daha sonraki aylarda başlamak üzere  çalışmalar yapılıp hazırlanan 

projeler hem TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara katılabilir hem de okulda bunun sergilenmesi 

sağlanabilir. 

 

Sonuç itibariyle ders dışı eğitim çalışmaları ders yılının tamamı esas alınarak sene başında planlanıp onayları 

alındığından bu çalışmaların sene başında veya daha sonraki aylarda başlamasına bakılmaksızın onaylarının 

birlikte alınması, öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması büyük önem arz 

etmektedir. 

 

Zira 2016 yılında 8.000'e yakın TUBİTAK 4006 projesine toplam 40 milyon TL civarında TUBİTAK tarafından 

hibe ödeme yapılacaktır. 

Ayrıca ERASMUS+ projesi için okullarımızda 2015 yılında 41+17= 58 milyon Avro destek aldık, 2016 yılında 

bu rakamı 150 milyon avro olarak hedefledik.  

 

Konunun il/ilçenizde görev yapan okul müdürleri ve ilgili şube müdürleri ile paylaşılarak gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi ve Okul Müdürlerimizin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve  gereğini istirham eder, 

çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
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