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Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 

Yönetim ve Yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenet 

Genel Müdürlüğüne 
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13 Temmuz 1978 
PERŞEMBE 

Sayı : 16345 

YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
K a r a r Sayısı: 7/15876 

İlişik «Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Kurumları ile Rehberlik ve 
Araştırma Merkezleri , Yetiştirme Yurtları ve Benzeri Kuruluşlarda Aylık Maaş K a r 
şılığı Okutulacak Haftalık Ders Saati Sayısı ile ücretle Okutulacak Haftalık Zorunlu 
E k Ders Saatleri Sayısının ve Benzeri Hususların Saptanmasına İlişkin Kurallar»ın 
yürürlüğe konulması; M i l l i Eğitim Bakanlığının 7/6/1978 günlü ve ÖZEL : 1347 sayılı 
yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kuru
lunca 6/7/1878 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcın 

B. ECEVİT O.EYÜBOĞLU Prof. Dr . T . FEYZİOĞLU Dr. F . SÜKAN 

Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

H . ÇETİN E . A K O V A Dr. L . DOĞAN S. YILDIZ 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

A . R. SEPTIOĞLU M. KILIÇ A . ŞENER M. C A N 

MÜH Savunma Bakanı Içijleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

H . E . IŞIK I. ÖZAYDINLI Prof. G . ÖKÇÜN Z. UÜEZZİNOĞLU 

M1U1 Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

N . VJGUR Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER Dr. M . T A N 

Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve H a y . Bakanı Çalıgma Bakanı 

T. M A T A R A C I G. ÖNGÜT M . YÜCELER A . B . E R S O Y 

12/7/1978 tarihli, 16344 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 7/15879 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile atama kararlan yayımlanmıştır. 
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Sayfa : 2 RESMÎ G A Z E T E 13 Temmuz 1978 — Sayı: 16345 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. ALP 

İsletmeler Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. K. BULUTOĞLU Doç. Dr. D. BAYKAL 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. COŞKUN 

İmar ve İskan Bakanı 
A KARAASLAN 

Köyişlerl ve Koop. Bakanı 
A . T O P U Z 

Orman Bakanı 
V . İLHAN 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. ÇAKMUR 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İŞGÜZAR 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T. KIŞLALI 

Yerel Yönetim Bakanı 
M . ÖZDEMİR 

M i l l i Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Kurumları ile Rehberl ik ve Araştırma 
Merkezleri , Yetiştirme Yurtları ve Benzeri Kuruluşlarda Aylık Maaş Karşılığı 
Okutulacak Haftal ik Ders Saati Sayısı i le Ücretle Okutulacak Haftalık Zorunlu 
E k Ders Saatleri Sayısının ve Benzeri Hususların Saptanmasına İlişkin Kura l lar 

Madde 1 — B u K u r a l l a r , Bakanlığa bağlı İlköğretim K u r u m l a n i le Rehberlik 
ve Araştırma Merkezleri , Yetiştirme Y u r t l a n ve İlköğretim Müdürlüklerinde görevli 
türetmen ve yöneticilere uygulanır. 

Madde 2 — B u kural lar , b i r inc i maddede belirt i len kurumlarda görevli öğret-
men ve yöneticilerin okutmakla yükümlü bulundukları haftalık zorunlu ücretli ek ders 
saati sayısı i le, hazırlık ve plân çalışmaları karşılığı o lan ek ders saati sayısını saptan 

Madde 3 — B u metinde geçen: 
a) «Bakanlık» deyimi; M i l l i Eğitim Bakanlığım, 
b) «Kurallar» deyimi; B u metinde yer alan kuralları, 
c) «İlköğretim Kurumlan» deyimi; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

nun 6. maddesinde yer alan kurumları, 
d) «Yetiştirme Yurdu» deyimi ; 6972 sayılı yasanın 6. maddesine göre M i l l i 

Eğitim Bakanlığınca açılan Yetiştirme Yurtlarını, 
e) «Zorunlu Ücretli ek ders saati sayısı» deyimi ; Öğretmenin zorunlu olarak 

okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ek ders saati sayısını, 
f) «Öğretmen» deyimi; İlköğretim kurumlarında; Yetiştirme Yurtlarında, Kız 

Meslek Liseleri bünyesinde açılan anaokulu, anasınıfı ve kreşlerde çalışan ve b i r grup 
öğrencinin eğitim ve öğretiminden sorumlu öğretmen, geçici öğretmen, eğitmen ve 
veki l öğretmeni, 

g) «Rehber öğretmen» deyimi; İlköğretim Kurumlarında ve Yetiştirme Yurt 
larında görevli rehber öğretmenleri, 

h) «Laboratuvar öğretmeni» deyimi; İlköğretim Kurumlarında görevli labora-
tuvar öğretmenlerini, 

ı) «Grup öğretmeni» deyimi; Yetiştirme Yurtlarında görevli grup öğretmen
ler in i , 

i ) «Atölye öğretmemi» deyimi ; İlköğretim Kurumlarında ve Yetiştirme Y u r t -
larında görevli atölye öğretmenlerini, 

j ) «Ders saati» deyimi; Program ve Yönetmeliklerde belirlenen d e r s saati 
surelerini , 

k ) «Ek ders ücreti» deyimi; b u kuralların ek ders görevi olarak kabul ettiği 
hizmetler karşılığı ödenen ücreti, 

1) «Dal öğretmeni» deyimi; beden eğitimi, resim-iş, müzik derslerini okutmak 
üzere görevlendirilen öğretmenleri, 

m) (Müdür yetk i l i öğretmen» deyimi; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 18. maddesine göre «Müdürlük» yetkisi olan tek öğretmemi okulların öğretmenle 
r i n i , 

BÖLÜM I 

Kapsam, Amaç, Deyimler 
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Say fa : 3 

n) «Merkez Müdürü» deyimi; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri yönetmeliği-
ne göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

o) «Merkez Müdür Yardımcısı» deyimi; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 
yönetmeliğine göre. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını, 

Ö) «Rehber Uzman» deyimi; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri yönetmeliğine 
göre, b u merkezlerde çalışan, ferdi rehberlik, grup rehberliği ve mesleğe yöneltme, 
özel eğitim, araştırma - geliştirme, yayın, sosyal hizmetler, ölçme uzmanı, l i s a n arıza
ları uzmanı, bölümlerinde çalışanları, 

p) «Rehber Uzman Yardımcılığı» deyimi; (ö ) bendinde belirt i len görevlerde 
çalışan rehber uzman yardımcılarım, 

r ) «Rehber öğretmen» deyimi; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri yönetmeliği
ne göre, bu merkezlerde çalışan rehber öğretmenleri, 

s) «Rehber uzman adayı» deyimi; (ö ) bendinde belirt i len görevlerde çalışan 
rehber uzman adaylarını, 

ş ) «Gezici özel eğitim öğretmenleri» deyimi; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 
yönetmeliğine göre bu merkezlerde çalışan gezici özel eğitim öğretmemerini, anlatır. 

BÖLÜM II 
Öğreymenler 

Madde 4 — Bakanlığa bağlı ilköğretim kurumları i l e Kız Meslek Liseleri bün-
yesinde açılan anasınıfı, anaokulu, ve kreşlerde çalışan öğretmenler aylık maaş kar
şılığı haftada 18 saat ders okuturlar. 

Madde 5 — Öğretmenler, program yönetmelik ve yönergelerde saptanan hafta
lık derslerim okutmakla yükümlüdürler. 

Madde 6 — Öğretmenler, aylık maaş karşılığı haftada okutmakla yükümlü ol-
dukları 18 saatin üzerinde okuttukları her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Dal 
öğretmenlerinin ve yöneticilerin g ird ik ler i sınıfların öğretmenleri okulda kalırlar ve 
okul müdürünün göstereceği işleri yaparlar. B u işleri yaparken ders görevi yapmış 
sayılırlar. 

Madde 7 — İlköğretim Kurumlarında görevli rehber öğretmen, laboratuvar öğ
retmeni ve atölye öğretmenlerinin program, yönetmelik ve yönergelerle belirlenen 
görevleri ders görevi sayılır. Kendilerine b u görevler karşılığı olarak, haftada 12 saat 
ek ders ücreti ödenir. 

Madde 8 — Yetiştirme yurtlarında görevli grup öğretmelerinin program, yö
netmelik ve yönergelerle belirlenen görevleri ders görevi sayılır. Kendilerine, bu görev
ler karşılığı olarak, haftada 8 saat ek ders ücreti ödenir. 

BÖLÜM I I I 
Yöneticiler 

Madde 9 — İlköğretim Kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı, müdür 
yardımcısı ve benzeri yöneticilere; yasa, yönetmelik ve yönergeler uyarınca okutmak 
zorunda oldukları dersler karşılığında ek ders ücreti ver i l i r . B u derslerin sayısı, bu
lundukları okul lardaki öğretmenlerin ücretli ek ders sayısından az ise. aradaki fark 
kadar ders ücreti, p lan ve hazırlık çalışmaları karşılığı olarak ödenir. 

Madde 10 — Yetiştirme yurtlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı, müdür 
yardımcısı ve benzeri yöneticilere; bunların, yasa, yönetmelik ve yönergelerle belir
lenen süre kadar grup öğretmenliği yapmaları karşılığında haftada 8 saat ek ders 
ücreti ödenir. 

Madde 11 — İlköğretim müdür ve yardımcılarına; yasa, yönetmelik ve yönerge
ler uyarınca okutmak zorunda oldukları dersler karşılığında ek ders ücreti verilir. B u 
derslerin sayısı, bulundukları İlçe merkezindeki normal öğretim yapan i lkokul öğret
menlerinin ücretli ek ders sayısından az ise, aradaki f a r k kadar ek ders ücreti, plân 
ve hazırlık çalışmaları karşılığı olarak ödenir. 
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Sayfa: 4 RESMÎ G A Z E T E 13 Temmuz 1978 — Sayı: 16345 

BÖLÜM IV 
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

Madde 12 — IV Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde çalışan müdür, müdür 
yardımcısı, rehber uzman, rehber uzman yardımcısı, rehber uzman adayı, rehber öğ-
retmen ve gezici özel eğitim öğretmenlerine yasa, yönetmelik ve yönergelerle verilen 
görevler ders görevi sayılır. Bu görevleri karşılığı kendilerine 12 saat ek ders ücreti 
ödenir. 

BÖLÜM V 

Ortak Kurallar 
Madde 13 — Bu kuralların 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde sayılanlara, 

bu maddelerde belirlenen ek ders ücretleri dışında ayrıca, ders dışı yönetim ve eğitim 
görevleri karşılığı olarak ek ders ücreti verilir. Bu ek ders ücreti «müdür yetkili öğ
retmenler» için haftada 8, köylerde çalışanlar için haftada 3 il ve ilçe merkezlerindi 
çalışanlar için haftada 1 ek ders saati karşılığı olarak ödenir. 

Madde 14 — Bu Kuralların 7, 8, 9,10, 11 ve 12 nci maddelerinde sayılanların izin
li veya raporlu bulundukları her iş günü ile, iş gününe rastlayan her resmi tatil günü 
için; aldıkları haftalık ücretli ek ders sayısı 8 saat ve daha az olanların 2 saatlik, 9 
saat ve daha fazla olanların 3 saatlik ek ders ücreti kesilir. Ancak, kesinti toplamı, 
o ay alabilecekleri ek ders ücreti toplamını geçemez. 

Madde 15 — Ek ders ücreti, okul yöneticileri ile bu Kuralların 7 nci maddesinde 
sayılanlara okullarındaki öğretmenlerin, bu kuralların 8, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde 
sayılanlara ise, bulundukları ilçe merkezindeki ilkokul öğretmenlerinin ek ders ücreti 
aldıkları sürece ödenir. 

Madde 16 — a) Ulusal ve yerel bayram hazırlığı çalışmalarına ve törenlerine ka
tılan öğretmenler ve yöneticiler o günlere rastlayan ücretli ek ders görevlerini yap
mış sayılırlar. 

b) Her türlü eğitsel gezilerde ve seminerlerde görevlendirilen öğretmen ve yö
neticiler görevli bulundukları günlere rastlayan ek ders görevlerini yapmış sayılırlar. 

c) Ders kitabı yazma, inceleme ve araştırma işlerinde Bakanlıkça görevlendi-
rilen öğretmen ve yöneticiler görev yaptıkları günlere rastlayan ek ders görevlerini 
yapmış sayılırlar. 

d) Yatılı ve pansiyonlu okullarda ara dinlenme tatilinde, öğrencilerin tamamı-
nının okuldan ayrılmamış olmaları nedeniyle, nöbet görevi ile görevlendirilen öğretmeli 
ve yöneticiler, nöbetçi bulundukları günlere raslayan ek ders görevlerini yapmış sa
yılırlar. 

Madde 17 — öğretmen ve yöneticiler, ders yılı kesiminde, başarısız öğrenciler 
için açılan yetiştirme kurslarında görev yaptıkları süre içinde ek ders ücreti alırlar. 

Madde 18 — Bakanlığa bağlı okullara alınacak öğrenci adaylarının seçme ve 
yarışma sınavlarında görevlendirilen öğretmenler ve yöneticiler tatil gününe raslayan 
her sınav günü için üç saat ücretli ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu üç saatlik üc
retli ek ders görevi bu kurallarla saptanan ücretli ders sayısının dışındadır. 

Madde 19 — Bu kuralların uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar 
Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca karara bağlanır. 

BÖLÜM VI 
Yürürlük Maddeleri 

Madde 20 — Bu kurallar 1 Mart 1978 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 21 — Bu kuralları Millî Eğitim Bakam yürütür. 
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