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H a k k a r i İlinin Merkez ilcesine bağlı Dağgöl Mahallesinde bulunan ve ek l i kro
kide şuurları gösterilen alanın, kaya düşmesi olayı sebebiyle «afete maruz bölge» 
olarak kabulü; İmar ve İskân Bakanlığı'nın 19/2/1981 tar ih l i ve 05169 sayılı yazısı 
üzerine, 7269 sayılı Kanunun 2/7/1968 tar ih l i ve 1051 sayılı Kanun la değişik 2 nci mad
desine göre, Bakanlar Kuru lunca 5/3/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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I. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. SİDE C. BABAN 
Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 
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S a r a r Sayısı: 8/2750 

E k l i «Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ücretlerine iliş
k i n Esaslar»ın yürürlüğe konulması; M i l l i Eğitim Bakanlığının 15/4/1981 tar ihl i ve 
64161 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre B a 
kanlar Kurulunca 20/4/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

M ÖZGUNEŞ T. Ö Z A L Prof. Dr. İ. Ö Z T R A K M. ÖZGÛNEŞ 

Dev. Bak. - Başbakan Yrd. V. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N Ö Z D A Ş C MENTEŞ Ü. H. BAYÛLKEN S. ÇETİNER 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

İ. TÜRKMEN K. ERDEM H. S A Ğ L A M Dr. T. ÖNALP 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

Ş. K O C A T O P Ç U Prof. Dr. N. A Y A N O Ğ L U R. BATURALP N. Ö Z G Ü R 

Ticaret Bakanı V. Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER Ş. K O C A T O P Ç U S. BİNGÖL 
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay, Bakanı 

İ. E V L I Y A O Ğ L U Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. Ö Z G Ü L 
Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE C. BABAN 
Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin Ders Ücretlerine ilişkin Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
G E N E L HÜKÜMLER 

Kapsam, Amaç, Tanımlar 
Kapsam: 
Madde 1 — B u esaslar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, her derece ve 

türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, yetiştirme kurslarında ve seminerlerde 
görev alanları kapsar. 

Amaç: 
Madde 2 — B u esaslar, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında, her derece ve 

türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, yetiştirme kurslarında ve seminerlerde 
görev alan öğretmen, yönetici, uzman ve usta öğreticilerin, ücretle okutacakları ve 
okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayışım, ders görevi alacakların nite
l ik ler in i ve diğer hususları saptar. 

Tanımlar: 
Madde 3 — B u esaslarda g e ç e n : 
a) «Bakanlık»: M i l l i Eğitim Bakanlığını, 
b) «Esaslar» : B u metinde yer alan esasları, 
c) «Bakanlık Merkez Teşkilatı»: Bakanlık Merkez Teşkilatını, 
S) «Bakanlık taşra teşkilatı»: Bakanlığa bağlı i l ler teşkilatını, 
d) «örgün Eğitim Kurumu»: O k u l öncesi eğitim, temel eğitim, ortaöğretim ve 

yüksek öğretim kurumlarını, 
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Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 1981 — Sayı: 17326 

e) «Yaygın Eğitim Kurumu»: Örgün Eğitim yanında veya dışında eğitim faa
liyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını, 

f) «öğretmen» : Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 
yetiştirme yurtlarında, kurs ve seminerlerde eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerini 
yürütenleri, 

g) «Yönetici» : Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında yönetim görevi a lan
ları. 

ğ ) «Zorunlu ek ders görev i » : öğretmenin maaş karşılığı okutmakla yükümlü 
olduğu ders saatlerinin dışında, haftada ücretli okutmak zorunda olduğu ek ders saat
ler ini , 

h) «İsteğe bağlı ek ders görev i » : Öğretmenin maaş ve zorunlu ücretli ek ders 
görevi dışında isteği ile okutacağı ücretli ek ders görevi saatlerini, 

ı) «Zorunlu ders niteliğinde yönetim görev i » : Bakanlık merkez ve taşra teş
kilatında, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, yetiştirme yurt 
larında, eğitim araçları, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki görevlilerin inceleme, 
araştırma, planlama, programlama, yönetim, eğitim, öğretim gibi hizmetleri karşılığı, 
haftalık ücretli zorunlu ek ders saatlerini, 

1) «Ders niteliğindeki egzersiz görev i » : Her derece ve türdeki örgün (temel 
eğitim I. kademe okulları ile azınlık okulları hariç) ve yaygın eğitim kurumlarının 
eğitim, öğretim, yönetim faaliyetlerini yürütenlere, kurumun ders araç ve gereci
nin, makine ve teçhizatının temini, korunması, bakımı, öğretime hazır halde bulundu
rulması veya disiplin ve sosyal hizmetleri karşılığı verilen haftalık ücretli ek ders 
saatlerini, 

İ) «Ücretli ders görev i » : Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim k u 
rumlarında öğretmen sayısının yetersiz olması halinde, bu kurumlarda görev alacak
lara verilecek ücretli haftalık ders saatlerini, 

k) «Müdür yetk i l i öğretmen»: İlkokullarda tek öğretmen olarak görev yapan 
ve yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmenleri, 

1) «öğrenci kişilik hizmetleri»: öğrencilerin, boş zamanlarının değerlendiril
mesi, sosyal ve eğitsel faaliyetleri , sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ile psikolojik 
danışma ve rehberlik faaliyetlerim, 

m) «Akşam öğretimi» : Saat 17. 00'den sonra ve Cumartesi , Pazar günleri ile 
yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimi, 

n) «Eş U z m a n » : B u esaslar kapsamına girenlerden, projelerde uzmanlarla 
birl ikte çalışmaları için Bakanlıkça görevlendirilenleri, 

o) «Uzman ve usta öğrenci» : U z m a n ve usta öğreticiler yönetmeliğinde be
l irt i lenleri , İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevlileri 

Madde 4 — Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı görevlilerinden; 
a) Bakanlık Merkez Teşkilatında görev yapanlardan müsteşar, müsteşar yar 

dımcıları Ta l im ve Terbiye Dairesi Başkam, Başkan Yardımcıları, Üyeleri, Raportör
leri ve Müşavirleri, Teftiş K u r u l u Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, 
Genel Müdür Başyardımcıları ve Genel Müdür Yardımcıları, Bakanlık Baş Müşaviri 
ve Bakanlık Müşavirleri, Bakanlık Başhukuk Müşaviri, H u k u k Müşavirleri ve H u k u k 
Müşavirliği Raportörleri, Genel Müdürlük Müşavirleri, ( Y a y k u r dahil) Daire Baş
kanları ve Başkan Yardımcıları, Genel Müdürlükler ve Daire Başkanlıkları Müdürleri 
İle müstakil Müdürlükler Müdürleri ve müdür yardımcıları, Şube Müdürleri ve Şube 
Müdür Yardımcıları, Baş Uzman, uzman ve uzman yardımcıları, Muamelat Müdürleri 
ve Muamelat Müdür Yardımcıları, Hizmet İçi Eğitim Merkez i Müdürü ve Yardımcı
larının, 
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b) Bakanlık taşra teşkilatında görev yapanlardan M i l l i Eğitim Müdürü ve Y a r 
dımcıları (Halk Eğitimi Başkanları dahil) , İl Eğitim Araçları Merkezi Başkam ve 
Yardımcıları ile İlçe Şube Başkanları, İlköğretim Müdürü ve yardımcıları, Yaygın Eği
t i m Enstitüsü Müdürü, Bölüm Başkanları ve Müdür Yardımcıları, M i l l i Eğitim Mü
dürlükleri Eğitim Uzman Büroları ile O k u l Rehberlik Servislerindekl Eğitim U z m a n 
ları ve Uzman Yardımcılarının, 

c) İlköğretim kurumlarındaki Rehber Öğretmen, Laboratuvar öğretmenleri ve 
Atelye öğretmenleri, Uygu lama Bahçeleri Gezic i Başöğretmenleri, Yaygın Eğitim 
Enstitüsü öğretmenleri, Yetiştirme Yurtlarındaki Grup öğretmenleri, H a l k Eğitim 
Merkez i Rehber öğretmenleri, İl Eğitim Araçları Merkezi Başkanlıklarındaki Eğitim 
Araçları öğretmenleri, İl Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki Rehber Uzmanları, 
Rehber Uzman Yardımcıları, Rehber Uzman Adayları, Rehber öğretmenleri ve Gezici 
özel Eğitim öğretmenlerinin, 

ç ) Yüksek öğretim, Genel, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim, Temel Eğitim i k i n 
c i kademe (ortaokul) kurumları ile 17. maddede sayılan eğitim kurumları, 11 rehber
l i k ve araştırma merkezleri, yetiştirme yurtları, azınlık okulları yöneticilerinin (mü
dürleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcılarının), 

Yasa , tüzük, yönetmelik, yönerge ve eğitim programlarında saptanan İnceleme, 
araştırma, planlama, programlama, eğitim, öğretim, yönetim gibi görevlerinden 12 
saati «zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» sayılır. B u görevlerine karşılık haf
tada 12 saat ek ders ücreti ödenir. (Zorunlu ders niteliğindeki yönetim görevi ücreti 
bu maddenin (b) fıkrasındaki ilköğretim müdürü ve yardımcılarına 10 saat olarak 
ödenir. ) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretmen ve Kurum Yöneticileri 

Öğretmenler: 
Madde 5 — Anasınıfı, anaokulu ve kreşlerde çalışan öğreti, i l e r İle İlköğre

t i m kurumlarında (Pansiyonlu İlkokullar dahil) görevli öğretmenler, program, yönet
melik, yönergelerle saptanan haftalık derslerini okutmakla yükümlüdürler. 

B u öğretmenler, aylık maaş karşılığı haftada okutmakla yükümlü oldukları 
18 saatin üzerinde okuttukları her ders saati için «Zorunlu E k Ders Görevi» ücreti 
alırlar. 

Madde 6 — Temel eğitim birinci kademe okulları ( i lkokul) yöneticilerinin (mü
dür, müdür yardımcılarının), maaşları karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders 
saatleri dışındaki ders dışı yönetim ve eğitim görevleri karşılığı olarak yaptıkları ça
lışmalarının i l ve ilçe merkezlerinde görev yapanlar için haftada 8 saati, köylerde 
görev yapanlar için haftada 10 saati, «Zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» sayı
lır. B u görevlerine karşılık kendilerine ek ders ücreti ödenir. 

İlköğretim kurumlarında görev yapan «Müdür Y e t k i l i öğretmenlere İse yö
netim görevleri karşılığı olarak zorunlu ek ders görevi dışında haftada 5 saat daha ek 
ders ücreti ödenir. 

Madde 7 — Gündüz ve akşam öğretimi yapan ortaöğretim ve temel eğitim 
İkinci kademe kurumlarındaki genel bilgi , endüstriyel teorik ders ve meslek dersi 
öğretmenlerine; 

a) Temel eğitim ik inc i kademe veya dengi kurumlarda, branşlarında haftada 
zorunlu 6 saat, İsteğe bağlı da branşlarında içinde veya dışında 6 saat, 

b) Ortaöğretim veya dengi kurumlarda branşlarında haftada zorunlu 6 saat, 
İsteğe bağlı da branşları içinde veya dışında 9 saat, ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Madde 8 — Orta dereceli mesleki ve teknik öğretim kurumları ikinci devre 
atelye ve laboratuvar öğretmenlerine; 

a) ücretle branşlarında haftada zorunlu 20 ve isteğe bağlı da 4 saat atelye, 
laboratuvar, endüstriyel teorik ders, ek ders görevi olarak verilebilir. 
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b. Bunlardan endüstriyel öğretim yapan atelye ve laboratuvar öğretmenleri
ne; (Kız Teknik öğretim Kurumlarındaki Endüstriyel öğretim yapılan bölüm öğret
menleri dahil) 

1. (3) saat endüstriyel ders okutanlara 1 saat, 
2. (6) saat endüstriyel ders okutanlara 2 saat, 
3. (9) ve daha fazla endüstriyel ders okutanlara 3 saat, zorunlu ve isteğe 

bağlı azami ek ders görevi dışında atelye, laboratuvar ve endüstriyel teorik ders, üc
retle ek ders görevi olarak verilebilir. 

Madde 9 — Yüksek Okul lardaki genel bi lgi ve endüstriyel teorik ders öğret
menlerine, okullarında veya dengi okullarda branşlarında haftada 6 saat zorunlu ve 
6 saat isteğe bağlı ücretle ek ders görevi verilebiUr. 

B u öğretmenlere, ayrıca akşam öğretimi yapan okuüar ile Y a y k u r bünyesin
deki okullarda, zorunlu ve isteğe bağlı ücretli ek ders görevi dışında, 6 saat daha 
ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Madde 10 — Mesleki ve Teknik Yüksek öğretim Kurumları atelye ve l a b o r a 
tuvar öğretmenlerine, 

a) Okullarında veya dengi okullarda branşlarında haftada zorunlu 16 saat, 
b) Bunlardan endüstriyel öğretim yapan Yüksek öğretmen Okulu öğretmen

lerine, maaşlarına karşılık okutacakları endüstriyel teorik derse karşılık, bu madde
nin (a) fıkrasında saptanan haftalık zorunlu ücretli ek ders sayısının dışında, 

(1) 3 saat endüstriyel teorik ders okutanlara 1 saat, 
(2) 6 saat endüstriyel teorik ders okutanlara 2 saat, 
(3) 9 saat endüstriyel teorik ders okutanlara 3 saat, 
(4) 12 saat endüstriyel teorik ders okutanlara 4 saat daha isteğe bağlı, üc

retle ek ders görevi verilebilir. 
e) B u öğretmenlere ayrıca, Bakanlığa bağlı akşam öğretimi yapan okullar

da zorunlu ve isteğe bağlı ücretli ek ders saatleri dışında haftada 8 saat daha ücretli 
ek ders görevi verilebilir. 

Madde 11 — Uzaktan öğretim yapan Y a y k u r bünyesindeki eğitim, öğretim 
görevlileri bu esasların 9. ve 10 uncu maddelerindeki öğretmenler gibi işlem görürler. 

Madde 12 — Televizyon, radyo programları ile göze ve kulağa hitabeden üç 
boyutlu araçlarla eğitim yapan ve üreten kurum öğretmenlerine, ortaöğretim k u r u m 
ları ile Meslekî ve Teknik öğretim Kurumlarındaki branşlarındaki benzer öğretmen
lerin okutabilecekleri azami ücretli ek ders görevi verilebilir. 

Madde 13 — Yüksek dereceli okul asistanlarına, bağlı oldukları bölüm şefinin 
izni ve bölüm öğretmenlerinin kararı ile okullarında veya diğer okullarda branşların
da haftada 12 saat ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Madde 14 — Ortaöğretim Kurumları üstünde en az bir yıllık mesleki öğrenim 
veren öğretim kurumları atelye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri, bu 
esasların 9 ve 10 uncu maddelerindeki öğretmenler g ib i işlem görür. 

Madde 15 — Lisans öncesi düzeydeki yüksek okullarda, ortaöğretim okulları 
öğretmenlerine 7 ve 8. maddelerde tesbit edilen ders saatleri sayısı içinde kalmak 
kaydı üe ücretli ek ders görevi verilebilir. 

Madde 16 — Devlet Memurları yabancı d i l öğretim - eğitim merkezinde görev 
yapan öğretmenler, bu esasların 9 uncu maddesindeki öğretmenler gibi işlem görür. 

Madde 17 — Orta dereceli mesleki ve teknik öğretim okullarından ik inc i dev
re sayılmayan Kız Teknik öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Yetişkinler Teknik Eğitim 
Merkezi , Mesleki Eğitim Merkezi , H a l k Eğitimi Merkezi , Çıraklık Eğitimi Merkezi , 
P r a t i k Sanat Okulu, Akşam Kız ve E r k e k Sanat Okulu ve benzeri yaygın eğitim k u 
rumlarında görevli atelye, laboratuvar, meslek dersleri ve kurs öğretmenlerine haf
tada zorunlu 20 saat, isteğe bağlı da 4 saat ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Atelye ve laboratuvar ders programı ile birl ikte okutulan endüstriyel teorik 
dereler, atelye dersi sayılır. 
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Madde 18 — Anasınıfı, Anaokulu ve kreşlerde görevli yönetici ve öğretmenlere; 
İl rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli yönetici, rehber öğretmen, gezici 
özel eğitim öğretmeni, rehber uzman, rehber uzman yardımcısı ve rehber uzman 
adaylarına; temel eğitim I. Kademe (İlkokul) öğretmenleri ile müdür yetk i l i öğret
menlere ders dışı hazırlık, planlama, eğitim yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri 
karşılığı olarak haftada; 

a) Köyde çalışanlara 3 saat, 
b) İl ve İlçe merkezlerinde çalışanlara 1 saat, zorunlu ücretli ek dem saat

ler i dışında ek ders ücreti ödenir. 
Madde 19 — Temel eğitim II. ~ kademe (ortaokul), ortaöğretim kurumlarıyla 

yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenci kişilik hizmetlerini yürüten öğretmenler bu 
görevlerine karşılık 3 saat ders görevi yapmış sayılır. B u ders görevi haftalık zorun
l u ek ders görevi içinde veril ir . 

Madde 20 — Kadro lu öğretmen sayısı (Yöneticiler dahil) Uç ve üçten az olan 
temel eğitim ikinci kademe (ortaokul) okullarıyla, ortaöğretim kurumlarında öğret
men bulunmaması nedeniyle derslerin boş geçmesi halinde, yöneticilere (Müdür, Mü
dür Başyardımcısı, Müdür Yardımcıları) yöneticilik görevlerini aksatmamak şartıy
la ücretli zorunlu ders niteliğindeki yönetim görevi ile ders niteliğindeki egzersiz gö 
revi dışında haftada 6 saat dana ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Kurum Yöneticileri: 
Madde 21 — «Zorunlu ders niteliğindeki yönetim görevi» dışında K u r u m yöne

ticilerinden; 
a) Ortaöğretim Kurumları Müdür ve Müdür Başyardımcılarına haftada 6 

saat; Temel Eğitim II. Kademe Müdür ve Müdür Başyardımcılarına gündüz öğretimi 
yapılan okullarda haftada (3), akşam öğretimi yapılan okullarda haftada (6) saat. 

b) Yüksek öğretim Kurumları (Yaykur dahil) Müdür ve Müdür Başyardım
cılarına haftada 12 saat, 

c) 17. maddede sayılan k u r u m müdürlerine haftada 12 saat; bu maddedeki 
H a l k Eğitimi Merkez i Müdürlerine haftada 6 saat, 

d) Mes lek i ve Teknik öğretim Kurumlarından Kız Teknik öğretim K u r u m 
ları ile Otelcilik ve Tur izm Meslek Lisesi Müdür ve Müdür Başyardımcılarına haftada 
12 saat, 

e) E r k e k Teknik öğretim Kurumları Müdür ve Müdür Başyardımcılarına 
haftada 15 saat, 
daha «Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi» veri l ir ve ek ders ücreti ödenir. 

Madde 22 — Yüksek Okul , Temel Eğitim H . Kaideme (Ortaokul) , genel Mes 
leki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ile 17. maddede sayılan kurumlarda görevli 
müdür ve müdür başyardımcısı dışındaki yöneticilere, kendi kurumlarındaki benzer 
öğretmenlerin haftada alabilecekleri azami ücretle ek ders saatini dolduruncaya k a 
dar, 12 saatlik «Zorunlu ders niteliğindeki yönetim görevi» dışında, f i i len derse g i r 
mek kaydıyla ücretli ek ders görevi verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Ma^Me 23 —- Hizmet içi kurs ve seminerlerde görevlendirilenlere haftada 30 
saate kadar ücretle ders görevi verilebilir. 

Madde 24 — B u esaslar kapsamına giren her derece ve türdeki örgün ve yay
gın eğitim kurumlarında öğretmen sayısının yetersiz olması halinde; 

a) Üniversite veya yüksek okul mezunları ile dengi yabancı üniversite veya 
yüksek okul mezunlarından Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olanlara, Yük
sek öğretim Kurumlarında, 
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b) Üniversite veya yüksek, okul mezunlarından Devlet Memurluğunda aday
lığı kalkmış olanlarla, ortaöğretim ve temel eğitim II. kademe kurumlarında öğret
menlik yapma niteliği taşıyanlara ve ilkokul öğretmenliğinde adaylığı kalkmış olan 
Devlet Memurlarına, fiilen i lkokul öğretmeni olarak çalışanlara, temel eğitim II. K a 
deme (ortaokul) okulları, ortaöğretim k u r u m l a n ile 17. maddede sayılan kurumlar 
da, 

c) Mes lek i ve Teknik Liselerden veya daha üst seviyedeki bir mesleki ve tek
nik öğretim kurumundan mezun olanlardan, mesleğinde başardı olduğunu belgelen
direnlere, herhangi bir mesleki veya teknik Okul mezunu o lmamakla birlikte öğreti
ci l ik alanında başarılı b ir şekilde çalışmış veya öğreticiliği alanında bir kurstan geç
tiğini belgelendirenlere yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre, uzman ve usta öğ
ret ic i olarak, orta dereceli mesleki ve teknik öğretim k u r u m l a n ile bu esasların 17. 
maddesinde sayılan kurumlarda ücretli ders görevi verilebilir. 

Bunlardan (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılanlardan resmi görevi bulunan
lara , gündüz öğretimi yapılan kurumlarda, haftada 8 saat ve akşam öğretimi yapı
lan kurumlarda da 6 saat; resmi görevi bulunmayanlara ise, görev aldığı kurumda 
aynı dersi okutan öğretmenlerin maaş karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders 
sayısı kadar ücretli ders görevi verilebilir. 

Madde 25 — B u esasların 24. maddesinde sayılanlardan H a l k Eğitimi Merkezi 
ile Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde görevlendirilen ve herhangi b ir resmi görevi bu
lunmayan uzman ve usta öğreticilere köyler ve kasabalarda, şehir merkezlerinden 
uzak yerleşim birimlerinde, gecekondu bölgelerinde, geçici olarak görev verilmesi 
halinde haftada 30, diğer yerleşim birimlerinde görev verilmesi halinde ise haftada 
25 saate kadar ücretli ders görevi verilebilir. 

Madde 26 — Branşında öğretmen bulunmaması halinde emekliye ayrılmış Öğ
retmenlere 65 yaşma kadar, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında haftada gündüz 
8 ve akşam 6 saat ücretli ders görevi verilebilir. Bunlara, 5434 sayılı Kanuna 1101 
sayılı K a n u n ile getirilen ek 5. maddenin 1. fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Madde 27 — Temel eğitim L kademe (İlkokul) kurumlarında yöneticilerin ve
ya dal öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmeni okulda bulunmak zo
rundadır. Bu öğretmenler bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle 
İlgili İşleri yaparlar. 

Madde 28 — Ortaöğretim k u r u m l a n ve temel eğitim II. kademe okul müdür
leri , okulunda görevli öğretmenlerden maaş karşılığı haftalık ders saatini doldurama-
yanların durumlarım M i l l i Eğitim Müdürlüğüne onbeş gün içinde bildirmekle yüküm
lüdür. 

M i l l i Eğitim Müdürleri maaş karşılığı ders ve ücret karşılığı zorunlu ek ders 
görevi saatlerini kendi okullarında dolduramayan öğretmenleri aynı belediye' sınır
l a n İçinde kalmak şartıyla diğer dengi okullarda branşlarında görevlendirmek ve İz
lemek zorundadır. 

B u zorunluk, yüksek okullarda en kıdemli okul müdürünün başkanlığında öğ
ret im yılı başında toplanacak i lg i l i okul müdürlerlnce düzenlenerek yerine getirilir. 

Madde 29 — Bu esaslar kapsamına girenlerden: 
a. Öğretmenler ve kurum yöseticileri milli ve mahall i bayram hazırlık ça

lışmaları günlerinde, öğrencilerle beraber bu çalışmalara katıldıktan takdirde, bu 
günlere rastlayan zorunlu ücretli, egzersiz veya ek ders görevlerin! yapmış sayılırlar. 

b) Her türlü eğitsel gezilerde, seminerlerde, geçici süreli görevlendirmelerde 
ve hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde görevlendirilenler bugünlere rastlayan 
ücretli ders, ek ders, sorunlu ek ders görevlerini yapmış sayılırlar. 

c) Bakanlıkça, ders kitabı veya yardımca ders kitabı, ders notu yazma, in
celeme, araştırma, öğretim programı ve malzemelerini hazırlama. geliştirme görevi 
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verilenler, prpjelerde çalışan uzman ve eş uzmanlar, endüstri ve işyerleriyle işbirliği 
yapan eğitim kurumlarında bu işten sorumlu olanlar, eğitim ve öğretim kurumlarına 
graf ik, fotoğraf ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak, makina, teçhizat ve 
ders aracı üretmekle görevli öğretmen ve yöneticiler, öğretmen yetiştiren kurumlarda 
öğretmenlik uygulaması yapan öğrencileri izleme, denetleme ve bunlara rehberlik 
görevi yapan öğretmen ve yöneticiler, görevlendirildikleri bu sürece ek ders görev
ler in i yapmış sayılırlar. 

ç ) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, yetiştirme yurtlarında yarı yıl ve yaz t a 
tilinde, okulda öğrenci kalması halinde, nöbet hizmeti ile görevli öğretmenler bugün
lerin ek ders görevini yapmış sayılırlar. 

Madde 30 — Okul larda ders dışı izc i l ik , beden eğitimi ve spor çalışmalarını 
yürüten beden eğitimi öğretmenlerine, bu görevlerine karşılık aylık ve ücretle okut
tukları ders sayısına bakılmaksızın okul müdürlüğünce onaylanmış plan ve program 
gereği f i i len yapacaktan bu faaliyetler karşılığı haftada 6 saat egzersiz; kurumlar 
dak i k imya , f iz ik, biyoloji, laboratuvarı öğretmenlerine ise okuttukları her 4 saatlik 
laboratuvar dersi için b i r saat hazırlık görevi ücreti veri l ir . 

Madde 31 — B u esaslara göre ücretli ders görevi verilenlerden sınav dönem
lerinde (yaz, güz ve kış) görev alanlara her sınav dönemi için, sınav döneminde 
İmtihan yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri ücretli ders 
saati sayısına göre ders görev ücreti ödenir. 

Temel Eğitim birinci kademe ( i lkokul) okulları ile 17. maddede sayılan K u r u m 
ve kurs larda görevli öğretmenler, yetiştirme kursları ve sınav dönemlerinde ek ders 
görevlerini yapmış sayılırlar. Ayrıca, bunlara sınav ücreti ödenmez. 

Madde 32 — Öğretim yılı sonunda başka bir okuldan naklen gelen yönetici 
ve öğretmenlere bitirme ve bütünleme sınavlarında görev verilirse, bunların ek ders 
görevi ücretleri, eski okullarındaki öğretimin son ayı ücretli ders sayısı toplamı ve 
buna ait ayrıldıkları V a l i l i k onayı esas alınarak yeni okullarınca eski okullarında 
aldıkları ücret üzerinden ödenir. 

Madde 33 — Bakanlığa bağlı okul lara gündüzlü veya yatılı olarak alınacak öğ
renci adaylarına uygulanacak seçme, yarışma ve benzeri sınavlar ile i l k o k u l u dışa
rıdan bitirme sınavlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere okulundaki o günkü 
ek ders ücreti ödenmez. B u sınav görevi karşılığı, her sınav günü için 6 saat ders 
ücreti ödenir. 

Madde 34 — H a n g i okul mezunlarının hangi derece ve türdeki okul ve k u r u m 
larda, hangi dersleri branşları içinde okutabilecekleri hususu Bakanlıkça saptanır. 

Madde 35 — «Zorunlu E k Ders», «Ders Niteliğinde Egzersiz» ve «Zorunlu 
Ders Niteliğindeki Yönetim Görevi» saatleri haftanın mesai günlerine dengeli olarak 
dağıtılır. 

Madde 36 — B u esaslar kapsamına girenlerin i z in l i ve raporlu bulundukları 
günlere alt ek ders ücreti ödenmez. 

Madde 37 — H e r türlü vekaleten görevlendirilmelerde as l i ve vekalet görev
lerinden yalnız b ir is i için ek ders görevi ücreti ödenir. 

Madde 38 — B u esasların 4. maddesinde sayılan görevlilere (4. maddenin (ç ) 
fıkrasındaki müdür yardımcıları hariç), B u esaslarla verilen ücretli «Zorunlu E k 
Ders», «Ders Niteliğindeki egzersiz» ve «Zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» 
dışında, gerek Bakanlığa bağlı ve gerekse diğer Bakanlık ve Kuruluşlara bağlı okul 
ve kurumlarda hiç bir şekilde ücretli ek ders görevi verilemez. 

Madde 39 — Endüstriyel eğitim yapan Ortaöğretim ve Yüksek öğretim K u 
rumlarında yöneticiUk görevi alan öğretmenlerle (Müdür ve Müdür Başyardımcıları 
hariç) atelye öğretmenlerinin, atelyelerdeki tezgâh ve makinelerin bakımı ve öğre
time hazır durumda bulundurulması için yaptıkları çalışmaların 6 saati, maaş kar-
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Siliği ve ücretle okutabileceği azami ders saatleri sayısı içinde olmak kaydıyla, «Ders 
niteliğinde egzersiz» görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir. 

Madde 40 — Endüstriyel eğitim, öğretim yapan kurumlarda çalışan atelye, 
laboratuvar ve meslek dersi öğretmenlerinden, çalışma saatleri dışında döner ser
maye sipariş işlerinde çalıştırılmayan öğretmenlere, zorunlu ve ücretli ders saatleri 
dışında, Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik Lise üstünde eğitim yapan kurumlarda 
İsteklerine bağlı olarak 8 saat daha ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Madde 41 — Saat 17. 00 den sonra Cumartesi , Pazar günleri ile yarıyıl ve yaz 
tatillerinde yapılan öğretimde akşam ücreti ödenir. 

Madde 42 — Meslekte 25 yılım doldurmuş bulunan öğretmenlere İstemedikleri 
takdirde zorunlu ek ders görevi verilmez. 

Madde 43 — B u esaslarda sözü edilen Zorunlu ek ders görevi verilenlerden 
kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asl i görev
lerini yapmamış sayılırlar. 

Madde 44 — Eğitim Seferberliği nedeniyle açılan okuma ve yazma kurslarında 
temel eğitim birinci ve ik inc i kademe ( i lkokul - ortaokul) ile ortaöğretim kurumlarım 
dışarıdan bitirme sınavlarına hazırlama kurslarında görevlendirilen öğretmenlere bu 
esaslarla saptanan zorunlu ve ücretU ek ders saatlerinin dışında haftada sekiz saat 
ücretli ders görevi verilebilir. 

Madde 45 — öğretmensiz geçen dersler için; 
a) öğretim yılının ik inc i döneminde yetiştirici kurslar açılır. 
b) öğretmenlere bu kurs larda Belediye sınırları dışında da ders görevi ver i 

lebi l ir . 
c) İkinci dönemde açılan kuruşlarda görevlendirilen öğretmenlere bu esas

larda belirtilen en çok ders saati dışında ayrıca akşamları haftada 6 saate kadar 
ücretle ders görevi verilebilir. 

Madde 46 — Yarıyıl ve yaz tatillerinde öğretim yapılan her derece ve türdeki 
örgün eğitim kurumları ile 17. maddede sayılan kurumlarda, görevlendirilen öğret
menlere; 

a) B u süre İçinde haftada 30 saat, 
b) Yıl içinde akşam öğretimi yapan Endüstriyel Meslek Liseleri ve Çıraklık 

Eğitimi Merkezlerinde yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacak prat ik çalışmalarda gö
revlendirilen atelye öğretmenlerine haftada 44 saate kadar, 

Ücretle ek ders görevi verilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük Hükümleri 

Madde 47 — B u esasların yürürlüğe girmesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 89. maddesine dayalı olarak çıkarılan; 

a) 15/7/1974 tar ih l i ve 7/8649 sayılı Bakanlar K u r u l u Kararı ile ek ve deği-
şlkUklerl, 

b) 6/7/1978 tar ih l i ve 7/15876 sayılı Bakanlar K u r u l u K a r a n ile ek ve de-
ğişiklikleri, 

c) 6/6/1979 tar ih l i ve 7/18202 sayılı Bakanlar K u r u l u Kararı ile ek ve de
ğişiklikleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 48 — Öğretmen ve yöneticilerin, bu esaslara göre, haftada alabilecekleri 

ek ders saatleri sayısı E K : I ve E K : II deki çizelgelerde gösterilmiştir. 
Madde 49 — B u esaslar, yayımım takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak 

üzere yürürlüğe girer. 
Madde 50 — B u Esaslar hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
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MİLLİ SÜİTİM BAK1HLIÖI ÖÖRET1EN VE TÖOTrÎC İLERİSİ» , _ SERS OCRSTLERİKE İLİŞKİM ESASLARA (EE-l) ÇİZELGE 
ÖOHBTMSILBB 

Ogntomlo görevli olduğu Okul T* Kurun 
Haftalık mene karşılığı okutacağı dere aaati aajıeı 

Haftalık »orunlc Ek Sera GÖreri aaati sayısı 
Haftalık isteğe bağlı Ek Bere Görevi Saati Sayıaı 

Haftalık fitdHat-rijal Taorik dal okutanlar» vari-laoak ak dara gi ravi Saati 3a71-
Haftalık dere mahiyetinde eg 
BOTSÎ» görevi aaati zayisi 

Haftall) difi h» Plan.If 
İlk Eıa Gör.Saa 

c dere sı r lık Öğret. İk Bora i Sayı. 

Haftalık Öğ.Ki-ellik Hizmetler ve eınıf öğret. Ok(Sera Görevi Saati Sayısı 

Haftalık zorunlu dere niteliğindi yön.görevi aaati aayıeı 
Haftad tatili aaaai dara « aaTis lanı. 

\m oko-oagl Baratl watt 
tap

AÇIKLAKALAH 

5-1 Ana Sınıfı ögrrtmanligl 16 - - - Kjda İl-İlç« - JfiZdfi. 
10 

umla 
e 5-1 Ana Sınıfı ögrrtmanligl 16 - - - 3 1 - JfiZdfi. 

10 
umla 

e 

5-1Í An* Okulu Öğretmenliği 16 - - - 3 1 - - 10 a 

5-11 Kreş ögret-enlig* 16 - - - 3 1 - - 10 s 

5-1Í HMI Efcitin 1 .Kademe (İlkokul) öğretmenliği 18 - - - 3 1 - - 10 8 Oçlü ve dörtlü öğretimde "Zorunlu Ek Bere Görevi" (2) saatten fazla verileme*. 
-6-18 Müdür Yetkili öğretmenler 18 - - - 3 1 - 5 15 13 
7-19 Tml Eğiti*. 2.Kademe (Ortaokul) öğretmenliği 16 « 6 - - - - - 12 (z) Zorunlu Ek Sera Oörevi içinde verilir. 
7-19 Ort«figr«tla Kurumlan Genel Bilgi,bdüatriyel Teorik Ben ve Realek Bsrel Oftretmenliİi 15 6 9 - - - - W 3 - 15 
1-19-39 Orta IKrutU Mee.ve Tek.öft. Kurnaları Atelye T* Laborat u. w ö£reta*nlUl 20 20 4 1-3 - - (-> 3 - 24-27 

(ıJ Zorunlu Bk Sera Görevi içinde, (T) Raay ve ücretle okutabileceği dere aaatlori sayısı içinde verilir* 
•8-19 Ort* Dereceli Kız Teknik öğretin Kuruaları Atelye •• Laborat ınjar öğretmeni il* 20 20 4 - - - - U) 3 - 24 {%) Zorunlu Ek Bern Görevi içinde verilir. 
9-19 Tutoek Okullu- Genel Bilgi KndOetriyel Teorik Dere ve •••lak Derei Öğretmenliği 12 6 6 - - - W 3 - 12" 
,0-19-35 Mesleki ve Teknik TOknek Og. Kurumları Atelye ve Labere-tuvar öfr'OBoaııliği 16 16 - 1-4 - M j - 16-20 (T) Zorunlu Ek Sere Görevi içinde, (T) Maaş kareılığı ve Ek Bere Görevi içinde verilir. 

13 Tukemk Okullu' iılıtuUn - - 12 - - - - - 12 
17 17 •Maddede Bayılanlar Ivoı öğretmenliği 20 20 4 - - - - - 24 

BOT i 1. Bu çlselgenin ait olduğu » madde MUrtmlerinde geçen <J 2. TATKOB bünyesindeki TBkeel radyo ve televizyonla* gö görev j»pan öğretmenler b 3» "Dere Bı#ı Hazırlık, Plan 4* Uzaktan öğretin yapan TAT1 5« Lieane Önceni düşeydeki yl 6. Orta dereceli Kıs Teknik 

•solana 9-» 10/ ere aut 1eri say Okullar ile Ort ı« ve kulağa hita • esasların 9 "»o Lama, KğitİB-öğre CGfl Öğretenlerin Desek okullarda, ¿retía Kurumları 

c, 23., 30., 31., 33., 40., 44., 45* ve 46. maddelerinde belirtilen görevleri» Terin* getiıüneei hallado, »u çizelgede belirtilen Bk Bere Saatleri dıoındeı ajrıoa, ıeı kadar Ek Sere Görevi verilebilir ve ücreti Ödenir. eÖğreHKt Kurumları üstünde «11 1 yıllık öğrenin veren fcurumlerda| uzaktan öğretim yapan kurumlarda görevli öğretmenler bn onanların 9- « 10. maddelerin deki t film b eden üç boyutlu araçlarla eğitim y*P«n vo üreten kura* öğretmenleri bu camelar» 7. ve 8.maddelerindeki t Devlet Memurları Tabancı Bil Eğitim-öğretim merkezinde u maddesindeki öğretmenler gibi içle* görürler. tim, Tönetin", "Öğrenci ligİlik Hizmetleri" ve "Sınıf öğret»enliği" dere üorotleri öğretimin yapıldığı odre içinde ödenir. e "Sen Bı«ı Hazırlık, Planla*», Egitim-Öğretl*, Tönetim", "Öğrenci Kişilik HiMetleri" ve "Sınıf Öğretmenliği7 nden dolayı dere ücreti ödenme*, ortaöğretim okulları öğretilenlerine 7. ve B.n*ddelerde saptanan doro saatleri oayıeı içinde kalmak kaydıyla üeretle ek dere görevi verilebilir, bünyesinde Endüstriyel Öğretim yapılan bölümlerdeki etelye ve laberatuvar öğretmenlerine 6.maddenin (b) fıkraoı uygulanır. 
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Tfiaatlallar 
MİLLİ EÖtTİH BâUILlOl 

OSSXBm VI TflHBTtCtLStltl 
n s s OcwmjsíM tuşu* KASABA (EK-D) ÇIZELOR 

Yfiaatlalalıı gBrarli alduğa Ofcnl Yaya aorua 
Haftalık Oknt-»akla yBkflalfi •ldnga dara aaatl aayıaı 

Haftalık »aranlı dara aitalifladı ySnatla lürari darc aaatl aayı* 
Haftalık uranl Bc Sara Ofirarl aaatl aayıaı 

Haftalık lata* ba£lı ak dara gorarl aaatl aayıaı 
Haftalık dara aitalltinda «*-sarala (firari aaatl aayıaı 

Baftalık BİtalltU t la gOraı lan dara 
• p m • 

dara ıda yfinı ri. aay&> aaatl 
Haftalık Ofrano klfllik Blaawt-l«rl karşılığı ak dara aaatl aayıaı 

Haftad bilaoa ad fior dara • JSU 
«1 aaa 
« t u «ati i to°-

A Ç Z ı L A H A L A R 

6-18 Ua nnıfı, Jat akala, IBdfir V HUfir lardiMeıları - K&rda 
10 

tl-İlo. 
8 

ayda 
10 

tl-llc 8 ı 
6-18 İMİ Bjtitla l*bdaM Koram MUfir Ta ndür lardıaeıaı. 6 - 10 0 10 e lorımdarıudakl TUfltia lJbdaaa Tfiaa-tiailarl dahil 

4 
Tatiatina Tvrdn TCMtiollart 11« i sinlik Okulları HBdfir »• ndfir BaarardıaoılArı - 12 12 12 

4-1» İl iahberllk TC toflun larkaılnfta f8wlll«r 12 3 1 15 13 

4-21 lw aaaalaru 17>»mddaalnda •ayılaa karna afldfirlari TfirürlBktaki narraatlarına gflra 
12 12-(ıJ6 24 -Ut (6J aaat dara nitaliginde agsarala g6-revi yarilir. 

4 fifcotratia RDdfirlari va Hfidllr Tardía* ilan 4 10 10 

4-̂1 Taaml Efcltlal 2.r*d«M Imw Mdur Hftfir Baayard. 6 aaata kadar 1? 3-(x)6 15 - 18 Tatili bfllga »kullan Ta fiaal autla koralar Ladaki T.lgltlaı 2 Jaiaaa Tflna-tloilari dahil (*) Akaaa Ş&rrtiai yapı. i— tura renatiflilirlilt ft İMİ TİTİ1Î1 
4-ai Drtaöfratla Iraları Hdtr va ndfir Bafrarduoılan 6 aaata kadar 12 6 18 

4-21 Cıı Takalk ÚJ-rrtia Karanları Rfidfir T* mdOr Baajardıneıla-6 aaata kadar 12 12 24 

4-*l •rkak Takmlk OrUfigratln ndfis tm m&fir Bafyardınsıları 6 aaata kadar 12 15 27 
4-21 Haalaki *a Tataik Orta&gratia Karanlarından Otalalllk n Tarta» •aa.il.ld.Ta Md.B.Tard* 6 aaata kadar 12 12 24 

4-21 Tfikaak Ofcratla Karmaları ROdflr T* «dür Baayardıanıla-4 aaata kadar 12 12 24 (UTTUR dahil) 
4 TakaruU anjiftwtans. difmoa 

& * r â r a « f c T ^ ^ 
latí cflrarlilarl 

- 12 12 
•OT ı 1 . Ba çİMİganin alt aidata aa*t haftada alabllacaklari uul lamı 22*BaddOBİı •eratla «k dara ala Vallrtllan kt aaatlnl daldnranc avlardaki Mdfir «ya kadar, (12) va ndfir Başyart aaatlik "Zaranla Lıaoıaı dışındaki yonatiellnra (mdfir Thrdıattilaruta) ka Bara VltaUtindaki TSnatl* OBrart" dıauda, flilan dara adi karıaUanndakl banaar ofrat—alarla bu aaaalarda Vallrtllan • giraek kaydıyU fleratli ak dara «Oravi vcrilabillr va ak dara 

2 
3 

4 
Sarat1 adanır• 

. XanaUn dara aitaliiinda yfaatla *6rrrt dm «mti İla dara nlt*ll*lnd» agaaraiı g8rari dara fierati yBnetiei -w »Irataa&a raparla »a lalali aldogu adra dışında Manir. ^ 

. »nidada, »a artık HHUarda ballrtilan şartlar ielada «firarin yarina «.tirilnaai hallada ba «laalfada balirtilaa ak dara aaatl difuttaf «yn«a arndd* huWtalarlnd. ¿n*an dara aaatlari aayıaı kadar ak dara « agaarais «Sravl varılabilir Ta floratl Manir. . Orta daraoali Ela Taknik Gfcratla Kuralarından laduatriyal Ofratia yap* tara» Mldflr T» HUflr Başyardınoılarıa. 21.aMdaa*la (a) fıkran uysalanır. 
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