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M i l l i Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine İlişkin 
Karar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç, Kapsam. Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 — Bu Karar, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilâtında, her derece 

ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, yetiştirme kurslarında ve semi
nerlerde görev alan öğretmen, yönetici, uzman ve usta öğrencilerin, ücretli oku
tacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi 
alacakların niteliklerini ve diğer hususları saptar. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu karar, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilâtında, her derece 

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

Tanımlar 
Madde 3 — Bu kararda geçen : 
a) «Bakanlık» deyimi, Mi l l i Eğitim Bakanlığını, 
b) «Karar» deyimi, Bu metinde yer alan hükümleri, 
c) «örgün Eğitim Kurumu» deyimi, Anaokulu, anasınıfı, ilkokul, ortaokul 

ve Liseler ile bunlara denk okulları, 
ç) «Yaygın Eğitim Kurumu» deyimi, ö r g ü n Eğitim yanında veya dışında 

eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını, 
d) «öğretmen» deyimi, Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim ku

rumlarında, yetiştirme yurtlarında, kurs ve seminerlerde eğitim, öğretim ve yöne
tim hizmetlerini yürütenleri, 

e) «Yönetici» deyimi, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilâtında yönetim gö
revi alanları, 

f) «Zorunlu Ücretli Ek Ders Görevi» deyimi. Öğretmenin aylık karşılığı 
okutmakla yükümlü olduğu ders görevi dışında, haftada okutmak zorunda olduğu 
ücretli ek ders görevi saatlerini, 

g) «İsteğe bağlı ek ders görevi» deyimi, öğretmenin aylık ve zorunlu ek 
ders görevi dışında isteği ile okutacağı haftalık ücretli ek ders görevi saatlerini, 

ğ) «Zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» deyimi, Bakanlık Merkez ve 
Taşra Teşkilâtında, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 
yetiştirme yurtlarında, eğitim araçları, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki gö
revlilerin inceleme, a raş t ı rma plânlama, programlama, yönetim, eğitim, öğretim 
gibi hizmetleri karşılığı verilen haftalık ücretli zorunlu ek ders saatlerini, 

h) «Ders niteliğindeki egzersiz görevi» deyimi, her derece ve türdeki örgün 
(İlkokullar ile azınlık okulları hariç) ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğre
tim, yönetim faaliyetlerini yürütenlere, kurumun ders araç ve gerecinin, makina 
ve teçhizatının temini, korunması, bakımı, öğretime hazır halde bulundurulması 
veya sosyal hizmetleri karşılığı verilen haftalık ücretli ek ders saatlerini, 

ı) «Ücretli ders görevi» deyimi, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eği
tim kurumlarında öğretmen sayısının yetersiz olması halinde, bu kurumlarda gö
rev alacaklara verilecek ücretli haftalık ders saatlerini, 

i) «Sınıf Okutan Müdür» deyimi, İlkokullarda, sınıf öğretmenliği görevi 
yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmenleri. 
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j) «öğrenci kişilik hizmetleri» deyimi. Öğrencilerin, boş zamanlarının de
ğerlendirilmesi, sosyal ve eğitsel faaliyetleri, sağlık hizmetlerini, sosyal hizmetler 
ile psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini, 

k) «Gece öğretimi» deyimi, Saat 17.00'den sonra başlayan öğretimle, Cu
martesi, Pazar günleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretim, kurs ve seminer
leri, 

1) «Uzman ve Usta öğretici» deyimi, Uzman ve usta öğreticiler yönetmeli
ğinde belirtilenleri, 

m) «Endüstriyel Uygulamalı Ders» deyimi, Üretimin niteliğini ve verimli
liğini artırmak amacı ile teknolojilerin en iyi şekilde kullanılmasını ve bunların 
beceri haline dönüştürülmesini amaçlayan bilgi ve becerilerin kazandırıldığı uy
gulamalı dersleri, 

n) «Endüstriyel Teorik Ders» deyimi, Üretim metotları, üretim aşamaları 
ve üretim için gerekli diğer bilgileri kazandıran teorik dersleri (Endüstriyel Teorik 
ve Endüstriyel Uygulamalı Dersler Bakanlıkça tesbit olunur.) 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Merkez ve Taşra Teşkilâtı Görevlileri 
Madde 4 — Bakardık Merkez ve Taşra Teşkilâtı Görevlilerinden, 
a) Bakanlık Merkez Teşkilâtında görev yapanlardan Müsteşar, Müsteşar 

Yardımcılar, Bakanlık Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Talim ve 
Terbiye Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Üyeleri, Raportörleri, Müşavirleri ve Uz
manları, Teftiş Kurulu Başkam ve Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Genel 
Müdür Yardımcıları, Araştırma - Plânlama Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Baş
kan Yardımcıları, Bakanlık Başmüşaviri ve Bakanlık Müşavirleri, Bakanlık Baş
hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri ve Hukuk Müşavirliği Raportörleri, Daire 
Başkanları ve Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları, Savunma Sekreteri, Savunma 
ve Sivil Savunma Uzmanları Genel Müdürlükler ve Daire Başkanlıkları Müdürleri ile 
Müstakil Müdürlükler Müdürleri ve Müdür Yardımcıları, Şube Müdür ve Şube Mü
dür Yardımcıları, Başuzman Uzman ve Uzman Yardımcıları, Muamelât Müdürleri ve 
Muamelât Müdür Yardımcılarının, 

b) Bakanlık Taşra Teşkilâtında görev yapanlardan Milli Eğitim Müdürü 
ve Yardımcıları (Halk Eğitimi Başkanları dahil) 11 Eğitim Araçları Merkezi Baş
kam ve Yardımcıları ile ilçe Şube Başkanları, Eğitim Müdürü (İlköğretim Müdürü) 
ve Yardımcıları, Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürü, Bölüm Başkanları ve Müdür 
Yardımcıları, Milli Eğitim Müdürlükleri Eğitim Uzmanları Büroları ile okul Reh
berlik servislerindeki Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcılarının, 

c) İlköğretim ve özel kurumlarındaki Rehber öğretmen, Laboratuvar Öğ
retmenleri ve Atelye öğretmenleri, Uygulama Bahçeleri Gezici Başöğretmenleri, 
Yaygın Eğitim Enstitüsü Öğretmenleri, Yetiştirme Yurtlarındaki Grup öğretmen
leri. Halk Eğitimi Merkezi Rehber öğretmenleri, İl ve ilçe eğitim araçları Merkezi 
Başkanlıklarındaki Eğitim Araçları öğretmenleri ve Uzman Yardımcıları, İl Reh
berlik ve Araştırma Merkezlerindeki Rehber Uzmanları, Rehber Uzman Yardım
cıları, Rehber Uzman Adayları, Rehber Öğretmenleri ve Gezici Özel Eğitim Öğret
menlerinin, 

ç) Liseler, Meslek Liseleri, Mesleki ve Teknik Liseler, Ortaokullar, öğret
meni Yetiştirme (Hizmetiçi Eğitim) Merkezleri, Devlet Memurları Yabancı Diller 
Eğitim Merkezi ile 11 inci maddede sayılan Eğitim ve öğretim Kurumlan, İl Reh
berlik Araştırma Merkezleri, Yetiştirme Yurtları, Azınlık Okulları Yöneticilerinin 
(Müdürleri, Müdür Başyardımcıları, Müdür Yardımcılarının), 
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Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve eğitim programlarında saptanan ince
leme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, öğretim, rehberlik ve yönetim 
gibi görevlerinden 12 saati Zorunlu Ders Niteliğinde Yönetim Görevi» sayılır. Bu 
görevlerine karşılık haftada 12 saat ek ders ücreti ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretmen ve Kurum Yöneticileri 

öğretmenler 
Madde S — Anasınıfı, anaokulu ve kreşlerde çalışan öğretmenler ile ilkokul

larda (Pansiyonlu ilkokullar dahil) görevli öğretmenler program, yönetmelik, yö
nergelerle saptanan haftalık derslerini okutmakla yükümlüdürler. 

Bu öğretmenler, aylıkları karşılığı haftada okutmakla yükümlü oldukları 18 
saatin üzerinde okuttukları her ders saati için .«Zorunlu Ek Ders Görevi» ücreti 
alırlar. Öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgil i çalışma sürele
rinde ücretli ders görevlerini yapmış sayılırlar. 

Madde 6 — ilkokullar yöneticilerinin (Müdür, Müdür Yardımcılarının), ay
lıkları karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatleri dışındaki, ders dışı yö
netim ve eğitim görevleri karşılığı olarak yaptıkları çalışmaların haftada 10 saati, 
«Zorunlu Ders Niteliğinde Yönetim Görevi» sayılır. Bu görevlerine karşılık kendi
lerine ek ders ücreti ödenir. 

İlkokullarda sınıf okutan Müdürlere haftada 5 saat daha, «Zorunlu Ek Ders 
Görevi» dışında, ek ders ücreti ödenir. 

Madde 7 — Gündüz ve gece öğretimi yapan ortaokul ve liselerdeki genel 
bilgi, endüstriyel teorik ders ve meslek dersi öğretmenlerine; 

a) Ortaokul veya dengi kurumlarda, branşlarında haftada zorunlu 6 saat, 
branşları içinde veya dışında isteğe bağlı 6 saat, 

b) Liselerde branşlarında haftada zorunlu 6 saat, branşları içinde veya dı
şında isteğe bağlı 9 saat, 

ücretle ek ders görevi verilebilir. 
Madde 8 — Mesleki ve Teknik Liselerin atelye ve laboratuvar öğretmenle

rine (Bu okulların bünyesindeki uygulama anaokulları yönetici ve öğretmenleri 
dahil) ; 

a) Ücretle branşlarında haftada zorunlu 20 ve isteğe bağlı da 4 saat atelye 
laboratuvar ve endüstriyel teorik ders ek ders görevi olarak verilebilir. Bunlardan 
Mesleki ve Teknik Liseler dışındaki Bakanlığa bağlı okul veya kurumlarda görevli 
atelye, laboratuvar öğretmenlerine de bu fıkra hükmü uygulanır. (Bu kararın 4 
üncü maddesinin (c) fıkrasında yazılı) Özel Eğitim Kurumlarındaki Laboratuvar 
ve atelye öğretmenlerine verilen 12 saat «Zorunlu Ders Niteliğinde Yönetim Gö
revi» dışında ayrıca 8 saat sorunlu ek ders ve 4 saatte isteğe bağlı ek ders görevi 
verilebilir. 

b) Bunlardan Endüstriyel öğretim yapan atelye ve laboratuvar öğretmen
lerine-, (Kız Teknik öğret im Kurumlarındaki endüstriyel öğretim yapılan bölüm 
öğretmenleri dahil) 

1. (3) saat endüstriye] ders okutanlara 1 saat, 
2. (6) saat endüstriyel ders okutanlara 2 saat, 
3. (9) ve daha fazla endüstriyel ders okutanlara 3 saat, 
olmak üzere zorunlu ve isteğe bağlı azami ek ders görevi dışında atelye, 

laboratuvar ve endüstriyel teorik ders, fiilen derse girmek kaydıyla, ücretle ek ders 
görevi olarak verilebilir. 
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Madde 9 — Televizyon, Radyo programlan ile göze ve kulağa hitap eden 
üç boyutlu araçlarla eğitim yapan ve üreten kurum öğretmenleri ile mesleki ve 
teknik açık öğretim okulu öğretmenlerine; örgün eğitim kurumlarında branşların
daki benzer öğretmenlerin haftada okutabilecekleri azami ücretli ek ders saati sa
yısı kadar ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Madde 10 — Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi ve öğretmeni 
Yetiştirme (Hizmetiçi Eğitim) Merkezleri öğretmenlerine haftada 6 saat zorunlu 
ve 6 saat isteğe bağlı ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Madde 11 — Mesleki ve Teknik öğret im Kurumlarından Kız Teknik öğre
tim Olgunlaşma Enstitüsü, Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Mer
kezi, Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Okulu ve Çıraklık Eğitim Merkezi, Pratik Sa
nat Okulu, Akşam Kız ve Erkek Sanat Okulu, benzeri okul ve yaygın eğitim ku
rumlarında görevli, atelye, laboratuvar meslek dersleri ve kurs öğretmenlerine 
haftada zorunlu 20 saat, isteğe bağlı da 4 saat ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Atelye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik 
dersler, atelye dersi sayılır. 

Madde 12 — Ders dışı hazırlık, plânlama, eğitim, yönetim ve öğrenci kişi
lik hizmetleri karşılığı olarak, zorunlu ücretli ek ders saatleri dışında haftada; 

a) Anasınıfı, anaokulu ve kreşlerde görevli yönetici ve öğretmenlerle, ilk 
okul öğretmenlerine 3 saat, 

b) İl rehberlik ve araşt ı rma merkezlerinde görevli yönetici, rehber öğret
men, gezici özel eğitim öğretmeni, rehber uzman, rehber uzman yardımcılarına, 
rehber uzman adaylarına 1 saat ek ders ücreti ödenir. 

Madde 13 — Ortaokul ve liselerde öğrenci kişilik hizmetlerini yürüten öğ
retmenler bu görevlerine karşılık 3 saat ücretli ek ders görevi yapmış sayılır. Bu 
ders görevi haftalık zorunlu ek ders görevi içinde verilir ve ücret ödenir. 

Madde 14 — Kadrolu öğretmen sayısı (Yöneticiler dahil) üç ve üçten az 
olan ortaokullarda, liselerde, çırak okulu ve çıraklık eğitimi merkezlerinde öğret
men bulunmaması nedeniyle derslerin boş geçmesi halinde, yöneticilere (Müdür, 
Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına) yöneticilik görevlerini aksatma
mak şartıyla, ücretli zorunlu ders niteliğindeki yönetim görevi ile ders niteliğin 
deki egzersiz görevi dışında haftada 6 saat daha ücretle ek ders görevi verile
bilir. 

Kurum Yöneticileri 
Madde 15 — «Zorunlu Ders Niteliğindeki Yönetim Görevi» dışında, kurum 

yöneticilerinden; 
a) Liselerin Müdür ve Müdür Başyardımcılarına haftada 6 saat; ortaokul

ların Müdür ve Müdür Başyardımcılarına gündüz öğretimi yapılan okullarda haf
tada 3 gece öğretimi yapılan okullarda haftada 6 saat, 

b) Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi, öğretmeni Yetiştirme 
(Hizmetiçi Eğitim) Merkezleri, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, Mesleki ve 
Teknik öğre t im Kurumlarından Kız Teknik öğre t im Kurumlan, Otelcilik ve Tu
rizm Meslek Lisesi ile Sekreterlik Meslek Lisesi Müdür ve Müdür Başyardımcıla
nna 12 saat, 

c) 11 inci maddede sayılan kurum Müdür ve Müdür Başyardımcılarına haf
tada 12 saat, bu maddedeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlerine haftada 6 saat, 

d) Erkek Teknik öğre t im Kurumlan Müdür ve Müdür Başyardımcılarına 
15 saat, 

daha «Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi» verilir ve ek ders ücreti ödenir. 
Madde 16 — Liselerde, ortaokullarda ve 11 inci maddede sayılan kurum

larda görevli Müdür Yardımcılarına ve Halk Eğitim Merkezi Rehber Öğretmenle-
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rine «Zorunlu Ders Niteliğinde Yönetim Görevi» dahil, kendi kurumlarındaki ben
zer öğretmenlerin haftada alabilecekleri azami ücretle ek ders saatini doldurun
caya kadar, fiilen derse girmek kaydıyla, ücretli ek ders görevi verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Madde 17 — Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerde yönetici ve öğretmen olarak 
görevlendirilenlere haftada 30 saate kadar ücretle ders görevi verilebilir. 

Madde 18 — Bu Karar kapsamına giren her derece ve türdeki örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarında öğretmen sayısının yetersiz olması halinde; 

a) En az üç yıllık Yüksek Okul veya Üniversite mezunları ve öğretmen ye
tiştiren kurum mezunları ile fiilen ilkokul öğretmeni olarak çalışanlara; ortaokul 
ve liseler ile 11 inci maddede sayılan kurumlarda, 

b) Mesleki ve Teknik Liselerden veya daha üst seviyedeki bir mesleki ve 
Teknik öğret im Kurumundan mezun olanlardan, mesleğinde başarılı olduğunu bel
gelendirenlere herhangi bir mesleki veya teknik okul mezunu olmamakla birlikte 
öğreticilik alanında başarılı bir şekilde çalışmış veya öğreticiliği alanında bir kurs
tan geçtiğim belgelendirenlere yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre, uzman 
ve usta öğretici olarak, Mesleki ve Teknik Liselerle bu kararın 11 inci maddesinde 
sayılan kurumlarda, 

ücretli ders veya ek ders görevi verilebilir. 
(a) ve (b) fıkralarında sayılanlardan resmi görevi bulunanlara gündüz öğ

retimi yapılan kurumlarda, haftada 8 saat ve gece öğretimi yapılan kurumlarda 
da 6 saat daha; resmi görevi bulunmayanlara ise, görev aldığı kuramda aynı dersi 
okutan öğretmenlerin aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders sayısı ka
dar ücretli ders veya ek ders görevi verilebilir. 

Madde 19 — 18 inci maddede sayılanlardan Halk Eğitimi Merkezi ile Çıraklık 
Eğitimi Merkezlerinde ve Çıraklık Okulunda görevlendirilen ve herhangi bir res
mi görevi bulunmayan uzman ve usta öğreticilere köyler ve kasabalarda, şehir mer
kezlerinden uzak yerleşim birimlerinde, gecekondu bölgelerinde, geçici olarak gö
rev verilmesi halinde haftada 30 diğer yerleşim birimlerinde görev verilmesi ha
linde ise haftada 25 saate kadar ücretli ders görevi verilebilir. 

Madde 20 — Çıraklık Okulu ve Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde görevli Mü
dür Yardımcısı ve öğretmenlerin; çırağın işyerindeki uygulamalı eğitimini izle
mek, programa uygunluğunu ve sistemin işyerlerinde işlerliğini sağlamak, mes
leki rehberlikte bulunmak üzere yaptığı bu görevler ders görevi sayılır. Ders dağı
tımı çizelgelerinde bu görev «Sanayi ile işbirliği» adı altında gösterilir. Bu tür görev
lendirmelerde zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatleri toplamı içinde kalmak kay
dıyla Müdür Yardımcılarına haftada 12, öğretmenlere haftada 24 saate kadar ücret
le ek ders görevi verilebilir. 

Madde 21 — Branşında öğretmen bulunmaması halinde emekliye ayrılmış 
olanlara 65 yaşına kadar, emekli aylığı kesilmeksizin örgün ve yaygın eğitim ku
rumlarında haftada gündüz 8 ve gece de 6 saat ücretli ders görevi verilebilir. 

Madde 22 — İlkokullarda, yöneticilerin veya branş öğretmenlerinin derse gir
diği saatlerde sınıf öğretmeni okulda bulunmak zorundadır. Bu öğretmenler bu 
saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yaparlar. 

Madde 23 — Ortaokul ve Lise Müdürleri, okullarında görevli öğretmenlerden, 
aylık karşılığı haftalık ders saatini dolduramayanlar ile açık geçen dersleri en geç 
15 gün içinde Mi l l i Eiğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

Mi l l i Eğitim Müdürleri, aylık karşılığı ders ve ücret karşılığı zorunlu ek ders 
görevi saatlerim kendi okullarında dolduramayan öğretmenleri, aynı Belediye sı
nırları içinde kalmak şartıyla, diğer dengi okullarda branşlarında görevlendirmek 
ve izlemek zorundadır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 
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Madde 24 — Bu karar kapsamına girenlerden : 
a) Öğretmenler ve kurum yöneticileri Mi l l i ve Mahalli Bayram hazırlık çalış

maları günlerinde, öğrencilerle beraber bu çalışmalara katıldıkları takdirde, bu gün
lere rastlayan zorunlu ücretli, egzersiz veya ek ders görevlerini yapmış sayılırlar. 

b) Merkez ve Taşra Teşkilâtında geçici görevle görevlendirilenler, her tür
lü eğitsel gezilerde, seminerlerde ve hizmetiçi eğitim kurs ve seminerlerinde yöne
tici ve öğretmen olarak görevlendirilenler ile endüstri ve işyerleriyle işbirliği ya
pan eğitim kurumlarında bu işten sorumlu olanlar, bu günlere rastlayan ücretli 
ders, ek ders, zorunlu ek ders ve egzersiz görevlerini yapmış sayılırlar. 

c) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, yetiştirme yurtlarında yan yıl ve yaz ta
tilinde, okulda, öğrenci kalması halinde, nöbet hizmeti ile görevli öğretmenlere her 
nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. 

Madde 25 — Bakanlıkça, ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim 
programı ve malzemelerini hazırlama, geliştirme, inceleme araştırma görevi veri 
lenler, projelerde çalışan uzmanlar, eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, 
ders araç gereci hazırlamak veya sağlamak, makina, teçhizat ve ders aracı üret
mekle görevli öğretmen ve yöneticiler görevlendirildikleri bu süre için haftada 12 
saat ek ders ücreti alırlar. Ancak, okullarındaki ücretli ders saati 12 saatten fazla 
ise, okullarında aldıkları kadar ek ders görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders üc
retlerini almaya devam ederler. 

Madde 26 — Okullarda ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmalarını 
yürüten öğretmenlere bu görevlerine karşılık aylık ve ücretle okuttukları ders sayısı
na bakılmaksızın Okul Müdürlüğünce düzenlenen ve Mi l l i Eğitim Müdürlüklerince 
onaylanan program gereği fiilen yapacakları bu faaliyetler karşılığı haftada 6 saat 
egzersiz görevi ücreti verilir. 

Madde 27 — Kurumlarda Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenleri ile modern 
program uygulayan okulların Fen Bilgisi öğretmenlerine okul Müdürlüğünce onay
lanmış plân ve program gereğince fiilen laboratuvarda yaptıkları her 4 saatlik 
laboratuvar dersi için 1 saat, Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullardaki daktilografi öğretmenlerine her 4 saatlik daktilografi dersi için 1 saat, 
haftada alabileceği aylık karşılığı, zorunlu ve isteğe bağlı azami ek ders saatleri 
içinde sayılmak şartıyla hazırlık görevi ücreti verilir. 

Madde 28 — Bu karara göre ücretli ders görevi verilenlerden, sınav dönem
lerinde (Yaz, Güz ve Kış) görev alanlara her sınav dönemi için, sınav döneminde 
sınavı yapılan dersin yıl içinde tam ders yapılan ayda okutabilecekleri ücretli ders 
saati sayısına göre ders görevi ücreti ödenir. 

Başka bir okuldan naklen gelen yönetici ve öğretmenlere bitirme ve bütünle
me sınavlarında görev verilmesi halinde, bunların ek ders görevi ücretleri eski okul-
larında yıl içinde tam ders yapılan ayın ücretli ders sayısı toplamı ve buna ait Va
lilik Onayı esas alınarak yeni okullarınca ödenir. 

Yöneticiler ile İlkokullar ve 11 inci maddede sayılan kurum ve kurslarda gö
revli öğretmenler, yetiştirme kursları ve sınav dönemlerinde ek ders, zorunlu ek 
ders, ders niteliğinde yönetim ve ders niteliğinde egzersiz görevleri karşılığında 
ücret aldıklarından bunlara ayrıca sınav dönemi ücreti ödenmez. 

Madde 29 — Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğ
renci adaylarına uygulanacak seçme, yarışma sınavları ile ilkokulu dışarıdan bitirme 
sınavlarında, Mesleki ve Teknik Açık öğret im Okulu, Çıraklık Eğitimi Merkezle
rinde ve Okulunda yapılan mesleki formasyon sınavlarında görevlendirilen yönetici 
ve öğretmenlere okulundaki o günkü ek ders ücreti ödenmez. Bu sınav görevi karşı
lığı, her sınav günü için 6 saat ek ders ücreti ödenir. 

Bu iş ve işlemlerle i lgil i döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret öde
mesi yapılmaz. Mesleki kurs sınavları soru hazırlığı ve sınav sonu değerlendirme
ler için tahakkuk ettirilecek ücret günü 5 iş gününü geçmez. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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Madde 30 — Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve ku
rumlarda, hangi dersleri branşları içinde okutabilecekleri hususu Bakanlıkça sap
tanır. 

Madde 31 — «Zorunlu Ek Ders», «Ders Niteliğinde Egzersiz» ve «Zorunlu Ders 
Niteliğinde Yönetim Görevi» saatleri haftanın mesai günlerine dengeli olarak dağıtı
lır. 

Madde 32 — Bu karar kapsamına girenlerin izinli ve raporlu bulundukları 
günlere ait ek ders ücreti ödenmez. 

Madde 33 — Bu karar ın 4 üncü maddesinde sayılan görevlilere (4 üncü mad
denin (ç) fıkrasındaki Müdür Yardımcıları hariç), bu kararla verilen ücretli «Zo
runlu Ek Ders», Ders Niteliğinde 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 34 — Endüstriyel öğretim yapan Ortaöğretim Kurumlarında yöneti
cilik görevi alan öğretmenlerle (Müdür ve Müdür Başyardımcıları hariç) atelye öğ
retmenlerinin, atelyelerdeki tezgah ve makinaların bakımı ve öğretime hazır du
rumda bulundurulması için yaptıkları çalışmaların haftada 6 saati, bölüm şefleri
nin ise haftada 10 saati aylık karşılığı ve ücretle okutabileceği azami ders saatleri 
sayısı içinde olmak kaydıyla, «Ders Niteliğinde Egzersiz» görevi sayılır ve ek ders 
ücreti ödenir. 

Madde 35 — Saat 17.00'den sonra başlayan öğretimle, Cumartesi, Pazar gün
leri, yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimde gece ücreti ödenir. 

Madde 36 — Ortaokul ve Liselerde görevli öğretmenlerden 25 yılını dolduran
lara istemedikleri takdirde zorunlu ek ders görevi verilmez. 

Madde 37 — Bu kararda sözü edilen zorunlu ek ders görevi verilenlerden ka
bul edilebilir bir mazereti olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asli görev
lerini yapmamış sayılırlar. 

Madde 38 — Eğitim seferberliği nedeniyle açılan okuma ve yazma kurslarında 
ilkokul, ortaokul ile liseleri dışarıdan bitirme sınavlarına hazırlama kurslarında 
görevlendirilen öğretmenlere bu kararla saptanan zorunlu ve ücretli ek ders saat
lerinin dışında haftada 8 saat ücretli ders görevi verilebilir. 

Madde 39 — öğretmensiz geçen dersler için; 
a) Öğretim yılının ikinci döneminde ve yaz aylarında yetiştirici kurslar açı

lır. Öğretmenlere bu kurslarda Belediye sınırları dışında da ders görevi verilebilir. 
b) ikinci dönemde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere bu karar

da belirtilen en çok ücretli ders saati dışında, ayrıca haftada 6 saate, yaz aylarında 
açılan kurslarda 30 saate kadar ücretle ders görevi verilebilir. 

Madde 40 — Y a n yıl ve yaz tatillerinde öğretim yapılan her derece ve türdeki 
örgün eğitim kurumları ile 11 inci maddede sayılan kurumlarda görevlendirilen 
öğretmenlere; 

a) Bu süre içinde haftada 30 saat, 
b) Yıl içinde gece öğretimi yapan Endüstri Meslek Liseleri ve Çıraklık Eği

timi Merkezlerinde yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılacak pratik çalışmalarda görev
lendirilen atelye öğretmenlerine haftada 44 saate kadar, 

ücretle ek ders görevi verilebilir. 
Madde 41 — Öğretmen ve yöneticilerin bu karara göre, haftada alabilecekleri 

ek ders saatleri sayısı E K : I ve E K : II deki çizelgelerde gösterilmiştir. 
BEŞINCI BÖLÜM 

Yürürlükten Kaldırma ve Yürürlük Hükümleri 
Madde 42 — 30/4/1981 tarihli ve 8/2750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürür

lükten kaldırılmıştır. 
Madde 43 — 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105 nci maddesi gereğince Sayış

tay görüşü alınan bu karar yayımım takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak 
üzere yürürlüğe girer. 

Madde 44 — Bu karar hükümlerini Mi l l i Eğitim Bakanı yürütür. 
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ÖĞRETMENLER 

MILLI EĞITIM BAKANUĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETICILERININ DERS ÜCRETLERINE 
TÜŞKıN KARARA (EK -1) ÇIZELGE 

NOT: 1 — Bu çizelgenin ait olduğu esasların 17, 28, 28, 20. 38, 39 ve 40 nci maddelerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi 
halinde, bu çizelgede belirtilen ek ders saatleri dışında; ayrıca madde bükümlerinde geçen ders saatleri sayısı kadar 
ele ders görevi verilebilir ve ücret Ödenir. 

2 — Televizyon, Radyo programlan ile göze ve kulağa hitabeden üç boyutlu araçlarla eğitim yapan ve üreten kurum öğ
retmenleri ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Öğretmenleri bu esasların 7 ve 8 inci maddesindeki öğretmen
ler gibi işlem görürler. 

3 — Ders Dışı Hazırlık, Planlama, Eğitim - Öğretim, Yönetim». -Öğrenci Kişilik Hizmetleri-, «Sınıf Öğretmenliği» ders 
ücretleri öğretimin yapıldığı süre içinde ödenir. 

4 — Bu esasların, e, 10 ve 11 inci sırasında sayılan öğretmenlere "Ders Dışı Hazırlık, Planlama, Eğitim - Öğretim, Yönetim-
«öğrenci Kişilik Hizmetleri-, «Sınıf Öğretmenliği-nden dolayı ders ücreti ödenmez. 

Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa :9 
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3 MALAR 

5-12 Ana Sınıfı 
Öğretmenleri ı s 7 - — — 3 — — 10 

5-12 Ana Okulu 
Öğretmenleri 18 7 - — - 3 - - 10 

5-12 Kreş 
Öğretmenleri 18 7 — _ 3 — 10 

5-12 İlkokul 
Öğretmenleri 18 7 - - 3 — - 10 

S 6 12 Sınıf okutan 
Mudur 18 7 — — - 3 — 5 15 

7-13 Ortaokul 
öğretmenleri 18 e 8 — _ _ (i l , 12 fx> zorunlu 

7-13-27 Liselerde ek ders görevi 
Genel Bilgi İçinde verilir. 
Endüstriyel, 
Teorik Ders ve 
Meslek Dersi 
öğretmenleri 15 e a — — — (XI, - 19 

a 13-34 Mesleki ve 
Teknik Lise
lerde Atölye 
ve Laboratuar 
Öğretmenleri 20 20 * 1-3 (yy 9-10 _ lxl, — 24 -27 tx) . 

(yl maaş ve 
ücretle okuta

11 11 inci mad bileceği ders 
dede sayılan saatleri sayısı 
kurumlar içinde verilir. 
öğretmenleri 20 20 4 — _ _ _ _ 24 
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MİLLÎ EGİTÎM BAKANLIĞl ÖĞRETMEN VE YÖNETİCÎLERÎNİN DERS ÜCRETLERİNE 
ÎLÎŞKÎN KARARA (EK - W ÇİZELGE 

NOT • 1 — Bu çizelgenin ait olduğu esasların 16 ncı maddesinde belirtilenlere; «Zorunlu Ders Niteliğinde Yönetim Görevi, dahil 
kendi kurumlarındaki benzer öğretmenlerin haftada alabilecekleri azami ücretle ek ders saatini dolduruncaya kadar 
fiilen derse girmek kaydıyla, Ücretli ders görevi verilebilir. 

2—14 ncü madde ve ortak hükümlerde belirtilen şartlar içinde görevin yerine getirilmesi halinde bu çizelgede belirtilen 
ek ders saati dışında, ayrıca madde hükümlerinde gecen ders saatleri sayın kadar ek ders ve egzersiz görevi verile
bilir ve ücreti ödenir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10 
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AÇIKLAMALAR 

e 12 Ana Sınıfı, Ana Okulu, 
Kreş Mudur ve Müdür Yar
dımcıları 10 3 13 

e İlkokul Müdür ve Müdür 
Yardımcıları e 10 10 Yatılı Bölge Okulları ve 

4 Yetiştirme Yurdu Yönetici
leri ile Azınlık Okulları 
Müdür ve Müdür Baş
yardımcıları 12 12 

Özel Eğitim, kurumlarında
ki İlkokul yöneticiler! dahil 

4-12 İl Rehberlik ve Araştırma 
Merkezinde Görevliler 12 _ _ 1 13 

4-15 

4 

Bu esasların ı ı nci madde- Yürürlük-
slnde sayılan Kurum Mu- teki mev
du rleri ve Müdür Başyar- 7uatlanna 
dımcılan göre 

İlköğretim Müdürleri ve 
Müdür Yardımcıları 4 

12 

12 

12-1x16 24-18 

12 

(x) Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlerine 6 saat ders 
niteliğinde egzersiz görevi 
verilir 

4-15 Ortaokul Müdür ve Müdür 
Başyardımcıları 

6 saate 
kadar 12 3-1x16 15-18 

(x) Yatılı Bölge Okulları ve 
Özel Eğitim, Kurumlarında
ki Ortaokul yöneticileri da
hil aksam öğretimi yapılan 
kurum yöneticilerine öde
nir. 

4-15 Lise Müdür ve Müdür Baş
yardımcıları 12 6 18 

4-15 

4-15 

Kız Teknik Öğretim Ku
rumlan Müdür ve Müdür 
Başyardımcıları 
Erkek Teknik Ortaöğretim 
Müdür ve Müdür Başyar
dımcıları 

12 

12 

12 

15 

24 

27 

4-15 Otelcilik ve Turizm Mes
lek Liseleri Müdür ve Mü
dür Başyardımcıları 12 12 24 

4 Yukarıda sayılanların dı
şında bu esasların 4 ncü 
maddesinde sayılan merkez 
ve taşra teşkilatı görevleri 12 12 
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