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MADDE 1. — :>007 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
{> nci maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre ders ve ekzersiz saatlerini doldu
ran öğretmenler. bulundukları okullarda veya aynı şehirde başka bir meslek oku
lu veya kursunda ihtisaslarına s>öre \ekâletçe kendilerine ilâve olarak verilecek
en çok (G) saate kadar ders almak mecburiyetindedirler.
.Bulundukları okullarda veya aynı şehirde başka bir meslek okulu veya kur
sunda 6 nci maddenin (C) fıkrasında zikredilen ders saatlerini dolduran atelye
öğretmenleri, bu (»kullarda vekâletçe kendilerine ihtisasları dâhilinde ilâve ders
verilirse, haftada en çok 1b' saate kadar atelye \e meslek dersi almak ve ekzersiz
yapmak mecburiyetindedirler.
Yukardaki fıkralara göre ilâve olarak verilecek vazifeleri almaktan çekinen
öğretmenler asıl vazifelerinden de çekilmiş sanılırlar.
6 nci maddeye göre okutmakla mükellef tutulabilecekleri ders saatleri (okulun
teşkilâtı itibariyle) tamamlatılmamış olan öğretmenlere, rızalariyle, menşelerine gö
re taayyyiin eden ihtisas grupları dışında ücretle ders verilmesi caizdir.
Meslekten öğretmen bulunmaması halinde, genel deısler, meslek dersleri veya
atelye dersleri öğretmenliği vasıflarını haiz bulunanlardan memur olanlara haf
tada (8) ve serbest meslek mensuplarına haftada (24) saate kadar ücretli ders ve
rilebilir.
Yukarıki fıkralara göre meslekî ve teknik öğretim okullarında ve kursların
da ücretle ders verilenlere gösterecekleri beher ders ve yapacakları beher ekzersiz
saati için :î - f> liraya kadar ücret verilir.
MADDE 2. — :>007 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
riuiesinde müdürlük, başımıavnılık \e muavinlik bulunan öğretmenler hafta
da en çok 12 ve kurs mahiyetinde olan meslekî ve teknik öğretim okullarında (24)
saate kadar ders okutmakla mükellef tutulurlar. Ancak, öğretmen bulunmaması
dolayısiyle ve lüzumu halinde bu 12 ve 24 saatten fazla olarak, ihtisasları dâhi
linde olan dersler için mecburen ve ihtisasları dışında olan dersler için rızala
riyle haftada 8 saate kadar ücretle ders verilebilir. Bu suretle ilâve ders almış
bulunanlara gösterecekleri beher ders saati için ;> - 5 liraya kadar ücret verilir.
Atelye şeflerine öğretmenlik aylıklarından ve 1 nci maddeye göre alabilecekle
ri ücretten başka ayda 30 - 75 liraya kadar şeflik ücreti verilirMADDE :i. — Bu kanunun birinci ve ikinci maddeleri gereğince verilecek üc
retler hakkında 4178 sayılı Kanunun birinci maddesi hükmü tatbik olunmaz.
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MADDE 4. — JBu kanun neşri tarihinden itibaren nıer'idir.
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya Maarif re Maliye vekilleri me
murdur.
5 Eylül 1956
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