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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar Öğretmenlerinin
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 12.3.1964
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MADDE 1. — A) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları kar
şılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler.
Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde haftada altı saate kadar
ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında muvafakat ettikleri takdirde kendi
lerine okullarında, dengi veya orta dereceli resmî ve özel okullarda altı saate kadar daha üc
retle ek ders verilebilir.
B) Yüksek dereceli meslek ve teknik okulları atelye öğretmenleri maaşları karşılığı olarak
haftada onaltı saat atelye ve meslek dersi okutmakla yükümlüdürler.
Bunlara, haftada onaltı saate kadar ücretle mecburi ek atelye, meslek dersi ve egzersiz ve
rilebilir.
C) Yüksek dereceli okullar asistanları ilgili ders öğretmeninin muvafakati ve bölüm öğret
menlerinin kararı ile haftada altı saate kadar ders okutabilirler. Bunlara, hiçbir okulda ücretli
ek ders verilemez. Ancak yönetmeliklerinde saptanmış bulunan ödevlerine karşılık kendilerine
aylıklarından başka her ay ikiyüz lira verilir.
Bilimsel özerkliği olan ve özel kanunla kurulan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve
yardımcıları hakkındaki hükümler saklıdır.
MADDE 2. — Lise derecesinde bir öğrenim üzerine en az bir yıllık, beş yıllık meslek okulu
öğrenimi üzerine en az iki yıllık bir meslek öğrenimi veren öğretim kurumları ve kursları öğret
menleri hakkında birinci madde hükümleri uygulanır.
MADDE 3. — A) Orta dereceli okulların ikinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğret
menleri maaşları karşılığında ve ihtisasları içinle haftada 15, birinci devre genel bilgi ve mes
lek dersleri öğretmenleri de maaşları karşılığınla ve ihtisasları içinde 18 saat ders okutmakla
yükümlüdürler.
Bu öğretmenlere okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde haftada 6 saate kadar üc
retle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında muvafakatleri ile okullarında, resmî ve
özel dengi okullarda ikinci devre öğretmenlerine dokuz, birinci devre öğretmenlerine altı saate
kadar daha ihtisasları içinde ücretle ek ders ve egzersiz çalışmaları verilebilir.
Birinci devre öğretmenlerinden olup da okuttukları derslerin tamamı veya çoğu ikinci dev
reden verilenlerin ders sayılarının tesbitinde ikinei devre öğretmenleri gibi işlem yapılır.
B) Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okulları atelye ve tatbikat öğretmenleri ile ak
şam sanat okulları atelye öğretmenleri, okullarınla veya diğer dengi meslekî ve teknik okul ve
kurslarında maaşlarına karşılık haftada 20 saat atelye ve meslek dersi okutmakla yükümlüdür
ler.
Bu öğretmenlere ayrıca haftada 20 saate kaiar mecburi, 4 saat de ihtiyari olarak ücretle ek
atelye, meslek dersi ve egzersiz verilebilir.
Köy, ilçe ve bölge kursları öğretmenleri haftada 28 saat atelye dersi okutmakla yükümlü tu
tulurlar,
ı
Bunlara ayrıca haftada 16 saate kadar ücretle ek atelye dersi verilebilir.
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MADDE 4. — Devlet konservatuvarlan yüksek devre esas ders öğretmenleri maaşları karşı
lığı haftada sekiz, yardımcı ders öğretmenleri haftada on, orta devre esas ders öğretmenleri haf
tada on, yardımcı ders öğretmenleri haftada oni .d saat ders okutmakla yükümlüdürler.
Bunlardan, yüksek devre öğretmenlerine, okullarında veya dengi okullarda ihtisasları içinde al
tı, orta devre öğretmenlerine dokuz saate kadar ücretle mecburi ek ders, ayrıca muvafakat et
tikleri takdirde konservatuvarda veya dengi resmî ve özel okullarda altı saate kadar da ücretle
ek ders verilebilir.
Konservatuvar genel bilgi dersleri öğretmenleri hakkında tâyin edildikleri devreye göre birin
ci ve üçüncü maddeler hükümleri uygulanır.
MADDE 5. — Yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerine okullarında veya dengi okul
larda maaşları karşılığı okutacakları ders saatini dolduracak kadar ders bulunmadığı takdirde da
ha az ders verilmesi caizdir. Şu kadar ki, Millî Eğitim Bakanlığı mecburi ders saatlerinden daha
az miktarda ders saati verilen öğretmenlerin mütebaki ders saatlerini münasip göreceği diğer den
gi okullarda ihtisasları içindeki derslerle tamamlatır.
Orta dereceli okul öğretmenlerinden kendilerine ücretle mecburi ders verilemiyen veya kıs
men verilebilenlerden ihtiyaç halinde ikinci devre öğretmenlerine haftada 15, birinci devre öğ
retmenlerine haftada 12 saate kadar muvafakatleri ile ihtisasları dışında ücretle ek ders verile
bilir.
MADDE 6. — Yüksek okullarda (yüksek devresi bulunan konservatuvarlar dâhil) müdürlük,
müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler haftada dört saate kadar ders
okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde haftada sekiz saate kadar ücretle ders ve
rilebilir.
Orta dereceli okullarda müdürlük, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı
yapan öğretmenler haftada altı saate kadar ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları
içinde veya muvafakat ettikleri takdirde ihtisasları dışında haftada oııiki saate kadar ücretle ek
ders ve egzersiz verilebilir.
MADDE 7. — öğretmenler için bu kanunla tesbit olunan âzami ders ve egzersiz çalışmaları
miktarı ek görev veya başka bakanlık ve kurumlar emrinde öğretmenlikler alınması şeklinde da
hi olsa hiçbir suretle aşılamaz.
MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullara meslekten öğretmen bulun
maması halinde:
a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve yüksek okul mezunları ile dengi yabancı üniver
site ve yüksek okul mezunları,
b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşıyanlarla ilkokul öğretmen
liği yapanlar ve ev işleri dersi için de meslekî ve teknik öğretim kurslarında öğretmenlik yap
makta olanlar,
Geçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler.
Bunlardan, resmî bir görevi bulunanlara haftada sekiz, resmî görevi bulunmıyanlardan yük
sek öğretim kurumlarına atananlara oniki, orta dereceli kurumlara atananlara yirmidört saate
kadar ders verilebilir.
MADDE 9. — öğretmenlerin yukarıdaki mad ielere göre kabulüne mecbur oldukları görevle
rin her hangi birinden çekinmeleri esas vazifele inden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir.
öğretmenlikte veya Millî Eğitim hizmetlerinle yirmibeş yılı tamamlıyanlara muvafakat et
medikleri takdirde ek ders verilemez.
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MADDE 10. — Yüksek okullarda ikinci madlede belirtilen okul ve kurslarda ek ders okuta
cak öğretmenlere her ders saati için gündüz on^eı, akşam yirmi, mühendis yetiştiren teknik
okullarda her ders saati için gündüz yirmi, akpra yirmibeş, orta dereceli okullarla meslekî eği
tim merkezleri ve çeşitli kurslarda her ders saati için gündüz on, akşam onbeş lira ücret ödenir.
(Akşam öğretimi saat 17 den sonra başlıyan öğ etimdir., Cumartesi günü saat 14 ten sonra ve
Pazar günü yapılan öğretim de akşam öğretimi hükmündedir.)
Devlet konservatuvarları yüksek devre esas ders öğretmenliğine atananlar hakkında, okut
tukları dersler hangi devrede olursa olsun, yük jek okul öğretmenleriyle ilgili ücret hükümleri
uygulanır.
Millî Eğitim elemanlarının yetiştirilme ve geliştirilmesiyle ilgili olarak açılacak her çeşit
kurslarda görev alacak öğretmenlere her ders saati için yirmi lira ücret verilir.
Meslekten öğretmen bulunmaması halinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara geçici ola
rak atanan öğretmenlere her ders saati için yük :ek okullarla ikinci maddede belirtilen okul ve
kurslarda gündüz onbeş, mühendis yetiştiren teknik okullarda gündüz yirmi, akşam yirmibeş, or
ta dereceli okullarla meslekî eğitim merkezleri ve çeşitli kurslarda sekiz lira ücret ödenir.
Meslekî ve teknik okul ve eğitim kurumların laki atelye ve şube şeflerine maaşlarından ve
ek ders ücretlerinden başka ayda 75 - 150 lira arannda şeflik ücreti verilir.
MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda milli güvenlik bilgisi dersi öğretmen
liğine, Genelkurmay Başkanlığınca yapılan yönetmelik esaslarına göre atanacak subaylara bu
okullarda okutacakları her ders saatleri için on lira ücret verilir. Bunlar hakkında 7 . 5 . 1947
tarih ve 5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanmaz.
MADDE 12. — Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördükçe yabancı uyruğunda bulunanları kad
rosundan ayıracağı maaş karşılığında ücretle öğ reteen olarak çalıştırabilir.
MADDE 13. — Ücretli öğretmenlikler ve yabancı uyruklu öğretmenlere ödenecek maaş kar
şılığı ücretler kazanılmış hak sayılmaz.
MADDE 14. — Bu kanuna göre ödenecek ücretler hakkında 4178 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi uygulanmaz.
MADDE 15. — 1702 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi (bütün ek ve tadilleriyle), 3007 sayılı
Kanunun 6 nci maddesi ve aynı Kanunun 6836 sayılı Kanunla değişik 7 ve 8 nci maddeleri,
4274 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin 6234 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası, 3829 sayılı
Kanunun 14 ncü maddesi ve 7143 sayılı Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu kanundaki ders saatleri ve ücretleri ile şube şeflikleri ücretlerine müteallik hükümler
Tarım Bakanlığına bağlı her derecedeki okul öğretmenleri hakkında da tatbik olunur.
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MADDE 16 — Bu kanunun ders sayılan ile ilişkin hükümleri yayımı tarihinden,
Akşam okulları hakkındaki hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren,
Diğer ücretlerle ilgili hükümleri 1 . 3 . 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.
10 Mart 1964
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