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retlere dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hhami Ertem'in sözlü cevabı (6/490)
BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın? Bura
dalar. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar.
Sözlü soruyu okutuyorum.
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lama olarak 273 600 liradır. Müdür yardımcıla
rının makam ücretleri asgari 60 âzami 200
Türk lirası arasında değişmektedir. Umumiyet
le çoğunluğun makam ücretleri 60 ilâ 125 lira
arasında olduğunu bilgilerine sunarım.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın.

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularıma Millî Eğitim Bakan
lığının sözlü olarak cevap vermesine delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim.
Afyon Milletvekili
Mustafa Akalın
22 . 12 . 1966
1. —- Halen lise ve ortaokullarda kaç müdür
ve ne kadar müdür yardımcısı vardır.
2. — Bir öğretmenin haftada kaç saat ders
vermesi mecburidir?
Mecburi ders saati dışındaki ders saatleri
için ne kadar ücret verilmektedir?
3. — Lise ve ortaokullardaki yardımcıların
haftada kaç saatlik ders vermektedirler?
Bu şahısların girmedikleri ders saatleri baş
ka öğretmenlere munzam ders saati ücreti ve
rilerek telâfi edildiği cihetle yılda kaç lira
munzam ders saati ücreti ödenmektedir.
4. — Müdür yardımcılarına ayda kaç lira
makam tazminatı verilmektedir, yıllık tutan
kaç liradır?.
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 439 sayı
lı Kanuna göre, ortaokul öğretmenlerinin haf
tada 18 saat, lise öğretmenlerinin 15 saat maaş
karşılığı ders okutmaları mecburidir. Mecburi
ders saatleri dışında, bir ders saati için 10 Türk
lirası ücret ödenir. Ancak, bir öğretmenin ma
aş karşılığı olarak ve ücretle okuttuğu ders sa
atlerinin toplamı haftada 30 saati geçemez.
Zaruret halinde meslek kıdemi 25 yıl olmamış
lise öğretmenleri haftada 21 saat, ortaokul öğ
retmenleri haftada 24 saat ders okutmaya mec
burdur.
Lise ve ortaokul müdür yardımcıları maaş
ları karşılığı olarak, 6 saat ders okutmakla yü
kümlüdür. Ayrıca, haftada 12 saat ders okuta
bilirler. Müdür yardımcılarının haftalık mecbu
ri ders saatleri 6 saat olması hasebiyle mun
zam olarak ödenen haftalık ders ücreti orta

MUSTAFA AKALIN (Afyon) — Muhte
rem milletvekilleri, bu önergemi daha ziyade
müdür yardımcılarının ders verme saatlerinde
idari hizmetler görmek suretiyle, öğretmene
ihtiyacı olan talebelerin bu öğretmenden mah
rum kalışları sebebiyle vermiştim. Sayın Ba
kan cevap lûtfetiler, kendilerine teşekkür ede
rim. Benim üzerinde durduğum nokta budur.
Ben istiyorum ki; liselerde ve ortaokullarda
müdür yardımcıları ders versinler, idari hiz
metleri de öğretmenden gayrı meslekte olan
memurlar yapsın ve bu suretle fazla mesai gi
bi, ilâve ücreti ödenmesin. Sayın Bakanın ver
diği malûmata göre, 273 620 lira haftada faz
la ders verildiğinden dolayı para ödenmekte
dir. Bu yönden bütçe bir kâr temin eder, bir
taraftan da, esasen öğretmen kadrosu az bulun
duğuna göre, bu müdür yardımcılarının ders
verme imkânı ve çocuklara birşeyler öğretme
imkânı hâsıl olur. Bunun nazara alınmasını ar
zu ediyorum. Bilhassa küçük kasaba ve bâzı şe
hirlerde ortaokullarda bu hali gördüğüm için
onun ıstırabı ile uyarmak babında bu soruyu
verdim. Ortaokullarda, daha ziyade mecburi
ders saatlerini doldurmıyan ortaokul müdür
yardımcılarının girmediği derslere ilkokul öğ
retmenlerinin ders verdikleri çoğu zaman gö
rülmektedir. Bunların da pek kifayetli olmadı
ğı hepinizce malûm. Bu itibarla, müdür yar
dımcılarının ders saatlerini mecburi 6 saat de
ğil de, makam tazminatı pek fazla bir yekûn
tutmuyor Sayın Bakanın verdiği malûmata gö
re, 60 ilâ 200 lira arasında bir makam tazmi
natı alıyor ki; bu fazla bir yekûn teşkil etmez,
gördükleri hizmete göre de çoğumsanacak birşey değil. Onun üzerinde duracak değilim. An
cak o öğretenler idari hizmetlerde zamanlarını
harcamamaklar ve onların yerine de kifayet
li olmıyan ilkokul öğretmenlerinin ortaokullara
ders vermeye mecbur olma durumu bulunma
malıdır. Bu bakımdan önergeme kısmen cevap
vermiş bulunan Bakana teşekkür ederim. Say
gılarımla,
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