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Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu Ve Görevleri hakkındaki 2287 sayıh Kanunla
ilgili 4737, 4926 ve 5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 22. III. 1954 - Sayı : 8664)
No.
6389

/
*

Kabul tarihi
11. m . 1954

MADDE 1. — Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki
2287 sayılı Kanunun, bu kanuna ek 4737 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değ'ştirilen, 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Maarif Vekâleti müfettişlerinin tâyininde aranacak vasıflar şunlardır :
1. Üniversite veya bir yüksek okuldan mezun bulunmak;
2. Orta veya yüksek dereceli okullarda en az 8 yıl öğretmenlik ve bu müd
detin içinde olmak üzere en az 3 yıl meslek bünyesinde idare işlerinde bulun
mak ve öğretmenlikle birlikte bu işlerde de üstün başarısı tesbit edilmiş olmak.
Müfettişler Maarif Vekili ile Başvekilin müşterek kararnamesi üzerine Re
isicumhurun tasdiki ile tâyin 'edilirler.
Maarif Vekâleti, bu müfettişlerden en çok 7 sini; yabancı memleketlerin ge
rekli gördüğü mahallerinde, özel kanunlarına göre bölgelerindeki öğrenci işle
rine bakmak, eğitim ve öğretim işleri dolayısiyle ilgili makam ve kişilerle te
masta bulunmak, gerek vekâletçe ve gerek kendilerince lüzum görülen konular
da incelemeler yapmak üzere öğrenci müfettişi olarak göndermeye yetkilidir.
Bu müfettişler bulundukları memleketlerin elçilikler kurullarına ataşe olarak
girerler.
Maarif Vekâleti lüzum gördüğü takdirde bir müfettişlik mahallinde birden faz
la müfettiş tavzif edebilir,
Sağlık, eski eserler ve müzeler, kitaplıklar müfettişlerinin tâyinlerinde yukarki (2) sayılı fıkradaki kayıtlar aranmaz.
MADDE 2. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Teftiş Kuruluna ait kısmındaki (1) işaretli
izahat şu şekilde değiştirilmiştir:
Bunlardan yedisi yabancı memleketlerde öğrenci müfettişi olarak görevlendiri
lebilir. Bunların gönderilecekleri memleketin dilini bilmeleri şarttır.
MADDE 3. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna ek 5021 sayılı Kanuna bağlı ilişik (1) sarılı cetvelde yazılı kadrolar
kaldırılmış, yerine ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur.
MADDE 4. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle Merkeiz Kuruluşu ve
Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden, ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar kaldırılmış, yerine ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur.
MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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[1] SAYIU CETVEL
Memuriyetin nev'i

D.

22. III. 1954

Aded Maaş

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri
10 Kâtip

4

[2] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

35

,

Aded Maaş

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri
kâtiplikleri
9 Başkâtip (1)
10 Kâtip

40
35

(1) Başkâtipler bulundukları memleketlerin el
çilikler kurullarına ateşe muavini olarak girerler.

[3] SAYILI CETVEL
B.

Memuriyetin nev'i
Hukuk

4
6
7
10
11
13

Aded

Müşavirliği

Birinci hukuk müşaviri
İkinci hukuk müşaviri
Raportör (1)
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
Memur

• 1
1
2
1
1
2

90
70
60
35
30
20

(1) Hukuk müşavirliğinin sorumluluğu altın
da müdürler ve Vekâlet Disiplin Komisyonları
nın raportörlük görevlerini de yapacaktır.

No. 6389

22. III. 1954

— im —
[4] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

Hukuk Müşavirliği
3
5
6
7
8
10
11
13

Birinci hukuk müşaviri
İkinci hukuk müşaviri
Üçüncü hukuk müşaviri
Raportör (1)
»
»
Birinci mümeyyiz
İkinci mümeyyiz
Memur

1
1
1
2
1
1
2
2

100
80
70
60
50
35
30
20

(1) Hukuk müşavirlerinin sorumluluğu alfan
da Vekâlet Müdürler ve Vekâlet Disiplin komis
yonlarının raportörlük görevlerini de yapacaktır.

Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
Bu kanunun ilânının Başvekâlete
bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan
gelen tezkerenin tarih
ve numarası
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren
zabıtların
cilt ve sayfa numaraları

13 . 3 , 1954 ve 1/787
15 . 3 1954 ve 4/210
Sayfa
Cilt
2,593:594,807:808
29

[İnikat : 64 — 241 sıra numaralı matbua 64 ncü İnikat zaptına bağlıdır.]

