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B İ R İ N C İ MADDE —• Vilâyet hususî idareleri bütçelerinden maaş almakta olan
ilk tedrisat müfettişleri muvazenei umumiye içine alınmıştır.
İ K İ N C İ MADDE — İlk tedrisat müfettişlerinin derece, aded ve maaşları bağlı
cetvelde gösterilmiştir.
ÜÇÜNCÜ" MADDE — Bu kanunun meriyetinden sonra ilk tedrisat müfettişli
ğine tayin edilecek olanların Gazi terbiye enstitüsünden veya ecnebi memleketler
deki mümasil mekteblerden mezun olmaları şarttır.
î l k tedrisat müfettişleri evvelâ stajiyer olarak tayin edilir. Stajlarını muvaffaki
yetle yapmış olanlar, doğrudan doğruya müfettişliğe geçirilir. Staj sonunda mu
vaffak olamayan veya müfettişlikte kalmaları vekâletçe uygun görülmeyen müfettiş
ler menşelerine göre tayin olunabilecekleri okulların öğretmenliklerine mükteseb
maaşlarile naklolunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Müsbet mesaileri Maarif vekâleti müfettişlerinin ve
ya Maarif müdürlerinin raporlarile sabit olanlar, Müdürler encümeninin kararile
ve Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanun
daki esaslara göre terfi ettirilir.
BEŞİNCİ MADDE — Halen müstahdem olan ilk tedrisat müfettişlerinden bu
kanun mucibince umumî muvazeneye alınacaklarla bu kanunun meriyetinden evvel
ilk tedrisat müfettişliği yapmış olub da müfettişlikten ayrılarak ecnebi memleket
lere tahsile gitmiş ve tahsilini bitirmiş olanlardan tekrar ilk tedrisat müfettişliği
ne tayin edilenlerin 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun neşrinden sonra
Hususî idarelerde geçen hizmet müddetleri tekaüdlüklerine sayılır.
Üçüncü madde mucibince öğretmenliğe nakledilen müfettişlerin müfettişlikte ge
çen hizmetleri de Hususî idarelerce tekaüdlüklerine sayılır.
ALTINCI MADDE — 1135 sayılı kanunun birinci maddesinin A, V, Z fıkraları
nın, 1452 sayılı kanunun beşinci, 1702 ve 789 sayılı kanunların 13 ncü maddeleri
nin ilk tedrisat müfettişlerini ilgilendiren hükümleri ilk tedrisat müfettişleri hak
kında tatbik olunmaz.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte müstahdem
olan ilk tedrisat müfettişlerinden maaşları 30 liradan aşağı olanların maaşları 30
liraya ve 30 lira ve ondan yukarı maaşlı olanlar da halen almakta oldukları ma
aş derecelerinin birer derece yükseğine çıkarılır.
Bu takdirde yukarıki esaslara göre tayin edildikleri derece maaşını alırlar.
YEDİNCİ MADDE Bu kanun 31 mayıs 1938 tarihinden muteberdir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif ve
killeri memurdur.
5 haziran 1938
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Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkeı rr 'n tarih ve
numarası
:
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