— 362 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun
bazı maddelerinin tadiline dair k a n u n

(Resmî
No.
1880

Gazete ile neşir ve ilânı: :>/VI II .1.!>•'!.1 -Sanı:

isti:!)
Kabul tarihi
25 - VII -1931

B İ R İ N C İ M A D D E - - 1702 numara ve 10 haziran 1930 tarihli kanunun :$ üncü
umdesi aşağıdaki şekilde tadil olummıştur:
Orta tedrisat nıualliıulerinden kıdemlerine göre aldıkları maaşlara mukabil lise
sınıflarında ders okutanlar haftada azamî 15, diğer orta dereceli sınıf ve mektepler
de ders okutanlar haftada azamî 18 saat ders vermekle mükellef tutulurlar. Ancak
bu suretle 15 veya 18 saat ders deruhte etmiş bir muallim, ihtisası ile
alâkadar azamî beş saatlik bir ders g u r a p u münhal bulunduğu takdirde, bu gurupu da aşağıda gösterilen tarzda ücret mukabilinde okutmakla mükellef tutulabilr.
Bu ilâve dersten istinkâf etmek esas" vazifeden istifa etmiş sayılmayı mucip olur.
Bu suretle orta tedrisat mekteplerinde ders deruhte eden muallimlere ve memurlara
haftada okutacağı her ders saati için ayda 4 liradan 8 liraya k a d a r ücret verilir.
Orta tedrisat muallimliği evsafını haiz olııpta orta. tedrisat mekteplerinde mual
limlik eden mütekaitlere birinci ve ikinci maddelerde gösterilen mebde maaşı dere
cesi üzerinden ve maaş tahsisatından ücret verilir. Maarif Vekâleti lüzum gördüçe
ecnebi lisanı muallimlikleri için kadrosunda ayırdığı maaş mukabilinde ecnebi
lisan muallimi dahi kullanabilir. Muallim ve memurlara verilen ücretlerle müteka
itlerin alacakları muallimlik maaşları ve ecnebi lisan muallimlerine verilecek ma
aşlar müktesep hak teşkil etmezler.
Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan muallimler haftada azamî 12 saat
ders okutmakla mükellef tutulurlar.
İ K İ N C Î M A D D E — Mezkûr kanunun II inci maddesi'şu şekilde tadil olun
muştur.
tik tedrisat muallim ve muallim muavinlerinin terfilerine ait muamelelerin
her sene teşrinievvel sonuna kadar ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene eylü
lünden başlaması lâzımdı r.
Bunun için Maarif müdürleri her sene kendi vilâyetleri dahilinde terfi etmeleri
icap eden muallim ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini Ki inci maddedeki
esaslar dahilinde hazırlıyarak valiye verirler. Valiler bu cetvelleri ınütalealarile
beraber nihayet eylül sonuna kadar Maarif Vekâletine gönderirler. Maarif Vekâ
letince tasdik olunan terfi cetveli umumî meclisler tarafından yeni sene bütçe
sinde nazarı itibare alınır. Umumî meclislerce malî imkân bulunmaması sebebile
bütçeye icap eden tahsisat konulmadığı takdirde vali derhal keyfiyetten esbabı
mucibeli bir raporla Maarif Vekâletini haberdar eder. Bütçenin 1531 numaralı
kanunu ile müteşekkil komisyon tarafından tetkiki sırasında kâfi karşılık bulun
duğu takdirde muallim terfilerine ait tahsisat farkı icra Vekilleri Heyeti kararile
bütçeye resen konulur. H e r sene terfi eden muallimlerin sene. ay ve gün hesabile
kıdem cetvelleri mahallî gazetelerde ilân edilir.
Ü Ç Ü N C Ü MADDE — Mezkûr k a n u n u n 18 inci maddesi şu şekilde tadil olun
muştur:
tik ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususî kıymeti haiz ori-
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jinal bir eser meydana getiren muallimler 36 ve 40 inci maddelerde yazılı meclis
ve komisyon mezbatası üzerine bir sene kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin
orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce darülfünunca veya bir heyeti
ilmiyece tasdik edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini mutadın fevkinde yüksek bir
muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş raporları, talim sicilleri ve maarif ve mektep
müdürlerinin bu husustaki mütalealarile sabit olanlar keza 36 ve 40 ıııcı madde
lerde zikredilen meclis ve komisyon mazbatası üzerine takdirname verilmek veya
bir seneye kadar kıdemlerine zammolunmak suretile taltif edilirler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mezkûr kamımın 19 uncu maddesi şu şekilde tadil
edilmiştir:
Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri
suçların mahiyetine ve derecesine göreaşağıdaki cezalar verilir:
\ ) İhtar
2 ) Tevbih
3 ) Ders ücretlerinin kesilmesi
4 ) Maaş kesilmesi
5 ) Kıdem indirilmesi
(i ) Derece indirilmesi
7 ) İstifa etmiş sayılmak
8 ) Vekâlet emrine alınmak
9 ) Meslekten çıkarılmak
10 ) Devlet memurluğundan çıkarılmak.
BEŞİNCİ MADDE — Ayni kanunun 28 inci maddesi şu şekilde tadil edil
miştir:
Devlet memurluğundan ihraç ve vekâlet emrine alınmak cezaları memurin ka
nununun ahkâmına tabidir.
ALTINCI MADDE - - Ayni kanunun 33 üncü maddesi şu şekilde tadil olun
muştur:
İhtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından resen verilir:
1 ) Maarif Vekili
2 ) Vali
3 ) Maarif müdürü
4 ) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri.
Bu ceza tahriren tebliğ olunur.
Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından resen verilir:
1 ) Maarif Vekili
2 ) Vali
3 ) Maarif müdürü
YEDİNCİ MADDE — Mezkûr kanunun 35 inci maddesi şu şekilde değiştiril
miştir:
Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif vekili, maarif müdürleri ve orta de
recede mektep müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra salâhiyeti daire
sinde olarak tatbik edilir.
SEKİZİNCİ MADDE - - Ayni kanunun 37 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri valinin riyaseti altında aşağıda yazılı zatlerden teşekkül eder:
Vali (icabında maarif müdürünü tevkil edebilir)
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1 ) Vilâyet maarif m ü d ü r ü
2 ) Vilâyet daimî encümeni âzasından ( kendi aralarından seçecekleri ) bir zat
;» ) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise ve orta mektepler müdürlerin
den en kıdemlisi
4 ) Maarif vekâleti tarafından seçilerek ilk tedrisat müfettişi
5 ) Merkez ilk mektep muallimlerinden ( kendi aralarından iki sene müddeti* 1
seçecekleri ) bir ilk mektep muallimi
(> ) Akşam sanat ve ticaret mekteplerde kurslarına ait işlerde bu mektep ve
kursların müdürleri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler.
7 ) Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tahkikatını yapan müfettiş ( meclis
âzası arasında bulunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele bakında verilecek ka
rara iştirak edemez ve rey veremez ).
İlk tedrisat müfettişleri ile bu mecliste dalıil muallimlere ait inzibatî işlerin ilk
mercii Maarif vekâleti inzibat komisyonudur.
D O K U Z U N C U M D A D E — Ayni kanunun 38 inci maddesi şu şekilde tadil edil
miştir:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri k a r a r l a r ı n a alâkadar muallimler tebliğ tarihin
den itibaren on beş gün zarfında itiraz ederlerse bu k a r a r l a r ikinci derecede olarak
Maarif vekâleti inzibat Komisyonu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur.
O N U N C U MADDE — Mezkûr kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil
olunmuştur:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri; işbu kanunun hüküm ve k a r a r hakkını kendi
lerine verdiği ceza işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde toplanarak vilâyet ilk
tedrisat muallimlerinin bir senelik umuınîinzibat vaziyetini tetkik ve muallimler ara
sında t a k d i r ve taltife lâyik görülenlerin isimlerini teshil etmek ve bu bapta tan
zim edeceği bir mazbatayı vesikalarile birlikte haziran sonuna kadar Maarif vekâle
tine gönderilmekle de mükelleftirler.
ON B İ R İ N C İ M A D D E - - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON İ K İ N C İ M A D D E - - Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye ve
Maarif vekilleri memurdur.
29 temmuz 1931
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