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İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 26.7 .1965 - Sayı : 12058)
No.
693

Kabul tarihi
16 . 7 . 1965

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Geçici madde 2. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 15 yıl süre ile, 15 nci maddede yaaılı şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde, en az
ortaokul ve dengi okullar mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olanlardan, açılmış ve açılacak kurs
larda başarı gösterenler, öğrenim durumlarına göre kadro karşılığı ücretle geçici öğretmen ola
rak atanabilirler.
Bunlardan iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bitirme imtihanını verenler
ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan aralıksız üç takvim yılı geçici öğretmenlik yaptıkları
ve başarılan usulüne göre saptandığı anlaşılanlar, asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilirler.
Asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilen geçici öğretmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet süre
leri ilk terfilerinde göz önüne alınır.
Geçici Öğretmenlere tatil aylarında da ücretleri ödenir.
Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başansız olan geçici öğretmenlerle, ortaokul ve dengi
okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan 15 yd içinde öğretmen
okulu bitirme imtihanlarını veremiyenlerin görevlerine son verilir.
Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından, asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere tabidir
ler.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
21 Temmuz 1965
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 20.7.1965
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin
tarih ve numarası
: 21.7.1965
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
32
42

130
131
134
138

269
227
443:444
677:678

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
30

112
İ18
119

133
'511
590 $91,592:598

Millet Meclisi 1015 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisi 138 nci Birleşim 'Tutanak dergisine, Cum
huriyet Senatosu 686 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 119 ncu İBirleşoım Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonları île Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları.-

