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BİRİNCİ MADDE — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı kanunun yirmi altıncı maddesi aşağıdaki .şekilde değiştirilmiş
tir:
Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin tâyininde aranacak vasıflar şunlardır:
1) Yaşı otuzdan aşağı olmomak;
2) Üniversite veya bir yüksek okuldan mezun bulunmak;
3) Orta veya yüksek dereceli okullarda en az beş yıl öğretmenlik etmiş bulun
mak;
4) Bilim, eğitim ve sanat işlerinin bir kolunda ihtisas sahibi olmak.
Müfettişler Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onamiyle tâyin edi
lirler.
Millî Eğitim Bakanlığı, bu müfettişlerden en çok dördünü; yabancı memle
ketlerin gerekli gördüğü merkezlerine özel kanunlarına göre, bölgelerindeki öğ
renci işlerine bakmak, eğitim A^e öğretim işleri dolayısiyle ilgili makam ve kişiler
le temasta bulunmak, gerek Bakanlıkça ve gerek kendilerince lüzum görülen ko
nularda incelemeler yapmak üzere öğrenci müfettişi olarak göndermeye yetkilidir.
Bu müfettişler bulundukları merkezlerdeki elçilikler kurullarına ataşe olarak gi
rerler v e Dışişleri Bakanlığının eşit deı ecelerdeki memurları için Dışişleri Bakan
lığınca özel cetveline göre ödemen miktarları geçmemek üzere temsil ödeneği alır
lar.
Sağlık, müzeler ve eski eserler, kitaplıklar ve güzel sanatlar işlerine bakacak
müfettişlerde yukarıki 3 sayılı fıkranın beş yıl öğretmenlik etmiş olmak ka> di
aranmaz. Uygun dununda aday bulunmazsa yabancı, memleketlere öğrenci müfet
tişi olarak gönderilecekler de bu kaydın dışında tutulabilirler. Ancak bu fıkrada
sayılan işler için bu yolda tâyin edilen müfettişler, bu görevlerinden ayrılınca ken
dilerine önceki durumlarına uygun ıs verilir.
r

İ K İ N C İ MADDE — 2773 sayılı ve 10. V I . 1935 tarihli kanunun dokuzuncu
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE — 1944 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı ( A ) işa
retli cetvelin 545 nci bölümünün birinci «Memurlar maaşı» maddesinin adı «Me
mur aylıkları ve temsil ödeneği» olarak değiştirilmiştir.
GEÇİCİ İKİNCİ MADDE — 1944 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının «Yabancı memleketlerde talebe mü
fettişliği kâiplikleri» başlığı altındaki kadro yerine bu kanuna bağlı cetveldeki kad
ro konulmuştur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
16 Mayıs 1945
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CETVEL
Sayı Ücret
Yabancı memleketlerdeki
müfettişlikleri kâtipleri
»
»

öğrenci
»

[*]
[*]

4
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20

[*] Yabancı olabilirler. Yerinden seçilenler
müfettişin teklifi ve elçinin uygun görmesi üze
rine Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olunurlar.
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