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îdarei vilâyat kanuniyle tedrisatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair kanun
No.
326
BlRlNCÎ MADDE — Mecmuu beş yüz haneden dun kasaba, köy veya köy
lerde mevcut iptidai mektepleri nıaaşat ve masarifinin yüzde otuz beşi, beş
yüz haneden bin beş yüz haneye kadar olan kasaba ve şehirde yüzde ellisi, bin
beş yüzden fazla haneli şehirlerde yüzde altmış beşi mezkûr köy, kasaba veya
şehir halkı tarafından temin ve tesviye olunur.
iKlNCl MADDE — Yeniden açılacak iptidai mekteplerinin inşaat bedeli ve
maaşat ve masarifi de birinci maddedeki ahkâma tabidir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Tekâlifin tarh ve tevziinde servet ve iktidarına göre
halk yedi dereceye tefrik olunur. Birinciden bir, ikinciden iki, üçüncüden beş>
dördüncüden yedi, beşinciden on, altıncıdan on beş, yedinciden yirmi lira alı
nır. Ancak halkın derecelere göre tefrik ve taksimi kendilerine ait borcu temin
edecek bir surette olacaktır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Resmî ve hususi müesseselerde çalışan bilûmum
memurin ve müstahdemin ile mütekaidinin maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinden
veya ücreti maktualarından yüzde biri tedrisatı iptidaiye vergisi olarak alınır.
işbu yüzdeler resmî ve hususi müesseseler muhasebelerince her ay kat ve ma
hallî idarei hususiyelerine tevdi olunur.
BEŞlNCl MADDE — Her şahıs ancak bir cihetten tedrisatı iptidaiye ver
gisi verir. Memurin ve müstahdemin ile mütekaidin maaş aldıkları mahalde,
sair efrat ikametgâhlarının bulunduğu yerde vergi vermekle mükelleftir.
ALTINCI MADDE — Beş yüz haneden dun kasaba ve köylerde tevziat cet
veli muallim de dahil olduğu halde ihtiyar heyeti tarafından tanzim ve kaza
encümenine tevdi olunur. Bin beş yüz haneye kadar olan kasabalarda tevziat
cetveli ihtiyar heyeti ve maarif encümeni tarafından tanzim edilir. Bin beş yüz
den fazla haneli şehirlerde işbu tevziat tedrisatı iptidaiye meclisleri tarafından
yapılır. Tevziat cetvellerini tanzim eden heyete mahalleri belediye ve ticaret
ve ziraat odaları âzasından da ikişer zat iştirak eder.
YEDlNCl MADDE — işbu tevziat cetvelleri halkm malûmu olmak üzere
koy, kasaba ve şehirlerde, münasip mahallere talik olunur, itiraz etmek istıyenler on beş gün zarfında mahallî meclisi idaresine müracaat edebilirler.
SEKtZÎNCt MADDE — işbu vergiyi Tahsili emval kanunu mucibince tah
sil için idarei hususiyeler tarafından ayrıca tahsildarlar istihdam olunabilir.
DOKUZUNCU MADDE — 1337 ve 1338 senelerinde tahakkuk ettirilen işbu
vergiden henüz tahsil edilmeyen kısımlar işbu kanun ile tâyin edilen mekadire
bilirca tahsil olunur.
ONUNCU MADDE — Darülmuallimm ve Darülmuallimatlarla bilûmum mekâtibi taliye maaşat ve masarifi 1339 senesi eylülünden itibaren Maarif vekâle
ti bütçesinden tesviye olunur.
ON BÎRTNCt MADDE — Bilûmum Dariilmuallimin ve Darülmuallimatlarla
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tdadi mekteplerine ait binalar bütün vesaiti tedrisiye ve levazımı JevUyegivle birlıkt'e muvakkaten'Maârif vekâletinVdeVfedilmiştir;
' ' ^-tU£3' •^L^r m ^ L
OK ÎKlNCÎ MADDE — Masarifi muvazenei umumİyeden verilen mekâtîbi
taliye heyeti İdare ve talimiyesinin hakkı tâyin ve azli Maarif vekâletine aittir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — iptidai muallimlerinin maaşatı işbu kanunun tari
hi neşrinden itibaren altı yüz kuruştan başlar ve her iki senede yüz kuruş zam
medilmek suretiyle müddeti hizmetlerinin yirmi dokuzuncu senesi miktarı maaşTîkİ biri kuruşa baliğ olur. Muallimlerin almakta oldukları maaşat cezaen ol
madıkça hiç bir sebep' ve'bahana ile tenzil veya tenkis edilemez.""': •" ••'--;ir
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ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Idarei hususiye bütçelerinin Maarife ait kıs
mının tetkiki Maarif vekâletine aittir.
ON BEŞlNCÎ MADDE — Idarei vilâyat kanuniyle tedrisatı iptidaiye karar
namesinin işbu kanuna mugayir olan mevaddı mülgadır.
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ON ALTINCI MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
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ON YEDtNCl MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Maarif, Dahiliye ve
Maliye vekilleri memurdur.
8 nisan 1339 ve 21 saban 1341

Tarih
Büyük

Millet

Meclisi Riyasetinden

tebliği

Meclis zabıt ceridelerindekî
müzakerat
fih
risti
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun-

8 nisan 1339
Cilt
28
426,538

Sayfa
380:417,51%^

No.
1/561

Makam
İcra Vekilleri Heyeti
yasetime
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