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Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy Sağlık memurlarının geçimlerini düzen
lemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunlara ek 5129 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkında Kanun
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B Î R Î N C Î MADDE — 4 . I X . 1947 tarihli ve 5129 sayılı Kanunun birinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Köy Enstitülerinin öğretmen kısmını bitirenler Millî Eğitim, Sağlık memuru
kısmını bitirenler de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından stajyer öğ
retmen ve stajyer sağlık memuru olarak 105 lira maktu aylık ücretle ihtiyaç görü
len köylere tâyin edilirler. Bunların ücretleri her ay peşin olarak ödenir.
Stajiyerlik süresi mesleke giriş tarihinden^ itibaren üç yıldır. Başarı gösteremiyenler için bu süre uzatılabilir. Ancak bu süre 6 yılı geçemez.
Stajiyer öğretmen ve sağlık memurluğu sırasında meslekteki başarısının tam ve
genel gidişinin iyi olduğu usulüne göre saptananlar öğretmenliğe ve sağlık memur
luğuna geçirilirler. Bunlara 3656 sayılı Kanun gereğince öğretim derecelerine gö
re aylık verilir.
Stajiyer öğretmenlerle stajiyer sağlık memurlarına görevleri yerine gitmeleri
için zaruri yol masrafları verilir.
Î K Î N C Î MADDE — Aynı kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
Stajiyer öğretmenlerle stajiyer sağlık memurları 788 sayılı Memurin Kanunu
nun 84 ncü maddesi ve 4598 sayılı Kanımla Devlet memurlarına tanılan bütün hak
lardan faydalanırlar.
GEÇÎCÎ MADDE — Halen 110 lira ücret almakta olan öğretmenlerle köy sağlık
memurlarına aylıklı kadrolara geçirilinceye kadar bu ücretlerin her ay 115 lira ola
rak peşin ödenmesine devam olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun birinci maddesiyle geçici maddesi 1 Ocak
1950 ve ikinci maddesi 1 Mart 1950 tarihlerinde yürürlüğe girer.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu. kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Cumhurbaşkanlığına
yazılan tezkerenin tarih ve
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: 28.. XII. 1949 ve 2/175
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gelen tezkerenin tarih
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