Sıra Ne 82
İlk ve orta dedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 1/84 numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe Eecûmenleri
Mazbataları

T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Şube
Sayı 6J1445

26 -V -1931

B. \ l . M. Yüksek Reisliğine
İlk ve orta tetrisat Muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin
tadiline dair Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-V-1931 tarihli
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim
olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim.
'

Başvekil

İsmet

Yüksek Başvekâlete
1931 senesi bütçesinde yapılacak tasarruf dolayısile Maarif Vekâletinin tatbik ve icrasına
memur bulunduğu kanulardan ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki
1702 numaralı ve ı o haziran 1930 tarihli kanunun tadiline lüzum görülen bazı maddelerinin
yerine kaim olacak maddeleri ihtiva etmek üzere tanzim edilen kanun lâyihası rapten yüksek
huzurunuza takdim edilmiştir.
Tasvip buyrulduğu takdirde kanun olarak çıkması için lâzım gelen muamelenin ikmaline
müsaadelerini arz ile ihtiramlarımı teyit eylerim efendim.

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümen i
Karar No: 3
Esas No: 1/84

10 - VI -1931

Yüksek Reisliğe
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 numaralı kanunun bazı
maddelerinin tadiline dair Maarif Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten Yüksek Meclise takdim
edilmiş olan kanun lâyihası MauriC Vekili Esat Beyefendinin huzıırile tetkik ve müzakere olundu.
Vekâlet 1931 bütçesinde yapılacak tasarrufu temin için bu kanunun tadiline lüzum gördüğünü

lâyihaya bağlr esbabr mucibe mazbatasında tasrih etmiş ve tasarruf temini ile beraber vilâyet ida
resi işlerinde idare birliğini bozan ve ihdasından bu ana kadar maarif işlerinde umulan fa ideyi
vermemiş olan maarif enıinliklerinin lağvı encüınenimİKce de müttefikan tasvip olunarak lâyi
hanın kabulü kararlaştırılmıştır. Ancak, ikinci maddesinde yazılı- mahallî idareler bütçesine re
sen tahsisat vazr hakkındaki fıkra; bu idarele riıı. muhtariyetini bozacağı ve tatbikat itibarile de
varidat meubalart müsait olan mahallî idarelerce muallimlerimizin terfihinde hie bir müşkül çıkarılamryaeağı için umumî meclislerin mahallî ve hayatî ihtiyaçlarına göre yapmış oldukları büt
çeye merkezden resen müdahale edilmesi encümenimizce muvafık görülmemiş ve lâyihanın ikinci
maddesinden bu fıkra çıkarılarak madde ona göre yazılmıştır. Altıncı maddedeki meclisi umumî aza
sına verilen vazifenin daimî encümen âzası tarafından ifası muvafık görülmüştür.
Havalesi mucibince maarif encümenine tevdi olunur.
Havalesi mucibince Maarif Encümenine tevdi olunur.
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Maarif Encümeni mazbatası

T. B. M. M.
Maarif Encümeni
Karar No: 3
Hsas No: 1/S04

20 - VI - 1931
Yüksek Reisliğe

îlk ve Orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri baklandaki
1702 numaralı kanunun
bazı maddelerinin tadiline dair
kanun lâyihası ve bu baptaki Dahiliye Encümeninin mazbatası
Maarif Vekili Esat Beyefendinin hüzünle mütaleave tetkik olundu :
Bilhasa maarif enıinliklerinin kaldırılması ve memurin kanununun 1760 numaralı kanunla de
ğiştirilmesi yüzünden sevkedildiği anlaşrlan bu kanun lâyihası esas
itibarile encümenimizce de
muvafık görülmüştür.
Muallimlerin talim vazifelerini lıakkile yapabilmeleri için yaşlarına ve deruhte etikleri dersle
rin
mahiyetine göre okutabilecekleri ders saatlerinin âzamisini tayindeki isabet aşikârdır.
Ancak gerek bütçe ve gerek kâfi muallim bulamamak dolayısile bu muayyen saat üzerine za
ruret halinde azamî beş saat daha ders verebilmesini tecviz eden encümenimiz bu munzam hizmet
mukabilinde 1762 numaralı kanunla da kabul edilmiş bir ücretin verilmesini doğru bulmuş ve bıı
esası mahfuz tutarak maddede şekle ait bazr tadilât yapmıştır-.
İkinci maddede bilhasa mahallî idarelerin muhtariyeti esasını bozacağr mütaleası ile Dahiliye
Encümeni tarafından tayyedilen fıkra Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin de huzurile tet
kik olunarak, bu fıkranın ilâvesinin kemiyet ve keyfiyet itibarile esaslı bir yekûn tutan ilk tedri
sat mualimlerinin ehemmiyetli vazifelerinde emniyetle çalışmalarını temin noktasından faydalı ve
zarurî olduğuna kanaat getirilmiş ve madde Hükümetten gelen şeklinde aynen ipka edilmiştir.
Memurin kanununu tadil eden 1760 numaralı kanunda mevcut ve memurların vekâlet emrine
alınmasına dair olan hükmün muallimlere de şümulü tabiidir. Muallimlerin terfi ve tecziyelerine
dair olan kanun memurin kanununun maddei mahsusasına tevfikan meslekin hususiyeti düşünü
lerek tanzim edilmiş bir kanundur. Bu kanunun toplululuğunu bozmamak için vekâlet emrine almnıak keyfiyeti de bir ceza olarak ilâve edilmiş ve ancak bu cezanın umumî ahkâma tâbi olacağı
5 inci maddede zikrolunmustur.
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1702 numaralı kanunun 32 inci maddesi işbu kanunda münderiç olmıyan hükümler hakkında
memurin kanununun ve tabiatile tadilâtının muteber olacağı tasrih edilmiş olduğu cihetle teklif
olunan 9 uncu maddeye lüzum görülmemiştir. Encümenimizce yapılmış olan bu değişiklikler ve ilâ
velerle hazırlanmış kanun lâyihası takdim olunmuştur.
Maarif En. Rs.
Erzurum

M. M.
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Bütçe Encümeni mazbatası
r. B. M. M.
Bütçe Encümeni
M. N. 80
Esas No. İ/84

21-VII-

193 î

Yüksek Reisliğe
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfih ve tecziyeleri hakkında olup encümenimize havale
buyrulan kanun lâyihası ve merbutu Dahiliye ve Maarif Encümenleri esbabı muciye mazbataları
Maarif Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
İşbu lâyihanın mııvazenei umumiyeyi alâkadar eden birinci maddesi tetkik edilerek Hükümetin
teklifi veçhile diğer maddeleri maarif encümeninin noktai nazarına iştirak edilmek suretile aynen
kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolmuır.
Reis
Gümüşane
II. Fehmi

M. M.
Konya
K. Zaim

Elâziz
¥.îrzurum
II. Tahsin
Aziz
Yozgat
S. 8%m

Kâtip
Tokat
Süreyya

İsparta.
Kayseri
Mükerrem A. Hilmi
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Ali
Kırklareli
Şevket

Aksaray
-4. Süreyya
Kırklareli
M. Nahit

Bursa
Dr. Galip
Konya
İL. Hüsnü

Çorum
Mıtstafa
Niğde
FaÂk

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve teczi
yeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin
tadiline dair kanun lâyihası

tik ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin
tadiline dair kanun lâyihası

MADDE 1 — 1702 numaralı ve 10 haziran 1930
tarihli kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde
tadil olunmuştur:
Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kı
demlerine göre aldıkları maaşlara mukabil lise sı
nıflarında ders okutanlar haftada azamî 15, diğer
orta dereceli sınıf ve mekteplerde ders okutanlar
haftada azamî 18 saat ders vermekle mükellef tutu
lurlar. Ancak bu suretle 15 veya 18 saat ders deruhde etmiş bir muallim, ihtisası ile alâkadar azamî
5 saatlik bir ders grupu münhal bulunduğu takdir
de, bu grupu da aşağıda gösterilen tarzda ücret
mukabilinde okutmakla mükellef tutulabilir. Bu
ilâve dersten istinkâf etmek esas vazifeden istifa et
miş sayılmayı mucip olur. Bu suretle ders alan orta
tedrisat mekteplerinde ders deruhde eden muallim
lere ve memurlara haftada okutacağı her ders saati
için ayda 4 liradan 8 liraya kadar ücret verilir.
Orta tedrisat muallimliği evsafını haiz oiupta
orta tedrisat mekteplerinde muallimlik eden müte
kaitlere birinci ve ikinci maddelerde gösterilen meb
de maaşı derecesi üzerinden ve maaş tahsisatından
ücret verilir. Maarif Vekâleti lüzum gördükçe ecne
bi lisanı muallimlikleri için kadrosunda ayırdığı ma
aş mukabilinde ecnebi lisan muallimi dahi kullana
bilir. Muallim ve memurlara verilen ücretlerle mü
tekaitlerin alacakları muallimik maaşları ve ecnebi
lisan muallimlerine verilecek maaşlar müktesep hak
teşkil etmezler.
Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan mual
limler haftada azamî 12 saat ders okutmakla mü
kellef tutulurlar.

MADDE 1 — 1702 numaralı ve 10 haziran 1930
tarihli kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
tadil olunmuştur :
Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kıdem
lerine göre aldıkları maaşlara mukabil «lise sınıfla
rında ders okutanlar haftada azamî 15, diğer orta
dereceli sınıf ve mekteplerede ders okutanlar haf
tada azamî on sekiz saat ders vermekle mükellef
tutulurlar. Ancak bu suretle 15 veya 18 saat ders
deruhte etmiş bir muallim, ihtisası ile alâkadar aza
mî 5 saatlik bir ders gurupu münhal bulunduğu
takdirde, bu gurupu da aşağıda gösterilen tarzda
ücret mukabilinde okutmakla mükellef tutulabilir.
Bu ilâve dersten istinkâf etmek esas vazife
den istifa etmiş sayılmayı mucip olur. Bu su
retle ders alan orta
tedrisat
mekteplerinde
ders deruhte eden muallimlere ve memurlara haf
tada okutacağı her ders saati için ayda 4 liradan 8
liraya kadar ücret verilir. Orta tedrisat muallimli
ği evsafını haiz oiupta orta tedrisat mekteplerinde
muallimlik eden mütekaitlere birinci ve ikinci mad
delerde gösterilen mebde maaşı derecesi üzerinden
ve maaş tahsisatından ücret verilir. Maarif Vekâ
leti lüzum gördükçe ecnebi lisanı muallimlikleri için
kadrosunda ayırdığı maaş mukabilinde ecnebilerden
lisan muallimi dahi kullanabilir.
Muallim ve
memurlar verilen ücretlerle mütekaitlerin alacakları
muallimlik maaşları ve ecnebi lisan muallimlerine
verilecek maaşlar müktesep hak teşkil etmezler*.
Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan mual
limler haftada azamî 12 saat ders okutmakla mükel
lef tutulurlar.

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 1.1 inci maddesi
şu şekilde tadil olunmuştur.
İlk tedrisat muallim ve muavinlerinin teıi'ilerine ait muamelelerin her sene teşrinievvel sonuna
kadar ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene ey
lül undan başlaması lâzımdır.
Bunun için maarif müdürleri her sene kendi vi
lâyetleri dahilinde terfi etmeleri icap eden muallim
ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini 16 in
ci maddedeki esaslar, dahilinde hazırlıyarak vali
ye verirler. Valiler bu cetvelleri mütalealarile be
raber nihayet eylül sonuna kadar Maarif Vekâle-

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 11 inci maddesi
şu şekilde tadil olunmuştur.
ille tedrisat muallim ve muavinlerinin terfilerine
ait muamelelerin her sene teşrinievvel sonuna kadar
ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene eylıilundan
başlaması lâzımdır.

•

*

•

•

•

*

*

Bunun için maarif müdürleri her sene kendi
vilâyetleri dahilinde terfi etmeleri icap eden mual
lim ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini 16
inci maddedeki esaslar dahilinde hazırlıyarak valiye
verirler. Valiler- bu cetvelleri mütalealarile beraber
nihayet eylül sonuna kadar Maarif Vekâletine gön-

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİ I it

tik ve orta tedrisat mııaUimlerinin terfi ve
tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair kamın lâyih-ası
MADDE 1 — 1702 numaralı ve 10 haziran 1930
tarihli kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de tadil olunmuştur:
Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kı
demlerine göre aldıkları maaşlara mukabil lise
sınıflarında
ders okutanlar
haftada azamî 1.5,
diğer orta dereceli sınıf ve mekteplerde ders oku
tanlar haftada azamî 18 saat ders vermekle mü
kellef tutulurlar. Ancak bu miktarda ders deruh.de
etmiş bir muallimin ders saatlerine ihtisası ile
alâkadar azamî beş saatlik
bir ders gurupu daha
ücretle
mukabilinde
zammolunabilir. Bu suretle orta tedrisat
mekteplerinde
ders deruhde eden muallimlerle muallimlik şeraiti
kanuniyesini haiz memurlara
haftada okutacağı
her ders saati için ayda sekiz liraya kadar ücret
verilir. Orta tedrisat muallimliği vasfını haiz olupta orta tedrisat mekteplerinde muallimlik eden
mütekaitlere birinci ve ikinci maddelerde gösteri
len mebde maaşı derecesi üzerinden ve maaş tah
sisatından ücret verilir. Maarif Vekâleti lüzum
gördükçe ecnebi lisanı muallimlikleri için kadro
sunda ayırdığı maaşın tutarı mukabili ücretle ec
nebi lisanı muallimi dahi kullanabilir. Muallim
ve muallimlerle mütekaitlere ve ecnebi lisanı mu
allimlerine bu maddeye tevfikan verilecek ücret
ler müktesep hak teşkil etmez.
Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan mu
allimler haftada azamî on iki saat ders okutmakla
mükellef tutulurlar.

MADDE 2 — Mezkûr kanunun on birinci mad
desi şu şekilde tadil olunmuştur:
ilk tedrisat muallim ve muavinlerinin terfilerine ait muamelelerin her sene teşrinievvel sonuna
kadar ikmal edilmesi ve terfilerin gelecek sene ey
lülünden başlaması lâzımdır.
Bunun için maarif müdürleri her sene kendi
vilâyetleri dahilinde terfi etmeleri icap eden mual
lim ve muallim muavinlerinin terfi cetvellerini on
altıncı maddedeki esaslar dahilinde hazırlıyarak
valiye verirler. Valiler bu cetvelleri mütalealarile
beraber nihayet eylül sonuna kadar Maarif Ve-
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tine gönderirler. Maarif Vekâletince tasdik olu-1 derirler. Maarif Vekâletince tasdik olunan terfi cet
nan terfi cetveli umumî meclisler tarafından yeni veli umumî meclisler tarafından yeni sene bütçesin
sene bütçesinde nazarı itibare alınır. Umumî de nazarı itibare alınır. Umumî meclislerce malî im
meclislerce malî imkân bulunamaması sebebile kân bulunmaması sebebile bütçeye icap eden tahsi
bütçeye icap eden tahsisat konulmadığı takdirde sat konulmadığı takdirde vali derhal keyfiyetten es
vali derhal keyfiyetten esbabı mucibeli bir raporla babı mucibeli bir raporla Maarif Vekâletini haber
Maarif Vekâletini haberdar eder. [Bütçenin 1561 dar eder.
numaralı kanun ile müteşekkil komisyon tarafın
Her sene terfi eden muallimlerin sene, ay ve gün
dan tetkiki sırasında kâfi karşılık bulunduğu hesabile kıdem cetvelleri mahalli gazetelerde ilân
takdirde muallim terfilerine ait tahsisat farkı İcra edilir.
Vekilleri Heyeti kararile bütçeye resen konulur].
Her sene terfi eden muallimlerin sene, ay ve gün
hesabile kidem cetvelleri mahallî gazetelerde ilân
edilir.
MADDE 3 — Mezkûr kanunun 18 inci mad
desi şu şekilde tadil olunmuştur:
İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali
arasında hususî kıymeti haiz orijinal bir eser mey
dana getiren muallimler 36 ve 40 inci maddelerde
yazılı meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir
sene kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce
darülfünunca veya bir heyeti ilmiyece tasdik edil
miş olmak şarttır. Vazifelerini mutadın fevkinde
yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş ra
porları, talim sicilleri ve Maarif ve mektep mü
dürlerinin bu husustaki mütalealan ile sabit olan
lar keza 36 ve 40 inci maddelerde zikredilen mec
lis ve komisyon mazbatası üzerine takdirname ve
rilmek veya bir seneye kadar kidemlerine zanımolunmak suretile taltif edilirler.

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 18 inci maddesi
şu şekilde tadil olunmuştur.
İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali ara
sında hususî kıymeti haiz orjinal bir eser meydana
getiren muallimler 36 ve 40 inci maddelerde yazılı
meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir sene
kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin orjinal
orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce
Darülfünunca veya bir heyeti ilmiyece tasdik
edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini mutadın fev
kinde yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri
teftiş raporları, talim sicilleri ve maarif ve mek
tep müdürlerinin bu husustaki mütalealan ile
sabit olanlar keza 36 ve 40 inci maddelerde zikre
dilen meclis ve komisyon mazbatası üzerine tak
dirname verilmek veya bir seneye kadar kıdem
lerine zammolunmak suretile taltif edilirler.

MADDE 2 — Ayni kanunun 33 üncü maddesi
şu şekilde tadil olunmuştur:
îhtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re
sen verilir:
1 - Maarif Vekili;
2 - Vali;
3 - Maarif müdürü;
4 - Lise, orta mektep ve muallim mektepleri
müdürleri.
Bu ceza tahriren tebliğ olunur. Tevbih cezası aşa
ğıdaki makamlar tarafından resen verilir:
1 - Maarif Vekili;
2 - Vali;
3 - Maarif müdürü.

MADDE 4 — Ayni kanunun 33 üncü maddesi
şu şekilde tadil olunmuştur:
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 aşa
ğıdaki makamlar tarafından resen verilir:
1 - Maarif Vekili
2 - Vali
3 - Maarif müdürü.

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 35 inci mad
MADDE 5 — Mezkûr kanunun 35 inci mad
desi şu şekilde değiştirilmiştir:
desi şu şekilde değiştirilmiştir:
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kâletine gönderirler. Maarif Vekâletince tasdik olu-1
nan terfi cetveli umumî meclisler tarafından yeni
sene bütçesinde nazarı itibare alınır. Umumî mec
lislerce malî imkân bulunmaması sebebile bütçeye
icap eden tahsisat konulmadığı takdirde vali derhal
keyfiyetten esbabı mucibeli bir raporla Maarif Ve
kâletini haberdar eder. Bütçenin 1561 numaralı
kanunu ile müteşekkil komisyon tarafından tetkiki
sırasında kâfi karşılık bulunduğu takdirde muallim
terfilerine ait tahsisat farkı İcra Vekilleri Heyeti
kararile bütçeye resen konulur. Her sene terfi eden
muallimlerin sene, ay ve gün hesabile kıdem cetvel
leri mahallî gazetelerde ilân edilir.
!
MADDE 3 — Mezkûr kanunun 18 inci maddesi
şu şekilde tadil olunmuştur. İlk ve orta tedrisat mu
allimlerinden emsali arasında hususî kıymeti haiz
orijinal bir eser meydana getiren muallimler 36 ve
40 inci maddelerde yazılı meclis ve komisyon maz
batası üzerine bir sene kıdem zammı alırlar. Ancak
bu eserlerin orijinal ve kıymeti mahsusasyı haiz ol
duğu evvelce darülfünunca veya bir heyeti ilmiye
ce tasdik edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini muta
dın fevkinde yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikle
ri teftiş raporları, talim sicilleri ve maarif ve mek
tep müdürlerinin bu husustaki mütalealarile sabit
olanlar keza 36 inci ve 40 inci maddelerde zikredi
len meclis ve komisyon mazbatası üzerine takdirna
me verilmek veya bir seneye kadar kıdemlerine zammolımmak sııretile taltif edilirler.

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 19 uncu maddesi
şu şekilde tadil edilmiştir:
Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedri
sat müfettişlerine işledikleri suçların mahiyetine
ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir:
1) İhtar
2) Tevbih
3) Ders ücretlerinin kesilmesi
4) Maaş kesilmesi
5) Kıdem indirilmesi ^
6) Derece indirilmesi
7) İstifa etmiş sayılmak
S) Vekâlet emrine alınmak
9) Meslekten çıkarılmak
10) Devlet memurluğundan çıkarılmak.
MADDE 5 — Ayni kanunun 28 inci maddesi şu
şekilde tadil edilmiştir
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Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Ve
Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Ve
kili,
maarif müdürleri ve orta derecede mektep
kili, maarif müdürleri ve orta derecede mektep
müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra
salâhiyeti dairesinde olarak tatbik edilir.
salâhiyeti dairesinde olarak tatbik edilir.
MADDE (î — Ayni kanunun 37 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri valinin riya
seti altında aşağıda yazılı zatlardan teşekkül eder.
Vali icabında maarif müdürünü tevkil edebilir;
L - Vilâyet maarif müdürü;
2 - Vilâyet umumî meclisi âzasından kendi aralarmdan seçecekleri bir zat;
3 - Merkezde mevcut muallim mektepleri, li
se ve orta mektepler müdürlerinden en kıdemlisi;
4 - Maarif Vekâleti tarafından seçilecek bir
ilk tedrisat müfettişi;
5 - Merkez ilk mektep muallimlerinin kendi
aralarından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk
mektep muallimi;
(i - Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler.
7 - Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş; meclis âzası arasında bu
lunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hakkın
da verilecek karara iştirak edemez ve rey vere
mez. İlk tedrisat müfettişleri ile bu mecliste dahil
olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mercii Ma
arif Vekâleti inzibat komisyonudur.

MADDE (i — Ayni kanunun 37 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Vilâyet maarif inzibat incelişleri valinin riya
seti altında aşağıda yazılı zatlardan teşekkül eder:
Vali icabında maarif müdürünü tevkif edebilir.
1 - Vilâyet maarif müdürü
2 - Vilâyet daimî encümeni âzasından kendi
aralarından seçecekleri bir zat
3 - Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise
ve orta mektepler müdürlerinden en kıdemlisi
4 - Maarif Vekâleti tarafından seçilecek bir
ilk tedrisat müfettişi
5 - Merkez ilk mektep muallimlerinin kendi
aralarından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk
mektep muallimi
6 - Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye1 iktirak ederler.
7 - Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş; meclis âzası arasında bu
lunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hak
kında verilecek karara iştirak edemez ve rey ve
remez. ilk tedrisat müfettişleri ile bu mecliste
dahil olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mer
cii Maarif Vekâleti inzibat komisyonudur.

MADDE 7 — Ayni kamımın 38 inci maddesi şu
şekilde tadil edilmiştir:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri kararlarına
alâkadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren on
gün barfıuda itiraz ederlerse bu kararlar ikinci
derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat komisyonu
tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur.

MADDE 7 — Ayni kanunun 38 inci maddesi
şu şekilde tadil edilmiştir:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri kararlarına alâkadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren on
gün zarfında ittihaz ederlerse bu kararlar ikinci
derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat Komis
yonu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur.

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 39 uncu maddesi
MADDE 8— Mezkûr kanunun 39 uncu mad
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur:
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri; işbu kanunun
Vilâyet maarif inzibat meclisleri; işbu kanu
hüküm ve karar hakkını kendilerine verdiği ceza nun hüküm ve karar hakkını kendilerine verdiği
işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde toplana ceza işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde
rak vilâyet ilk tedrisat muallimlerinin bir senelik toplanarak vilâyet ilk tedrisat muallimlerinin bir
umumî inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler ara senelik umumî inzibat vaziyetini tetkik ve mual
sında takdi ve taltife lâyık görülenlerin isimlerini limler arasında takdir ve taltife lâyik görülenle
tesbit etmek bu bapta tanzim edeceği bir mazbatayı rin isimlerini tesbit etmek bu bapta tanzim edevesikaları ile birlikte haziran sonuna kadar Maarifii ceği bir mazbatayı vesikaları ile birlikte haziran
j sonuna kadar Maarif Vekâletine göndermekle de
'Vekâletine göndermekle de mükelleftirler.
i mükelleftirler.
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Devlet memurluğundan ihraç ve vekâlet emrine
olunmak cezaları memurin kanununun ahkâmına
tabidir.
MADDE 6 — Ayni kanunun 33 üncü maddesi
şu şekilde tadil olunmuştur:
thtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re^
sen verilir.
İ) Mâarif 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

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 35 inci maddesi
şu şekilde değiştirilmiştir:
Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Vekili
maarif müdürleri ve orta derecede mektep mü
dürleri tarafından her biri kendi emir ve icra sa
lâhiyeti dairesinde olarak tatbik edilir.

MADDE 8 -— Ayni kanunun 37 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Vilâyet maarif inzibat meclisleri valinin riya
seti altında
aşağıda yazılı
zatlerden teşekkül
eder:
Vali, icabında maarif müdürünü tevkil edebi
lir.
1) Vilâyet maarif müdürü
2) Vilâyet daimî encümeni âzasından kendi
aralarından seçecekleri bir zat
3) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise
ve orta mektepler müdürlerinden en kidemlisi
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MADDE 9 — 23/111/1931 tarihli ve 1777 mıMADDE 9 — 23 III-1931 tarihli ve 1777 numa
ralı kanun ahkâmı muallimler hakkında da tatbik maralı kanunun ahkâmı muallimler hakkında da
tatbik olunur.
olunur.

MADDE 10
M*ADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mit"
teberdir.
teberdir;

Bu kanun neşri tarihinden nıii-

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya'
MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
ya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur
dur..

24 • V -1931
Bş. V.
M. M. V.
Ad. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekâi
Da. V.
Ma. V.
Ha. V. V.
Ş. Kaya
M. Abdülhalik
Ş. Kaya
Mf. V.
Na. V.
tk. V.
Esat
HÜmi
M. Şeref
S. î. M. V.
Dr. Refik

-
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4) Maarif Vekâleti
tarafından seçilecek ilk]
tedrisat müfettişi
5) Merkez ilk mektep muallimlerinden kendi ara
larından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk mek
tep muallimi
6) Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler.
7) Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş; meclis âzası arasında bu
lunan ilk tedrisat - müfettişi ise bu mesele hakkın
da verilecek karara iştirak edemez ve rey vere
mez. İlk tedrisat müfetişleri ile bu mecliste da
hil olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mercii
Maarif Vekâleti inzibat komisyonudur.
MADDE 9 — Ayni kanunun 38 inci maddesi
şu şekilde tadil edilmiştir:
Vilâyet maarif inzibat
meclisleri kararlarına
alâkadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren on
beş gün zarfında itiraz
ederlerse bu kararları
ikinci derecede olarak Maarif
Vekâleti inzibat
Komisyonu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur.
MADE 10 — Mezkûr kanunun 39 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur:
Vilâyet maarif inzibat mecliselri; işbu kanunun
hüküm ve karar hakkını kendilerine verdiği ceza
işlerinden başka her sene mayıs ayı içinde topla
narak vilâyet ilk tedrisat muallimlerinin bir sene
lik umumî inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler
arasında takdir ve taltife lâyik görülenlerin isim
lerini tesbit etmek bu bapta tanzim edeceği bir
mazbatayı vesikalarile birlikte haziran sonuna ka
dar Maarif Vekâletine göndermekle de mükellef
tirler.
MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden mu-1
teberdir.
MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

