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Konu : Kanun tasarısı.
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Eylül 1983 tarihli 158 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile
kabul edilen, 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
Baza Maddelerinin Kaldırılması ile bu Kanuna Üç Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederini.
Sadi İRMAK
Danışma Meclisi Başkam

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : K. K. T. D. 18/1011220/04458

2 Mayıs 1983

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde karar
laştırılan «5.1.1961 Tarih ve 222 Sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz edermiş,
Bülend ULUSU
Başbakan
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GENEL GEREKÇE
Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitiminin düzenlenmesine de esas olan genel amaç ve ilkeleriyle
okul öncesinden, yükseköğretimin sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin bir sistem bütünlüğü içinde yeni
leşme, gelişme ve yayılmasına imkân verecek esasların, bir temel kanunda toplanması zorunluluğundan doğ
muştur.
Millî Eğitim Temel Kanununda, Türk eğitim sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki anabölüme
ayrılmıştır. Örgün eğitimin de okul öncesi ve temel eğitim, ortaöğretim ile yükseköğretimden oluşacağı be
lirtilmiştir.
Sözü edilen kanun Türk Millî Eğitiminin;
1 v Atatürk inkılaplarına ve Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, millî birlik ve bütünlük içinde vatanını ve milletini se
ven ve yücelten; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk milletini çağdaş uygarlı
ğın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmeyi hedef edinen kişiler yetiştiren,
2. Kişileri, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli şekilde geliştiren ve böylece yapıcı, yaratıcı
ve verimli olmalarını sağlayan,
3. Türk vatandaşlarının, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, tavır ve birlikte iş
görme alışkanlığını kazandırıp, hayata hazırlayan, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkı
da bulunacak bir meslek sahibi olmayı öngören,
4. Türk toplumunun ve bireylerin eğitim ihtiyaçla nnı dengeli bir şekilde karşılayan,
Bir sistem bütünlüğü içinde düzenleneceği, çeşitli maddelerinde hükme bağlanmıştır.
5. Aynı kanunda;
a) Öğrencilerin yükseköğrenime veya hayata hazırlanmalarını sağlamak maksadıyla, bugünkü ilkokul ve
ortaokulu içine alacak ve Türk eğitim sisteminin alt kademesini oluşturacak sekiz yıllık temeleğitim okul
larının kurulacağı,
b) Türk eğitim sisteminin, genel amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenleneceği, eğitim kuru
luşlarının genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak yeniden teşkilatlandırılacağı belirtilmiştir.
«Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri ve stratejisi» nde de;
1. «tlkokul programlan ile ortaokul programları arasındaki uyuşmazlığı temelden kaldırmak, eğitimde
fırsat eşitliğini köylerde yaşayan çocuklara da sağlamak, temeleğitim süresinin sonunda yetenekleri geliştirilmiş,
meslekî beceriye yöneltilmiş, hızlı kalkınma süresinde toplumun gelişmelerine katkıda bulunacak kişilerin ye
tiştirilmesi açısından, temeleğitimi sağlayacak sekiz yıllık okulların kurulması,
2. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde temeleğitim ilk beş yılında, okullaşma oranının % 100,
son üç yılında % 50'ya ulaştırılması, bu kademenin uzun dönemde (1995) yılında) okullaşma oranının
% 75'e çıkarılması»,
3. Temeleğitimin hedeflerinin gerçekleşmesi için 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununda gerekli de
ğişikliklerin yapılması öngörülmüştür.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında;
1. Planın «toplumsal gelişmeler ve hedefler» bölümünde; planın son yılı olan 1983 - 1984 öğretim yılında
temeleğitim 1 inci kademede % 100, ikinci kademede % 60 okullaşma oranlarının hedef alındığı belirtil
mektedir.
2, Planın, eğitime ilişkin ilkeler ve politikalar kısmında «temeleğitimin her iki kademesinin süreleri, bu
kademelerin amaçları ve bu amaçlara yönelik olarak program içerikleri yeniden incelenerek .... örgütsel ve
yapısal değişiklikler için, yasal önlemler getirilecektir» denilmekte, Okulöncesi ve Temeleğitim Kurumları Ka
nununun çıkarılması gereği belirtilmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik yapıl
ması zorunlu görülmüştür.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu maddede, mecburî ilköğretim çağı belirtilmiştir.
Madde 2. — Bu maddede, temeleğitim okulu ve süresi ile temeleğitim kurumlarında görev alacaklar aşa
ğıdaki şekilde açıklanmıştır.
• a) Öğretmenler,
b) Rehberlik uzmanları,
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve diğer personel.
Madde 3. — Bu maddede, ilköğretim kurumlan ile ortaokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme
zamanlarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.
Madde 4. — Bu madde, devamsız öğrencilerle ilgili işlemleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 5. — Bu maddede, devamsız öğrencilerle ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıdaki sıraya göre
açıklanmıştır.
a) Okul idaresi ve ilçe eğitim müdürünün görevleri,
b) idare kurulunun görevleri,
c) Verilen cezaların infazı,
d) Para cezasından sonra yapılacak işlemler,
e) Eğitim müdürlüklerince hazırlanacak dosyalar ve bu dosyada bulunacak evrak,
f) Cumhuriyet savcılığınca yapılacak işlemler,
g) Hükmolunacak para cezası,
h) Hükmolunacak hapis cezası.
Madde 6. — Bu maddede, bu Kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkında uygulanacak müeyyidelerde za
man kayıtlarına bakılmayacağı belirtilmiştir.
Madde 7. — Bu madde, yürürlükten kaldırılan maddeleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 8. — Bu madde, 222 sayılı îlköğretim ve Eğitim Kanununa bazı ek maddeler getirildiğini belirtmek
amacıyla düzenlenmiştir.
Ek Madde 1. — Bu maddede, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunundaki bazı tabir ve unvanların değiş
tirildiği belirtilmiştir.
Ek Madde 2. — Bu maddede, bu Kanunun yürürlükte kalan maddelerinde belirtilen ilköğretim kurulla
rının görevlerinin hangi kurullar tarafından yürütüleceği açıklanmıştır.
Ek Madde 3. — Bu maddede, okulların arsa ve arazi, yapım ve donatım, gelir - gider ve planlama işlerin
de ilköğretim kurumları ile ortaokulların da birlikte mütalaa edileceği açıklanmıştır.
Geçici Madde 1. — Bu maddede, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil
edilen dernek, kamu kuruluşu, gerçek ve tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış konutlar
hakkında yapılacak işlemler belirtilmiştir.
Geçici Madde 2. — Bu maddede, zorunlu olan ilköğretim süresinin uzatılmasının Bakanlar Kurulunca
kararlaşırılacağı belirtilmiştir.
Madde 9 ve 10. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir.
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İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Millî Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/594
Karar No. : 159

6 Ekim 1983

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen «5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de katıldığı
Komisyonumuzda incelenerek görüşülmüştür.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla değiştirilen hükümleri
doğrultusunda düzenlenen Tasarı, genellikle uygun bulunmuştur. Ancak yapılan incelemede;
1. Mecburî ve isteğe bağlı olan ilköğretim kurumlarının belirlenmesi,
2. İlköğretim okulları ile ilgili esasların, 222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ilave edilmesi,
3. İlköğretim kurumlarındaki görevlilerle ilgili olan 222 sayılı Kanunun 14 üncü madesinin yeniden dü
zenlenmesi, ilköğretim müfettişleri konusundaki 23 üncü maddesinin günümüzdeki uygulamaya uygun olarak
değiştirilmesi ve Tasarıya ilave edilmesi,
4. Tasarı ile kaldırılan köy ilköğretim kurullarına ait görevlerin, köy ihtiyar heyetine; ilçe ve il ilköğretim
kurullarına ait görevlilerin mülkî amirliklere verilmesi,
5. Okula devam etmeyen öğrencilerin veli veya vasi veya aile başkanlarına verilecek para cezalarının sü
ratle kesinleşmesini ve caydırıcı olmasını sağlamak üzere, bu cezaların mülkî amirlerin onayı ile verilmesi,
6. Anaokulları için yükseköğrenim görmüş öğretmen bulunmaması halinde, 1984 yılından itibaren on yıl
süreyle kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitim ve Bakımı mezunlarından eleman temin edilebilmesi için,
Tasarıya geçici hüküm eklenmesi,
7. Şimdilik ilköğretimin sadece ilkokul bölümünün mecburî olduğunun Tasarıda yer alması,
Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve ilgili maddeler bu değerlendirme ışığında yeniden düzen
lenmiştir.
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
Yutdakut GÜNÇER
Tuğamiral

Üye
Alton ATEŞ
Mu, Alb,

Üye
Ahmet ÖZTEKER
Kur, Yb.

Üye
Emin SAĞLAMER
M.E.B. .Talim ve Ter. D. Bşk.

Üye
Ramazan Çetin DAĞLİ
M.E.B. îlköğ. Gn. Md.

Üye
A* Tuncer SÖNMEZ
Adalet Bak. Tet. Hâk.

Üye
Yener ÜNLÜER
İçişleri Bak.
Tet. Pln. ve Koor. Kur. Üyesi
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ
5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

Bazı

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 3. — Mecburî ilköğretim çağı, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yilın eylül ayından başlar, 14 yaşını bi
tirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter, ilkokulun öğrenim süresi en az beş yıldır.»
MADDE 2. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 14. — ilkokul ve ortaokul sekiz yıllık temeleğitirri okulunu meydana getirir. Temeleğitim ku
rumlarından olan ilkokul ve ortaokulların büyüklüğüne, birlikte ve ayrı oluşlarına, anasınıfları ve özel eği
tim sınıflarının bulunuşuna göre temeleğitim okulunda aşağıdaki görevliler bulunur :
a) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta
öğreticiler,
b) Rehberlik uzmanları,
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve eğitim etkinliklerinin gerektireceği diğer personel,»
MADDE 3. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 42. — ilköğretim kurumları ile ortaokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlan
yönetmelikle düzenlenir.»
MADDE 4. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 55 inci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
«e) Öğrenci veli, vasî veya aile başkanları köylerde muhtarlığa, şehirlerde mülkî amirlere hemen bildi
rilir. Muhtarlar ve mülkî amirler en geç üç gün içinde durumu veli, vasî veya aile başkanlarına tebliğ eder
ler. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşru sebepler dışında okula göndermediği takdirde para ce
zası ile cezalandırılacağını, durumun devamı halinde de hapis cezası verileceğini ayrıca bildirirler.
Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince kabul edilebilecek zorunlu sebeplerle okula ge
lemeyen öğrenciler izinli sayılırlar ve haklarında devamsızlık kovuşturması yapılmaz.»
MADDE 5. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen çocuğunu okula göndermeyen
veli, vasî veya aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır;
a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu ilçe eğitim müdürlüğüne gönderir, ilçe eği
tim müdürü bu evrakı ilçe idare kuruluna, merkez ilçede ise il idare kuruluna sevkeder.
idare kurulunca, en çok bir hafta içinde devamsız öğrencinin veli, vasî veya aile başkanına, çocuğun oku
la devam etmediği her gün için yüz lira para cezası verilir.
Para cezasına ilişkin karar, ilçelerde ilçe eğitim müdürlüğünce, merkez ilçelerde ise merkez ilçe eğitim mü
dürlüğü veya millî eğitim müdürlüğünce üç gün içinde öğrencinin veli, vasî veya aile başkanına tebliğ edilir
ve gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir. Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir.
b) Yukarıdaki bent uyarınca, verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün
içinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veli, vasî veya aile başkanlarının isim ve adresleri okul idaresi
tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim müdürlüğüne bildirilir.
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İlgili eğitim müdürleri;
(1) Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri,
(2) Öğrencinin veli, vasî veya aile başkanına yapılan tebligata ilişkin yazıları,
(3) idare kurulunca verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğrencinin veli, vasî veya aile başka
nına tebliğine dair belgeleri,
İçerecek şekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirirler.
Cumhuriyet savcısı, en geç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar.
Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli, vasî veya aile başkanı hakkında 20 günden iki aya kadar hafif
hapis cezasına hükmolunur.
c) (b) bendi gereğince verilen kararın kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde çocuğu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan veli, vasî veya aile başkanı hakkında ilgili eğitim müdürlüğünce yapılan
suç duyurusu üzerine, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca işlem yapılır.»
MADDE 6. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 sayılı
Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendinin yer ve aynı Kanunun
3 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.»
MADDE 7. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; 45, ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaiidırıfenıştuv
MADDE 8. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
«EK MADDE 1. — 222 sayılı Kanunda geçen ilköğretim müfettişi deyimi «temeleğitim müfettişi», ilk
öğretim kurulu deyimi «eğitim kurulu», ilköğretim müdürü deyimi «ilçe eğitim müdürü», öğretmen evi deyi
mi «öğretmen lojmanı» olarak değiştirilmiştir.»
«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlükte kalan maddeleri ile;
a) Köy ve bucak ilköğretim kurullarına verilen görevler, köy ve bucak ihtiyar kurullarınca,
b) ilçe ilköğretim kurullarına verilen görevler, ilçe eğitim kurullarınca,
c) il ilköğretim kurullarına verilen görevler, il eğitim kurullarınca,
Yerine getirilir.»
«EK MADDE 3. — Bu Kanunun.yedinci bölümünde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», sekizinci
bölümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğretimin gelir,
giderleri ve planlama» başlıkları altındaki maddeler, ilköğretim kurumları ile birlikte ortaokulları da kapsar.»
GEÇlCl MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil edilen dernek,
kamu kuruluşu, gerçek veya tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış öğretmen konutları ve
ilköğretim kurumlan ile ortaokullara ait bütün taşınmazların köyde bulunanları köye, kasaba veya şehirde
kiler de özel idarelere bedelsiz devredilir. Kullanma hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere tapu
ya tescil edilir. 3u taşınmaz malların tahsisi, Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca
yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Altıncı yaş ile ortaokul çağının mecburî öğrenim çağı kapsamına ne zaman alı-.
nacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
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(Hükümetin Teklifi)
MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. • • Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11.4,1983
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
Prof. Dr. t. öztrak

(Devlet {Bakanı
Af» özgünes

Devlet Bakanı
S. R. Pasın

Adalet Bakanı
R. Bayazıt

Millî Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

Dışişleri Bakanı
/. Türkmen

Maliye Bakam
A. B. Kafaoğlu

Millî Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay

Tarım ve Orman Bakam
Prof. Dr. S. Özbek
Kültür ve Turizm Bakanı
/. Evliyaoğlu

Çalışma Bakam
Prof. Dr. T. Esener
tmar ve İskân Bakanı
Prof. Dr. A. Samsunlu

İçişleri Bakanı
S. Çetiner
Bayındırlık Bakanı
Dr. T. önalp

Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. A. ~Bozer

Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr, M. Aysan

Sanayi ve Tek. Bakam
M. Turgut

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam
F. İlkel

Köy İş. ve Koop. Bakam
Af, R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakanı
S, Side
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Gençlik ve Spor Bakam
V. özgül
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
«5.1.1961 Tarih ve 222 Sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi» Bazı
Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde ve Bir Geçici Madde Ekenmesine Dair
Kanun Tasarısı»
MADDE 1. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 3. — Mecburî ilköğretim çağı, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayından başlar, 14 yaşını biritip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. İlkokulun öğrenim süresi en az beş yıldır.»
MADDE 2. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesi
miştir.
«Madde 6. — İlköğretim kurumları şunlardır :
a) İlkokul,
b) Ortaokul,
c) llköğretmen okulu,
d) Yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar,
e) Özel eğitim sınıfları ve okulları,
f) Okul öncesi eğitim kurumları,
g) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,»

aşağıdaki şekilde değiştiril

MADDE 3. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 14. — İlköğretim kurumlan beş yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlkokul
ve ortaokulların büyüklüğüne, birlikte ve ayrı oluşlarına, anasınıfları ve özeleğitim sınıflarının bulunuşuna
göre aşağıdaki görevliler bulunur :
a) Öğretmenler; smıf, branş, okulöncesi eğitim, özeleğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta
öğreticiler,
b) Rehberlik uzmanları,
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve eğitim etkinliklerinin gerektireceği diğer personel,»
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN
«5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve [Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 'Kanun Tasarısı»

MADDE 1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
«Madde 3 . — Mecburî ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını
bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.»
MADDE 2. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 6. — İlköğretim kurumları şunlardır:
a) Mecburî olanlar :
(1) İlkokullar (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilkokullar ve gezici okullar),
(2) Ortaokullar (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı orta okullar ve gezici okullar),
(3) İlkokul ve ortaokulun birlikte bulunduğu ilköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı),
(4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,v
(5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar,
b) İsteğe bağlı olanlar :
ı(l) Okul öncesi eğitim kurumları,
(2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,»
MADDE 3. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 oncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştik'.
^Madde 9. — İlköğretim okuları, ıbeş yıllık ilkokullar İle üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlkoku
lun son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması; ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde ortaokul diploması verilir.
İlkokullar Ve örtakullar bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi imkân ve şartlara göre birlikte de
kurulabilir.
Nüfusun az veya dağınık olduğu yerleı'de; köyler gruplaştıınlarak, merkezî durumda olan veya durumu
uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün
olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullarda gezici
öğretmenler görevlendirilir.
Bu okullarda yetiştirici sınıflar Ve kurslar da açılabilir.
Şehir ve İKaısabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir.»
ı
(MADDE 4. — ,222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 14 ündü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
*Madde 14. <— İlkokul ve ortaokulların birilikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne, ianasınıfları ve özel
eği'timı sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim kurumlarında aşağıdaki görevttiler bulunur:
a) Müdür ve müldür yardımcıları,
b) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta
öğrenticiler,
c) Rehberlik uzmanları,
(
d) İSağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel ile eğitim faaliyetlerin in
gerektirdiği diğer personel.
'İlköğretim kurumlarındaki (görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları yönetme
likle tespit ed'İlır.»
MADDE 5. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Millî Güvenlik Konseyi
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MADDE 4. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 42. — İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları yönetmelikle
düzenlenir.»

MADDE 5. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 55 inci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
«e) Öğrencinin veli, vasi veya aile başkanları köylerde muhtarlığa, şehirlerde mülkî amirlere hemen bil
dirilir. Muhtarlar ve mülkî amirler en' geç üç gün içinde durumu veli, vasi veya aile başkanlarına tebliğ eder
ler. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşru sebepler dışında okula göndermediği takdirde para cezası
ile cezalandırılacağını, durumun devamı halinde de hapis cezası verileceğini ayrıca bildirirler.
Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi tabiî afetler ve okul idaresince kabul edilebilecek zorunlu sebep
lerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar ve haklarında devamsızlık kovuşturması yapılmaz.»

MADDE 6. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula göndermeyen
veli, vasi veya aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır;
a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu ilçe eğitim müdürlüğüne gönderir, ilçe eği
tim müdürü bu evrakı ilçe idare kuruluna, merkez ilçede ise il idare kuruluna sevkeder.
idare kurulunca, en çok bir hafta içinde devamsız öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına, çocuğun oku
la devam etmediği her gün için yüz lira para cezası verilir.
Para cezasına ilişkin karar, ilçelerde ilçe eğitim müdürlüğünce, merkez ilçelerde ise merkez ilçe eğitim mü
dürlüğü veya millî eğitim müdürlüğünce üç gün içinde öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına tebliğ edilir
ve gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir. Para cezası, özel idarelererce 6183 sayılı Amme Ala<
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir.
b) Yukarıdaki bent uyarınca, verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün
içinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veli, vasi veya aile başkanlarının isim ve adresleri okul idaresi
tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim müdürlüğüne bildirilir.
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«•Madde 23. — İlköğretim kurumlarıhın rehberlik, teftiş ve soruşturma hizmetlerini yüriiönıek üzere, ilk
öğretim müfettişleri görevlendirilir.
İlköğretim müfettişlerinin nitelikleri, yetişme şekli, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esaslariı yönetimeİMe tespit edilir.»
MADDE 16. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 42. — İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Millî Eğitim
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.»
MADDE 7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 53. — Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim
müfettişlerince araştırılarak: devama engel olan maddî ve manevî sebeplerin giderilmesine çalışılır. İBu sebep
lerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülkî amirlere bildi
rilir. İBu makamlarca gerekli tedbirler alınır.
Okul idareleriyle muhtar ve mülkî amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturma
nın her safhasında devam eder.»
MADDE 8. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 55. — Haftalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula
gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alı
nacak tedbirlere rağmen;
a) Çocuğunu okula göndermeyen;
b) Verilen izin müddetini geçiren;
c) Geç nakil yaptıran;
d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;
e) Çocuğunun devamsızlık 'durumunu özürsüz olarak zamanında okul İdaresine bildirmeyen;
öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülkî
amirliğe hemen bildirilir, Muhtarlar ve mülkî amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile
başkanlarına tebliğini sağlarlar. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşırû selbepler dışında çocuğun x>kula
gönderilmemesi halinde para cezası ile cezalandırılacağı para cezasına rağmen okula devamsızlık halinde de
hapis cezası verileceği ayrıca bildirilir.»
IMAİDİDE 9. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
IMadde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula göndermeyen,
veli, veya, vasi, veya, aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır :
a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu içe eğitim müdürlüğüne gönderir. Merkez
ilçelerde ise evrak, ilçe eğitim müdürlüğü kanalıyla Millî Eğiltim (Müdürlüğüne gönderilir.
(İlçelerde eğitim müdürü, merkez ilçelerde ise millî eğitim müdürü ve 'en çok bir hafta içinde, devamsız
öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanına, çocuğun okula devam letmediği her gün için yüz lira para ceza
sı verilmesini, mahallî mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir, öğrencinin devamsızlık durumunu değer
lendirerek önerilen cezayı aynen veya değiştirerek onaylar veya reddeder. Cezanın onaylanmaması halinde öğ«
renci izinli sayılır.
Para cezasına ilişkin kararın ilgililere tebliğ işlemi üç 'gün içinde mülkî amuiiklerce yaptırılır. Kararın
bir örneği öğrencinin veli, veya, vasi, veya aile başkanına, Ibir örneği ilgili eğitim müdürlüğüne, bir örneği
de gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir.
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ilgili eğitim müdürleri;
1. Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri,
2. Öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına yapı lan tebligata ilişkin yazıları,
3. İdare kurulunca verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğrencinin veli vasi veya aile başkanına
tebliğine dair* belgeleri
İçerecek şekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirirler.
Cumhuriyet savcısı engeç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar.
Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli vasi veya aile başkanı hakkında 20 günden iki aya kadar hafif hapis
cezasına hükmolunur.
c) (b) bendi gereğince verilen kararın kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde çocuğu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan veli vasi veya aile başkanı hakkında ilgili eğitim müdürlüğünce yapılan
suç duyurusu üzerine Cumhuriyet savcılığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca işlem yapılır.»

MADDE 7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 sayılı
Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendinin yer ve aynı kanu
nun 3 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.»
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Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında iKanün hükümlerine
dayanılarak (tahsil edilir.
b) Verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarîhiten İtibaren üç gün içinde çocuğunun okula deva
mını «ağlamayan veli veya vasi veya aile başkanlarınmisim ve adresleri okul idaresi tarafından derhal bağlı
bulunulan <eğitîm müdürlüğüne bildirilir.
İlgili eğitim müdürlükleri;
(1) Devamsız öğrencinin a'dı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri,
!(2) öğrencinin velî, vasi, veya aile başkanına yapılan tebligata ilişkin yazıları,
(3) Mülkî amirlİklerce verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğrencinin veli, veya, vasi veya
aile başkanına tebliğine ıdair belgeleri,
ihtiva edecek işekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirirler.
Cumhuriyet savcısı, engeç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar.
Sulh ceza mahkemesince çocuğun velî, veya, vasi, veya aile başkanı hakkında yirmi günden iki aya ka
dar hafif hapis cezasına hükmolunur.
c) Verilen hapis cezası kararın kesinleşmesin'den itibaren bîr hafta içinde çocuğunu okula gönldermeyen
veya devamını sağlamayan veli veya vasi veya aile başkanı hakkında, ilgili eğitim müdürlüğünce yeniden
yapılan suç duyurusu üzerine, cumhuriyet savcılığı rarafıridan yukarıdaki hükümler uyarınca fcoyuşturima
yapılır.»
MADDE 10. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 57. — Okul idareleri ve mülkî amirlİklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap ver
mekten kaçınanlar, gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar\»
MADDE 11. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanu
nun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kaydına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre yapılır.»
MADDE 12. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
«Madde 66. — 4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete
veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin ka
rarı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir
veya kiraya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.
Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin
ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi,
harç ve resim alınmaz.»
MADDE 13. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 68. — Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygulama bahçesinin
işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi geli
rinden sağlanır.
Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarfe
dilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir.
Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar he
yeti tarafından kararlaştırılır.»
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)

MADDE 8. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
«EK MADDE 1. — 222 sayılı Kanunda geçen İlköğretim Kurulu deyimi «Eğitim Kurulu», İlköğretim
Müdürü deyimi «İlçe Eğitim Müdürü», Öğretmen evi deyimi «Öğretmen Lojmanı» olarak değiştirilmiştir.»
«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlükte kalan maddeleri ile;
a) Köy ve bucak ilköğretim kurullarına verilen görevler, köy ihtiyar kurullarınca,
b) İlçe ilköğretim kurullarına verilen görevler, ilçe eğitim kurullarınca,
c) İl ilköğretim kurullarına verilen görevler, il eğitim kurullarınca,
Yerine getirilir.»
«EK MADDE 3. — Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», sekizinci bö
lümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğretimin gelir,
giderleri ve planlama» başlıkları altındaki maddeler, ilköğretim kurumlarını kapsar.»
GEÇİCİ MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil edilen dernek,
kamu kuruluşu, gerçek veya tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış öğretmen lojmanları ve
ilköğretim kurumlarına ait bütün taşınmazların köyde bulunanları köye, kasaba veya şehirdekiler de özel ida
relere bedelsiz devredilir. Kullanma hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere tapuya tescil edilir.
Bu taşınmaz malların tahsisi, Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca yapılır.

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 14. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
«e) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu Kanuna göre verilecek para cezaları,»
MADDE 15. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakanlık planına paralel olarak, valilikler de üç yıllık plan ve program
hazırlarlar, bu programlar il genel meclisinde onanır ve il bütçesine bağlanır. Bu planda :»
MADDE 16. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
«Bu ödenekler köy ihtiyar heyetinin hazırlayacağı bir plan ve programa göre 78 inci maddenin (b) fık
rasında yazılı işlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara sarfedilir. Bu paralar millî bir banka
da açtırılacak bir hesapta muhafaza edilir ve köy ihtiyar heyetince uygun görülecek iki imza ile çekilir.»
MADDE 17. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki iki ek madde ve üç geçici madde
eklenmiştir.
'
«EK MADDE 1. — 222 sayılı Kanunda geçen; İlköğretim Müdürü deyimi «ilçe Eğitim Müdürü», öğretmenevi deyimi «öğretmen Lojmanı» olarak değiştirilmiştir.»
«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», sekizinci
bölümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğretimin gelir,
giderleri ve planlama» başlıkları altındaki maddeler, ilkokullar ile birlikte ortaokullar için de uygulanır.»
«GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve ilk
öğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmazlar, intifa hakkı Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere, bu
lundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.
Devlete, özel idarelere veya köy tüzelkişiliğine ait arsalar üzerinde Devlet veya özel idare bütçesinden
katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce inşa edilen veya edilmekte olan taşınmazlar için de bu maddenin bi
rinci fıkrası uygulanır. Bu taşınmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili
mercilerince bedelsiz olarak okula tahsis ve devir olunur.
Bu maddeye göre, köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilen taşınmaz mallar, Millî
Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.»
«GEÇİCİ MADDE 8. — Anaokulları ve anasınıfları için yeterli miktarda yükseköğrenim görmüş öğret
men bulunamaması halinde, kız meslek lisesi çocuk gelişimi eğitimi ve bakımı mezunlarından, Devlet memu
ru olma niteliklerini taşıyan ve Millî Eğitim Bakanlığınca açılacak kurslarda başarı gösterenler, anaokulu veya
anasınıflarına 1984 yılından itibaren geçici öğretmen olarak atanabilirler.
1993 yılı sonuna kadar, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yapılarak bunların önlisans düzeyinde yüksek
öğrenim görmeleri sağlanır. Bu süre içinde önlisans düzeyinde yükseköğrenim yapmayanların görevlerine
son verilir.»
'
«GEÇİCİ MADDE 9. — Ortaokullar, planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldık
tan sonra kanunla ayrıca belirleninceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümü mecburidir.»
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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