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Hususi idarelerden maaş alan İlkokul öğretmenlerinin
kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu
öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin alacak
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MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Bakanlığınca h a r l a n a n ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hususi İdarelerden maaş olan ilkokul öğretmenleri
nin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık
ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte sunulmuş
tur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

GEREKÇE
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde:
«tlkokuüı öğretmenlerinden vazifelerini kusursuz yaptıkları aşağıda adları yazılı makamlardan
ikisinin ayrı ayrı veya müşterek olarak her yıl verecekleri müspet raporla tesbit edilenlerin maaş
ları, bu kanunda yazılı esaslara göre Maarif Vekilliğince bir üst dereceye çıkarılır.
1. İlköğretim Müfettişiyle Başöğretmen,
2. Maarif Müdüriyle Başöğretmen,
3. İlköğretim Müfettişiyle Maarif Memuru,
4. Maarif Müdüriyle Maarif Memuru,
5. Maarif Müdüriyle İlköğretim Müfettişi» denilmektedir.
Bu maddenin uygulanması suretiyle öğretmenlerin terfilerinin sağlanmasında son zamanlarda
birtakım aksaklıklar meydana gelmekte bulunmuştur.
Cumhuriyet Hükümetlerimizin Millî Eğitim dâvasının bütün vatandaşları mecburi öğretimden
geçirmek olduğunda şüphe yoktur. Bu gayeye ulaşmak için okul ve öğretmen sayısı her yıl artırıl
maktadır. Bunlara ilâve olarak 97 sayılı Kanunla da 10 000 den fazla yedek subay adayı, öğret
men camiasına katılarak 98 sayılı Kanunla alınan kadrolarımıza atanmıştır.
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Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı tek öğretmenli okullarda çalışmaktadırlar.
öğretmen durumu bu merkezde olduğu halde bunları teftiş ve murakabe edecek, kendilerine
rehberlikte bulunacak ilköğretim müfettişleri kadrolan öğretmen kadrolarına paraİel olarak artırılamamakta bulunduğu da bir vakıadır.
Bu sebeple öğretmenlerin terfilerine esas olan teftişleri tam olarak yapılamamaktadır.
Gerçi 4357 sayılı Kanunun anılan maddesi terfie esas olan raporların muhtelif makamlar tara
fından tanzim edinebileceğini hükme bağlamış ise de yukarıda da işaret edildiği üzere köy okulları
nın ekserisinin tek öğretmenli bulunması, türlü sebeplerle Millî Eğitim Müdürleriyle İlköğretim
Müdürlerinin bütün öğretmenleri yerlerinde görememeleri ve tek öğretmenli okul öğretmenlerinin
kendileri hakkında rapor düzenliyememesi dolayısiyle İlköğretim Müfettişleri raporları terfie esas
olarak alınmaktadır.
Kadro kifayetsizliği dolayısiyle teftiş görevi lâyıkıyle yapılamayınca her yıl alacakları müspet
raporlar da terfi için şart bulunduğuna göre öğretmenlerden bir kısmı kendilerine atfı mümkün
olmıyan bir sebeple terfi ettirilememiş ve mağdur durumda bırakılmış olmaktadırlar.
Maddenin tatbikinde görülen diğer bir aksaklık da bir ders yılını hasta bulunduğu için raporla
geçiren öğretmenlerin durumu teşkil etmektedir. Burada da öğretmene atfı mümkün bir hal olmadı
ğını izaha ihtiyaç yoktur.
Bu sebeplerle öğretmenlerin yukarıda anılan veya bunlara benzer ve kendilerine aidolmıyan
sebeplerle bir terfi müddeti içinde bir yıl teftiş görememiş olmalarının ehliyetsizlik sayılmaması
lâzımgeldiğine dair olan ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. *
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 1/227
Karar No. : 2

6 . 10 . 1962

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Başkanlığınız tarafından komisyonumuza 'havale buyurulan «Hususi idarelerden maaş alan ilk.
okul öğretmenlerinin kadrolarına terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına
dair 4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili Hü
kümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu.
Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek tasa
rının metnine geçilmiştir.
Tasarıda metnin başlığı aynen kabul edilmiş, yalnız birinci maddede 4357 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine eklenen fıkranın vuzuha kavuşturulması gayesiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bir terfi süresi içinde bir yıl (ders yılı) deyiminin «bir terfi süresi içinde bir ders yılı» şek
linde, teftiş gförmemiş olması ibaresinin de «teftiş görmemiş olmaları» anlamında değiştirilmesine
karar verilmiştir.
Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Millet Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
T. Demiray

B.

Antalya

/. Ataöv

S.

Sözcü
Akdağ

Ş.

Artvin
Eminağaoğlu

Kâtip
Pehlivanoğlu

Ağrı
R. Polat

Aydın
M. Gedik

Aydın
M. Ş. Koç

Bingöl
8. Aydar

Çanakkale
A. N. Akay

Denizli
R. Şenel

Erzurum
C. Dursunoğlu

Giresun
N. Erkmen

Giresun
N. Tirali

îstaribul
R. T. Burak

Manisa
S. Çağlar

Nevşehir
A. B. Numanoğlu

Tekirdağ
T. Kut
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Tunceli
V. Kt§oğhı
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HÜKÜMET

TASARISI

MÎLLÎ EĞÎTlM KOMİSYONUNUN
TIRİŞÎ

DEĞÎŞ-

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek
sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandı
ğına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek
Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Öğretmenlerin kendisine atfı mümkün olmıyan bir sebeple bir terfi süresi içinde bir yıl
(ders yılı) teftiş görememiş olması o yılın başa
rısız sayılmasını icabettirmez.»

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Öğretmenlerin kendisine atfı mümkün olmıyan bir sebeple bir terfi süresi içinde bir
ders yılı teftiş görmemiş olmaları o yıllın başa
rısız sayılmasını icabettirmez.»: *.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edimiştir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini
Millî Eğitim Bakanı yürütür.
29 . 5 1962
Devlet Bakanı ve
Başbakan
/. İnönü
Başb. Yardımcısı
A. Eyidoğan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
T. Feyzioğlu
H. O. Bekata
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
İV. öktem
N. Su
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
/. Sancar
S. Kurutluoğlu
Dışişleri Bakanı 1
içişleri Bakanı
F. O. Erkin
A. Topaloğlu
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Ş. İnan
H. İncesulu
Bayındırlık Bakanı
Ticaret Bakanı
E. Paksiit
1. Gürsan
S. ve So. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı ve
Sa. ve So. Y. B. V.
§. Buladoğlu
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
C. Akyar
C. Oral
Çalışma Bakanı
Sanayi Bakanı
B. Ecevit
F. Çelikbaş
Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı imar ve iskân Bakanı
M. Güven
K. Evliyaoğlu

MADDE 3. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.
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üçüncü maddesi

