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Maarif teşkilâtı hakkındaki 22 mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunun sekizinci 
maddesinin tadiline dair kanun 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: o haziran 1928 - Sayı : 905) 

No. 
1338 

B İ R İ N C İ M A D D E — Maarif teşkilâtı hakkındaki 22 mart 1926 tarih ve 789 
numaralı kanunun sekizinci maddesi berveçhi zir tadil olunmuştur: 

«Sekizinci madde — İlk, orta, ana ve yükssek muallim mektepleri mezun
ları leylî meccani olarak tahsil ettikleri müddetin bir buçuk misli ve vekâletin gös
tereceği yerlerde hizmete mecburdurlar. Bu mecburiyetleri ikmal etmeden evel iste-
ğile hizmeti torkedenlerden veya kefillerinden leylî meccani olarak tahsil ettikleri 
müddete ait mektep masraflarından maafaiz hisselerine düşen miktar yüzde elli faz-
lasile ve tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. Ancak bu suretle tazmin 
ettirilecek masraf, faiz ve yüzde elli fazlanın yekûnundan hizmeti müddetine teka
bül edecek miktar tenzil edilir. 

Muallim mektepleri mezunlarından hizmet mecburiyetini ikmal etmemiş ve bu 
madde mucibince tazminatını tamamen tediye eylememiş olanlar Devlet devair ve 
müessesatmda istihdam edilemezler. 

B u gibileri hizmete almış olan hususî müessesat ve şirketler Maarif vekâletince 
vaki olacak ihtar üzerine alâkalarını bir ay zarfında katetmezlerse tazminatı üzer
lerine almış olurlar. 

Muallim mektepleri talebesinden tahsili isteğile bırakanlar ve mücbir bir sebebe 
müstenit olmaksızın üst üste iki sene sülüsan müddet devam etmediği cihetle imti
hanlara kabul edilmiyerek ipka ve bu yüzden mektepten ihraç edilmiş veyahut ahlâ
kî ve inzibatî bir hareketten dolayı inzibat meclisi kararma müstenit olarak ihracı 
katî cezasile mektepten çıkarılmış bulunanlar ile muallim mektepleri mezunlarından 
hizmeti mecburesini ikmal etmeden memuriyetten ihraç cezasına duçar olanlar bu 
madde ahkâmına tabidirler. 

Şimdiye kadar muallim mektepleri mezunlarından bu maddede yazılı mecburî 
hizmeti ifa etmemiş olanlar hakkında dahi kezalik bu madde ahkâmı tatbik olunur. 

Ecnebi memleketlerde Devlet hesabına tahsil etmiş olanlar hakkında memurin 
kanununun altmış dördüncü maddesi ahkâmı caridir. 

İ K İ N C İ M A D D E — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — B u kanunun ahkâmını icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif 
vekilleri memurdur. 

28 mayıs 1928 

Cumhuriyet Riyasetine tebliği : 26 - 5 - 1928 tarih ve 1/166 numaralı tezkere ile 
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edil
diğini müş'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tez
kerenin tarih ve numarası : 28 - 5 - 1928 ve 4/331 
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve Cilt Sayfa 
sayfası : 3 104 

4 311,403,404 
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların 
numarası : 788,789 


