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ÖZET 

Kanun, yönetmelik, genelge metinlerinin incelenmesi yayınlan-

dıkları dönemlerin özelliklerinin anlaşılması, dönem uygulamalarının 

yasal dayanaklarının ortaya konulması açısından önem taşımaktadır. 

Orta öğretim kurumları eğitim sistemimizin yükseköğretime öğrenci 

yetiştiren ara kademesidir. Bu çalışmada eğitimin en önemli kademe-

lerinden birisi olan bu kurumların Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ko-

numlarının belirlenmesi için bu dönemde yayınlanmış olan kanun ve 

talimatnamelerin içerikleri incelenmiştir. Bu çalışma ile hem yasal me-

tinler üzerinde yapılan incelemelere hem de eğitim tarihi alanında ya-

pılan araştırmalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu çalışma do-

küman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır. 

Çalışmada incelenen metinler Maarif Vekâleti Mecmuasında 1925-26 

yılları arasında yayınlanmıştır. Adı geçen dergide yayınlanan 5 tali-

matnamenin ortaöğretim kurumları ve öğretmenleriyle ilgili olduğu 

tespit edilmiştir. Bu metinlerin transkripsiyonları yapıldıktan sonra 

metinlerin betimsel analizi yapılarak Miles&Huberman yöntemiyle 

belirlenen temalar altında bulgular verilmiştir. Çalışmada incelenen 

metinler; ortaöğretim kurumlarının işleyişleri, kurumlarda yapılan sı-

navlar ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin özlük hakları ve 

maaşları gibi farklı konularda ayrı ayrı yayınlanmıştır. Çalışma sonu-

cunda ulaşılan bulgular incelendiğinde Cumhuriyetin ilk yıllarında 
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orta öğrenim kurumlarının öneminin anlaşıldığı ve bu kurumları çağ-

daş bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

İncelenen kanunlarda kurumların sadece teşkilat yapısının değil eği-

tim-öğretim faaliyetlerinin de düzenlenmiş olması önceki dönemler-

den en büyük farkı ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Öğretmen, Kanun, Talimat-

name, Atatürk Dönemi, Türk Eğitim Tarihi. 
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REGULATIONS RELATED TO SECONDARY SCHOOLS AND 

TEACHERS IN THE PERIOD OF ATATURK 

ABSTRACT 

Examination of laws, regulations and circular texts is important to 

understand the characteristics of the periods in which they has been 

published and to put forward the legal basis of the term applications. 

Secondary education institutions are the intermediate level of prepa-

ring students for higher education in our education system. In this 

study, the content of the laws and regulations published has been 

examined in order to determine the positions of these institutions 

which are one of the most important stages of education in the first 

years of the Republic. The aim of this study is to contribute to the 

research on the legal texts and also to the research in the field of his-

tory of education. This study is a qualitative study conducted by docu-

ment analysis method. The texts has been examined in the study were 

published between 1925-26 in Maarif Vekâleti Mecmuası. It is deter-

mined that 5 laws and regulations published in the mentioned journal 

are related to secondary education institutions and secondary school's 

teachers. After the transcriptions of these texts were made, descriptive 

analysis of the texts was made and gave under the findings were found 

the themes determined by Miles & Huberman method. The functions 

of secondary education institutions, examinations in institutions and 

the personal rights and salaries of the teachers working in these insti-

tutions has been published separately law and regulation. When the 

findings of the study were analyzed, it was seen that the importance of 

secondary education institutions was understood in the first years of 

the Republic. Efforts have been made to bring these institutions into 

a modern structure. The fact that institutions are not only organized 

but also education-training activities in the laws examined reveal the 

biggest difference from the previous periods. 

Keywords: Secondary Education, Teacher, Law, Regulation, The 

Preiod of Atatürk, History of Turkish Education. 
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GİRİŞ 

Ortaöğretim kurumları günümüzde ilköğretim ile yükseköğretim 

arasındaki kademeyi oluşturan, ilköğretimde verilen temel bilgi ve be-

cerilerin üzerine öğrencilerin daha geniş kapsamlı ve derinlemesine 

yönelik olarak düzenlenmiş, öğrencilere genel ve mesleki bir kültür 

kazandırmayı hedefleyen öğretim kademesidir (Sözer, 1996:116). Or-

taöğretim kurumları “genel liseler” ve “mesleki ve mesleki-teknik lise-

ler” şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Genel liseler yükseköğretime, 

mesleki ve teknik liseler ise hem yükseköğretime hem mesleğe hem de 

hayata ve iş alanına hazırlayan bir yapıda şekillendirilmiştir. İlköğre-

timi tamamlayan bütün öğrenciler ortaöğretimden yararlanma hak-

kına sahip olmaktadır (Güven, 2014:273). Ortaöğretim kurumlarının 

bu yapıları göz önüne alındığında toplumun ekonomik yaşamı ve kal-

kınması yönünde büyük katkılar sağlayacak, ülkenin ihtiyacı olan ol-

gun ve yetenekli vatandaşlar yetiştirecek bir işlevi olduğu anlaşılmak-

tadır (Sözer, 1996:116).  

Eğitim sistemimizde ortaöğretim kademesinin Osmanlı Dev-

leti’nde 1773 yılından itibaren ilköğretime dayalı olarak öğrenci al-

maya başlayan askeri okullarla kurulmaya başlandığı bilinmektedir 

(Güven, 2014:273). Tanzimat Döneminden itibaren orta öğretim, rüş-

tiye, idadiye ve sultaniye olmak üzere üç tür okul halinde şekillendiril-

miştir. Rüştiyeler ilk kurulduklarında sıbyan mektebinden sonraki 

eğitim kademesi olarak oluşmuş, daha sonraki dönemlerde orta öğre-

timin en alt kademesi şeklini almıştır (Akyüz, 2019:166; Güven, 

2014:145-149). 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle açılmasına 

karar verilen idadiyeler ise dört yıllık rüştiye mezunlarının kabul edil-

diği, eğitim süresi üç yıl olan okullar olarak düzenlenmiştir. Aynı ni-

zamname ile oluşturulan sultaniler ise idadilerden sınavla mezun 

olanların kabul edildikleri ve öğrencilerin ücret karşılığında öğrenim 

gördükleri okullar olarak açılmışlardır (Türk, 2004:352-353; Güven, 

2014:149-151).  

I. Meşrutiyet Döneminde rüştiye ve idadilerin yapılarında bir de-

ğişikliğe gidilmemekle birlikte öğrenim sürelerinin merkez ve taşrada 
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bulunmalarına bağlı olarak yeniden düzenlendikleri görülmektedir 

(Akyüz, 2019:232-233). II. Meşrutiyet Döneminde 1913 yılında yayın-

lanan Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-u Muvakkati kapsamında rüştiyeler 

ilk mekteplerle birleştirilmiş ve ortaöğretim kademesinden ayrılmıştır. 

Bu dönemde ortaöğretim alanında özellikle idadilerin yapılarında 

yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bazı idadilerin isimlerinin sultani ola-

rak değiştirildiği ayrıca yeni sultanilerin açılmaya devam ettiği de gö-

rülmektedir (Akyüz, 2019:273).  

Cumhuriyet Dönemine geçildiğinde 3 Mart 1924’te kabul edilen 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte tüm eğitim kurumlarının tek 

çatı altında toplanması ve cumhuriyetin hedeflerine uygun bir eğitim 

sistemi oluşturulması için en önemli adım atılmıştır. Aynı yıl yapılan 

düzenlemelerle rüştiyeler ve idadiler üç yıllık ortaokul ve üç yıllık lise 

haline getirilmiş böylece ortaöğretim ilkokula dayalı üçer yıllık iki ka-

deme şeklinde düzenlenmiştir. 1 Eylül 1924 tarihinde bir devreli lise-

ler “orta mektep” adını almış, öğrenimin parasız olması kararlaştırıl-

mıştır. 22 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatına Dair Kanun ile ortaöğ-

retim okullarının süresi üç yıl olarak belirlenmiş ve daha önce yerel 

yönetimlerce yürütülen mesleki ve teknik öğretim kurumları da MEB 

bünyesine alınmıştır (Güven, 2014:274). Cumhuriyet dönemiyle bir-

likte ortaöğretim kurumlarında hem nicelik açısından bir artış gerçek-

leşmiş hem de bu kurumlar nitelik açısından çeşitli düzenlemelerle 

cumhuriyetin hedeflerine uygun öğretim kurumları haline getiril-

meye çalışılmıştır.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Eğitim sisteminin önemli bir basamağını oluşturan ortaöğretim 

kurumlarıyla ilgili Cumhuriyet döneminde yapılan çalışmaların daha 

derinlemesine ele alınması günümüz eğitim anlayışlarının şekillendi-

rilmesinde katkı sağlamakla birlikte Türk eğitim tarihi çalışmaları açı-

sından da önem taşımaktadır. Bu çalışmada incelenen talimatnameler 

1925-1928 yılları arasında ortaöğretim kurumlarıyla ilgili olarak Ma-

arif Vekâleti tarafından yayınlanmış talimatnamelerdir. İncelenen ta-
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limatnamelerin içerikleri yayınlandıkları dönemdeki ortaöğretim ku-

rumlarının işleyişlerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Bu 

işleyişlerin ortaya konulması talimatnamelerden sonraki süreçlerde 

yapılan değişikliklerin daha iyi irdelenmesine ve uygulamalardaki ba-

şarılı ve başarısız noktaların daha iyi anlaşılmasına imkân sağlayacak-

tır.  

Yöntem 

Araştırma Modeli 

1925-1928 yılları arasında Maarif Vekâleti Mecmuasında yayınla-

nan ortaöğretim kurumlarıyla ilgili talimatnamelerin incelendiği bu 

çalışma betimsel analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiş nitel bir çalışma-

dır. Betimsel analiz, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen te-

malara göre özetlenip yorumlanmasıdır. Bu tür analizde amaç, elde 

edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya 

sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:256). Bu çalışmada incelenen 

belgelere doküman incelemesi yöntemiyle ulaşılmış olup, bu yöntemin 

gerektirdiği aşamaların tamamı dikkate alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013:223-230).  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmada incelenen talimatnamelerin künyeleri aşağıdaki gibi-

dir; 

• Kanunlar (Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu), Maarif 

Vekâleti Mecmuası, Sayı: 1, Cilt: 1 1925. 

• Orta Tedrisat Kanununun Yirmi Sekizinci Maddesinin 

Tadiline Dair Kanun, Maarif Vekâleti Mecmuası, Sayı: 

7, Cilt: 21 Mayıs 1926. 

• Orta Tedrisat Muallimleri Maaş Zamları Talimatnamesi, 

Maarif Vekâleti Mecmuası, Sayı: 9 Cilt: 2, 1 Eylül 1926. 

• İmtihan Talimatnamesi / Lise Ve Orta Mektepler İle Mu-

allim Mekteplerine Mahsus Yeni Talimatnamenin İmti-

hanlara Ait Ahkâmı, Maarif Vekâleti Mecmuası, Sayı: 9, 

Cilt: 2, 1 Eylül 1926. 
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• Lise Ve Orta Mektepler Talimatnamesi Hakkında, Maa-

rif Vekâleti Mecmuası, Sayı: 15, Cilt: 4, Nisan 1928.  

Yukarıda künyeleri verilen talimatname metinlerine Hakkı Tarık 

Us Koleksiyonundan ulaşılmıştır. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan 

metinlerin transkripsiyonları yapılmış ve metinler orta tedrisat muallim-

leri, orta tedrisat muallimlerinin maaşları ve özlük hakları, orta tedrisat imti-

hanları, orta ve lise tedrisatı olarak dört ana tema altında ele alınmıştır. 

Temalar belirlenirken Miles&Huberman yönteminin aşamaları dik-

kate alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:255). Bulgular bölümünde 

bu temalara uygun olarak talimatnamelerin içerikleri ortaya konul-

muştur. İçeriklerle ilgili yorumlar tartışma ve sonuç bölümünde veril-

miştir. 

Bulgular  

Orta Tedrisat Muallimleri 

1925 yılında yayınlanan Orta Tedrisat Muallimleri Kanununda ilk 

olarak öğretmenliğin tanımı yapılmış ve dereceleri belirtilmiştir.  

Madde 1- Muallimin devletin umumi hizmetlerinden talim ve terbiye 

vazifesini üzerine alan müstakil sınıf ve derecelere ayrılan bir meslektir.  

Madde 2- Muallimler menşelerine ve bulundukları mektebin derece-

sine göre üç kısma ayrılır: 

1. Yüksek tedrisat muallimleri 

2. Orta tedrisat muallimleri 

3. İlk tedrisat muallimleri 

Bu sınıfların fevkinde olan darülfünun müderrisleriyle yüksek ve ilk 

tedrisat muallimlerinin evsaf ve şeraiti diğer kanunlara tabidir.  

Kanunun üçüncü maddesinde bu okullarda görev yapacak öğret-

melerin Darulmuallimin, Darulmuallimat ve Yüksek İhtisas okulların-

dan mezun olanlardan seçileceği belirtilmiştir. Dördüncü maddede ise 

seçilen öğretmenlerin vekâletçe belirlenecek okullarda bir sene mual-
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lim muavini unvanıyla staj yapmaları gerektiği, bu sürenin dolmasın-

dan sonra muallim unvanını alacakları belirtilmektedir. Muallim ola-

bilmek için 21 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını geçmemiş olmak gerek-

mektedir.  

Kanunun altıncı maddesinde Darulfünun ve Yüksek İhtisas mek-

teplerinden mezun olmuş öğretmenlerin muallim unvanını alabilme-

leri için ilk olarak bir senelik staj görmeleri gerektiği, staj bitiminde ise 

staj gördükleri okuldaki “mektep meclis muallimi” tarafından öğret-

menliğe kabiliyet ve ehliyetlerinin onaylanması ve Türkçe, Fenn-i Ter-

biye (Eğitim Bilimleri) ve Felsefe sınavlarında başarılı olmaları gerek-

tiği açıklanmıştır.  

Resim, el işleri, müzik gibi sanat dersleri öğretmenlerinin ve be-

den eğitimi öğretmenlerinin ise mesleki eğitim veren yüksek kurum-

ların mezunlarından seçileceği anlaşılmaktadır.  

Kanunun onuncu maddesinde öğretmenlerin görev açısından sa-

bit ve mevkut (süreli) olarak ikiye ayrıldığı, sınıf derslerini verenlerin 

sabit muallim olduğu ifade edilmiştir. Bir okulda haftada yedi saatten 

fazla ders vermekle yükümlü olmayan öğretmenler ise mevkut (süreli) 

öğretmen sınıfını oluşturmaktadır.  

Orta Tedrisat Muallimlerinin Maaşları ve Özlük Hakları 

Öğretmenler arasındaki sınıf ayrımı özlük hakları ve maaşlarında 

da farklılıklar oluşturmaktadır. Sabit muallimlerin eğitim-öğretim fa-

aliyetlerinden başka özel bir iş ya da hizmette bulunmaları yasaktır an-

cak süreli öğretmenler için bu yasağın geçerli olmadığı anlaşılmakta-

dır. Ayrıca sabit muallimler okul talimatnamelerinde yazan diğer idari 

ve ilmi işleri yapmakla da görevlidir.  

Sabit muallimlerin staj süresince 1500 kuruş maaş aldıkları ve staj 

bitiminde maaşlarının 1700 kuruşa arttırıldığı ifade edilmiştir. Bu 

maaş miktarının görev süresine bağlı olarak arttırıldığı anlaşılmakta-

dır. Bu artış miktarı ve görev süresi aşağıdaki gibidir; 
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Kuruş 

2000 dördüncü sene başında 

2300 yedinci  sene başında 

2600 onuncu sene başında 

2900 on üçüncü sene başında  

3200 on altıncı sene başında 

3500 on sekizinci sene başında 

3800 yirminci sene başında 

4100 yirmi ikinci sene başında 

4400 yirmi dördüncü sene başında 

4700 yirmi altıncı sene başında 

5000 yirmi sekizinci sene başında 

Süreli muallimlerin maaşları ise staj süresince 1000 kuruştan baş-

layıp staj sonunda 1200 kuruşa yükselmektedir. Sonrasında ise yine 

görev yılına bağlı olarak artış göstermektedir. Bu artış aşağıdaki gibi-

dir; 

Kuruş  

1300 dördüncü sene başında 

1400 yedinci sene başında 

1500 onuncu  sene başında  

1600 on üçüncü sene başında 

1700 on altıncı sene başında 

1900 yirminci sene başında 

2000 yirmi birinci sene başında 

2100 yirmi ikinci sene başında 

2200 yirmi altıncı sene başında 
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2300 yirmi sekizinci sene başında 

Süreli muallimlerle ilgili dikkat çekici bir diğer madde de ise bu 

öğretmenlerin Artvin, Ardahan, Erzurum, Ergani, Beyazıt, Bitlis, Hakkâri, 

Siirt, Süleymaniye, Kars, Kerkük, Genç, Muş, Musul, Van, Dersim ve Erzin-

can illerindeki orta mekteplere atanmaları halinde eğer atandıkları ilin 

sakini değillerse maaş ve özel tahsisatları toplamının yarısı kadar zam 

alacakları belirtilmektedir.  

Maaşlarla ilgili olarak bir diğer madde de ise kıdeme göre artışla-

rın gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin görevlerinin kesintiye uğra-

maması gerekmektedir. Öğretmenlere verilecek cezalar ise ayrı bir 

maddede ele alınmış ve hangi durumlarda hangi cezaların verilebile-

ceği de ayrıntılı olarak şu şekilde açıklanmıştır; 

Orta tedrisat muallimlerine verilecek cezalar şunlardır: 

1: İhtar, 2: Gündeliğini kesmek, 3: Ceza olarak yerinden kaldırmak,  

4: Sınıfını indirmek, 5: İstifa etmiş sayılmak, 6: Azil, 7: Meslekten 

çıkarılmak.  

İhtar cezası aşağıdaki sebeplerden ayrı gelir: 

a) Kabule dair bir özrü olmadığı halde derse ve muallimler içti-

maına gelmemek. 

b) Mektep talimatıyla verilen herhangi bir vazifeyi yapmamak 

ve talimat hükümlerine riayet etmemek. 

c) Mektepte dirliksizlik çıkarmak. 

a ve b fıkralarından dolayı yapılacak ihtarlar mektep müdürleri tara-

fından icra edilir. 

c fıkrasındaki ihtar cezasının tatbiki mektep müdüriyetinin bildirilme-

siyle maarif müdürlüğü tarafından icra edilir. Gündeliğini kesmek – bir 

ders senesi içinde vazifesine devamsızlığından dolayı ihtar cezasına uğra-

dığı halde devamsızlık edenlerin mektep müdürleri tarafından saat hesa-

bıyla gündeliği kesilir. 
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Ceza olarak yerinden kaldırmak – 1: dirliksizliğinden dolayı bir se-

nede iki kere ihtar cezasına uğradığı halde uslanmayanlar, 2: mektebin 

düzenini bozanlar, 3: arkadaşlarına karşı haysiyet kıracak muamelelerde 

bulunanlar, 4: dersinde inzibatı koruyamayanlar ceza olarak yerinden kal-

dırılır. 

Sınıfını indirmek – Ders vermekte acizliğe ve iktidarsızlığı ve orta ted-

risat mekteplerinde hiçbir ders veremeyeceği teftiş ile anlaşılan muallimin 

sınıfı indirilir. Bu gibiler ilk tedrisat mekteplerinde yapabilecekleri vazife-

lere nakil olunurlar. 

İstifa etmiş sayılmak – Bir senede üç kere gündeliği kesildiği halde 

yine vazifesini yapamayan muallim, maarif vekâletince istifa etmiş sayılır.  

Azil – (1) Cezaen üç kere yerinden kaldırılmış olduğu halde uslanma-

dığı anlaşılan, (2) Devamsızlığından dolayı iki kere istifa etmiş sayıldığı 

halde bu vazifesini yapmakta tembellik gösteren, (3) Vekâlet tarafından 

kanuna uygun olarak verilen emirlere karşı gelen muallimler azil olunur. 

Meslekten Çıkarılmak – (1) Cinayetle veyahut mesleğin haysiyetine 

dokunan suçlar ile mahkûm olan (2) mektep idarelerinin haklı olarak 

şikâyetini icap ettirmiş ahlaki cürümleri sebat olan, (3) beş sene içinde üç 

kere azli mucip harekette bulunan, (4) Tahsilin hiçbir derecesinde ders 

vermeyeceği tahkik eden muallim meslekten çıkarılır. 

Ceza olarak yerinden kaldırmak, sınıfı indirilmek, istifa etmiş sayıl-

mak, azil ve meslekten çıkarılmak cezaları, yoluyla tahkikat yapıldıktan ve 

muallimin yazı ve sözle müdafaası okunup dinlendikten sonra salahiyet 

sahibi heyetin kararı üzerine maarif vekili tarafından verilir. Bu kanunda 

açıkça gösterilmiş olan hususlardan başka hiçbir bahane ile bir muallim 

ceza göremez. Verilen her türlü cezalar maarif vekâletince sicile geçirilir. 

Başka bir madde de ise (madde 18) orta tedrisat öğretmenlerinin, 

mesleğiyle ilgili ilmi ve edebi yayınlar yapanlara eserlerin önemine 

göre takdirname, maarif madalyası ve nakdi mükâfatlarla ödüllendi-

rileceği belirtilmiştir. Ayrıca tatil dönemlerinde ilmi araştırmalarda 

bulunmak için yurt dışına çıkmak isteyen öğretmenlere beş sene de 

bir kere Maarif Vekâletince izin ve ödenek ayrılmaktadır.  
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Öğretmenlerin emeklilikleriyle ilgili olarak da malulen emekli 

olan öğretmenlerin emekli maaşlarının üç sene sonra alacakları maaşa 

göre hesaplanacağı, görev başında vefat eden öğretmenlerin ailelerine 

bağlanacak olan maaşında kıdemlerine üç sene zam yapılarak hesap-

lanacağı ifade edilmiştir.  

Öğretmenlerin kıdemlerine göre alacakları maaşların belirlenme-

siyle ilgili olarak da aşağıdaki maddelerde artışların nasıl yapılacağı 

açıklanmıştır. 

Madde 26- Bu kanunun neşri tarihinde kıdemlerine nazaran maaş 

alanlar kıdem müddetini altı sene tecavüz edenler defaten bir derece ve on 

sene tecavüz edenler defaten iki derece terfi edilir. Kademe müddetini beş 

sene tecavüz etmiş olanlar bir sene sonra dört sene tecavüz etmiş olanlar 

iki sene sonra zam maaşa nail olurlar. 

Madde 27- Kademelerin mukabili olan maaşlara nazaran mütefavit 

(birbirinden farklı) maaş alan muallimlerin maaşları, terfileri zamanda 

kanunun gösterdiği miktara iblağ olunur. 

Madde 28- Bu kademe zamları her senenin martı bidayetinde yapılır. 

Burada belirtilen 28. madde Maarif Vekâleti Mecmuasının 21 Ma-

yıs 1926 tarihli sayısında yayınlanan bir kanunla Bu kıdem zamları her 

sene dersiyenin bidayeti olan eylül iptidaisinden itibaren yapılır şeklinde de-

ğiştirilmiştir.  

Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu Maaş Zamları Hakkında Talimat-

name’de ise bu okullardaki öğretmenlerin maaş zamlarının takibinin 

nasıl yapılması gerektiği ve bu işle ilgilenecek olan sicil ve memurin 

dairesindeki memurların dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır.  

Orta Tedrisat İmtihanları 

Orta tedrisat mekteplerinde uygulanacak olan sınavlarla ilgili ta-

limatnamede ilk olarak orta mektepler ve liseler ile muallim mektep-

lerinde iki devreli imtihan sistemi uygulanacağı belirtilmiş ve bu sınav-

lar şu şekilde açıklanmıştır; 
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(1)Sınıf imtihanı ki her sınıftaki talebenin bir sene zarfında öğrendiği 

malumatı ve kazandığı kabiliyetleri tayin eylemeye istihdaf (amaçlama, he-

def alma) eder. (2) Mezuniyet imtihanı ki talebenin bir cüze tam teşkil eden 

bir mektepte bütün tahsil müddeti zarfında öğrendiği malumatı ve kazan-

dığı kabiliyeti tayin etmek maksadıyla icra olunur. 

Bu maddede bahsedilen sınavların içerikleri ve nasıl yapılacakları 

sonraki maddelerde açıklanmıştır. Sınıf imtihanlarının her dersin öğ-

retmeni tarafından ilki aralık ayında, ikinci mart ayında ve üçüncüsü 

ders yılı sonunda olmak üzere üç kez yapılması ve öğretmen tarafın-

dan üç not cetvelinin idareye verilmesi gerekmektedir. Bu notlardan 

ikisinin ders yılı içinde yapılacak olan yazılı yoklamalardan alınmış ol-

ması ve ders yılı sonunda verilecek üçüncü notun öğretmen tarafın-

dan bütün bir yıl göz önüne alınarak kanaatine göre sözlü notu olarak 

verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yazılı yoklamalarla ilgili açıklama-

larda dikkat çekici bir nokta bu sınavların öğrenciye haber verilmeden 

yapılması, soruların ise sadece o günkü derse ait değil daha önceki 

konuları da kapsayıcı nitelikte olması gerektiğinin özellikle belirtilmiş 

olmasıdır.  

Yazılı sınavlarda notlar altı derece üzerinden verilmektedir. 5 (çok 

iyi), 4 (iyi), 3 (orta), 2 (zayıf), 1 (fena), 0 (sıfır) şeklinde bir derecelen-

dirme yapılmıştır. Bu sistemde küsurlu numara olmayacağı, ortala alı-

nırken 0.5’ten büyük küsurlar öğrenci lehine bir üst dereceye bağla-

nacak, 0.5’ten küçük küsurlar ise dikkate alınmayacaktır.  

Sınıf geçme sisteminde bütün derslerden 2 ve üstü not alan öğ-

renciler hiçbir sınava tabi tutulmadan bir üst sınıfa geçebilecektir. Üç 

dersten ikiden düşük numara almış olan öğrenci doğrudan doğruya 

sınıfta bırakılacaktır. Bu durumların dışında kalan öğrenciler üçten 

düşük aldıkları derslerden yoklama sınavına gireceklerdir. Sınıf geçe-

bilmek için sınava girdikleri derslerden en az üç almak zorundadırlar. 

Yoklama sınavından üç dersten üçten düşük alan öğrenciler ikmale 

kalırlar. İkmal sınavları bir sonraki yılın başında yapılır ve bu sınav-

lardan başarılı olabilmeleri için sınava girdikleri derslerden en az üç 

almak zorundadırlar. Müzik ve Beden Eğitimi notları ayrıca verilir ve 
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bu derslerin notları sınıf geçmede etkili olmaz. Ancak öğretmen okul-

larında bu derslerin notları da sınıf geçmede dikkate alınır. Sene so-

nundaki yoklama ve sene başındaki ikmal sınavları okuldaki öğret-

menlerden oluşan en az üç kişilik bir heyet tarafından gerçekleştirilir. 

Bu heyet “muallimler meclisi” tarafından belirlenir.  

Mezuniyet sınavları öğretim süresini tamamlamış öğrenciler için 

yapılır ve bu sınav sonuçlarına göre öğrencilere mezuniyet belgesi ve-

rilir. Bu sınavlar için özel bir komisyon oluşturulur. Bu komisyonun 

haricinde her ders için ayrı birer komisyon daha oluşturulur. Lise ve 

muallim mekteplerinde komisyon üyeleri Maarif Vekâletince, orta 

mekteplerde ise mıntıka eminlikleri tarafından tayin edilirler. Sınav-

lara komisyon üyelerinin haricinde kimsenin etkisi olmaz. Orta mek-

teplerde mezuniyet sınavları aşağıda belirtilen derslerden yapılır; 

1. Türkçe ve Edebiyat (Kıraat, Kavaid, Tahrir ve Edebiyat) 

2. Tarih, Coğrafya ve Malumat-ı Vataniyye 

3. Tabii ve Fiziki İlimler (Fizik, Kimya, Hayvanat, Nebatat, Arziyat, 

Fizyoloji, Hıfzıssıhha) 

4. Riyaziyat (Hesap, Cebir, Hendese, Resm-i Hatt) 

5. Ecnebi Lisanı 

6. Ev İdaresi, Çocuk Bakımı (Kızlar için) 

Liselerde mezuniyet imtihanları aşağıdaki derslerden yapılır; 

1. Türkçe ve Edebiyat 

2. Tarih ve Coğrafya 

3. Felsefe (Felsefe, Ruhiyat ve İçtimaiyat) 

4. Tabiiyat (Hayvanat, Nebatat, Arziyat, Teşrih ve Fizyoloji) 

5. Fiziki İlimler (Fizik, Kimya) 

6. Riyaziyat (Cebir, Hendese, Müsellesat, Mihanik, Kozmoğrafya) 

7. Arabi, Farsi 
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8. Ecnebi Lisanı 

Muallim Mekteplerinde mezuniyet imtihanları aşağıdaki dersler-

den yapılır; 

1. Türkçe ve Edebiyat (Kıraat, Kavaid-i Tahrir, İnşad ve Edebiyat) 

2. Tarih, Coğrafya ve Malumat-ı Vataniyye 

3. Terbiye (Fenn-i Terbiye, Ruhiyat, Terbiye Tarihi, İçtimaiyat) 

4. Usul-ü Tedris ve Tatbikat 

5. Tabiiyat (Hayvanat, Nebatat, Arziyat, Teşrih ve Fizyoloji) 

6. Fiziki İlimler (Fizik, Kimya) 

7. Riyaziyat (Hesap, Cebir, Hendese, Resm-i Hatt) 

8. Ecnebi Lisanı 

Muallim Mekteplerindeki son sınıf öğrencileri yazılı ve sözlü sı-

navların haricinde ayrıca uygulama sınavlarını da geçmeye mecbur-

dur. Bu uygulamada her öğrenci daha önce kendisine verilmiş bir ko-

nuyla ilgili olarak uygulama mektebinde bilfiil ders anlatır.  

Mezuniyet sınavlarında sorular sadece son sınıf konuları değil tüm 

öğretim yıllarını kapsayacak şekilde belirlenecek ve önce yazılı sınavlar 

yapılacaktır. Yazılı sınavlarda başarılı olamayanların sözlü sınava 

girme hakkı yoktur. Mezuniyet sınavlarında başarılı olamayan öğren-

ciler ertesi sene yeniden sınava girebilir. Bir öğrenci beş sene için sa-

dece üç defa mezuniyet sınavına girebilecektir. Üç defada başarılı ola-

mayan öğrencilere bir daha sınav hakkı verilmez ve bu öğrencilere sa-

dece okula devam ettiklerine dair bir belge düzenlenir mezuniyet bel-

gesi verilmez.  

Orta ve Lise Tedrisatı 

1927 yılında kabul edilen Maarif Vekili Mustafa Necati Bey döne-

minde hazırlanmış olan Lise ve Orta Mektepler Talimatnamesiyle il-

gili olarak Maarif Vekâleti Mecmuasında bu talimatnamenin yayınlan-
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dığı sayıda talimatnameden önce dönemin Maarif Vekili Mustafa Ne-

cati’nin talimatnameyle ilgili olarak yazmış olduğu bir değerlendir-

meye yer verilmiştir. Bu değerlendirme Lise ve Orta Mekteplerde ya-

pılan değişiklik ve yeniliklerin daha iyi anlaşılması ve talimatnamenin 

hedeflerine ulaşabilmesi için başta okul idarecileri olmak üzere tüm 

öğretmenlerden beklentiler ifade edilmiştir. M. Necati’nin görüşle-

rinde en dikkat çeken noktalar şöyledir; 

Bu talimatname eski sultani ve lise talimatnamesinin yerini alacaktır. 

Yeni talimatnamenin eski talimatnameden farklı olan yönleri aşağıda be-

lirtildiği gibidir; 

1. Yeni talimatname Lise ve Orta mektepleri tarif etmekle kalmaz, bu 

mekteplerde verilecek tahsil ve terbiyenin hedefini de ikinci madde 

ile tayin etmiştir (Necati, 1928:500).  

Talimatnamenin ikinci maddesi “Orta mekteplerle liseler talebe-

sinin sıhhi itiyatlar almasını, bir aile uzvi, bir meslek adamı ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin vatandaşı sıfatıyla millet heyeti içinde mesmur faali-

yette bulunmasını, boş zamanlarını iyi değerlendirmeye alışmasını, kı-

saca ahlaki karakterinin oluşturulmasını hedefler ve mektep bu hedefi 

öğretimiyle telkin edeceği faaliyet tarzları, vereceği alışkanlıklar, ma-

haretler, alakalar ve mefkûrelerle ve bilfiil talebeye yaşatacağı içtimai 

hayat ile elde etmeye çalışır. Ve müessesenin kıymeti bu hususta elde 

edeceği olumlu neticelerle ölçülür” şeklindedir.  

Mustafa Necati Bey’in talimatnameyle ilgili olarak okul müdürle-

rinden beklentileri de aşağıda aynen verilmiştir; 

2. Yeni talimatname müdürün yalnız idari vazifesini tayin etmekle 

kalmamış, tedrisatın matlup gayeye varması için uhdesine tertip 

eyleyen Vezaifi de tespit etmiştir. 8, 9, 10, 11. maddelerde muay-

yen olan bu vezaif üzerine müdürlerimizin çok ehemmiyetli dik-

katlerini celp ederim (Necati, 1928:500).  

3. Maddi işlerde müdürlere mümkün mertebe yardım etmek üzere 

Dâhiliye Şefi tayin edilmesi talimatname ile tekerrür etmiştir. Bu 
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suretle müdürlerimizin tedrisatı tanzim hususunda vazifelerine 

zaman bırakılması düşünülmüştür.  

Burada bahsedilen maddeler talimatnamede “Müdürün Vazifesi” 

başlığı altında verilmiştir. Bu maddelere göre müdür, okulda öğretim 

işlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Derslerin 

birbiriyle ahenkli bir şekilde devam ettirilmesi konusunda gerekli tüm 

tedbirleri almak ve öğretmenleri teşvik etmekle görevlendirilmiştir. 

Ayrıca mektebin bulunduğu bölge öğretim faaliyetlerinde kullanılabi-

lecek eşya ve araçların temini ve bunlardan öğretmenlerin faydalana-

bilmesini de sağlayacaktır. Bunların yanında Müdür, her dersin nasıl 

öğretildiğini incelemek ve usul itibariyle gerekli gördüğü noktaları 

muallimler meclisinde gündeme getirebilecektir. Müfredatın tama-

men uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi, uygulanmamış ise 

sebeplerinin belirlenerek senelik raporda belirtilmesi, öğrencinin ge-

lişimi için okulda yapılacak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi 

konularda müdürün uhdesine bırakılmıştır. Müdüre yardımcı olması 

için oluşturulan “Dâhiliye Şefinin” görev ve sorumlulukları ayrıca ta-

limatnamenin on beşinci maddesinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir.  

Mustafa Necat, Bey yeni talimatnamede öğretmenlerle ilgili ola-

rak aşağıdaki noktalara dikkat çekmiştir; 

1. Ders aletleri ve laboratuvarlardan birinci derecede mesul muallim-

ler olduğu gösterilmek suretiyle muallimlerimizin vesait-i tedrisiy-

yenin muhafazasını ve lazım geldikçe istimalini tayin ile mükellef 

oldukları teşrih olunmuştur.  

2. Muallimler mektebin terbiyevi işlerine iştirakları suret-i katiyyede 

lazım olduğundan nöbet vazifelerine müteallik olan ahkâm bu 

esasa göre tesbit olunmuştur. Bundan çıkacak iki mahzur tasvir 

olunabilir. 

a) Bazı muallimlerin bu nevi nöbet vezaifinden istisnası zaruri 

olması 
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b) Muallimlerin leyli mekteplerde nöbet zamanlarında takip ede-

cekleri usul ve inzibat telakkilerinin ayrılığı dolayısıyla çocuk-

lar üzerinde tatbik edilecek inzibat tarzında ayrıcalıklar bu-

lunması. 

Birinci takdirde bu nevi muallimlerin nöbet ve inzibat işlerine iştirak-

ten hariç tutulması salahiyeti müdürlere bırakılmıştır. İkinci mahzur inzi-

bat mesaili özünde bütün muallimlerin fikri bir irtibat teminine hadım ola-

cak tarzda daimi münasebetler tesis etmeleriyle izale olunacaktır.  

Burada bahsedilen ders araç ve gereçlerinin kullanımıyla ilgili ola-

rak talimatnamenin 49, 50, 51, 52 ve 53. maddelerinde gerekli açıkla-

malar ayrıntılı olarak yapılmış, bu konuda öğretmenlerin görev ve so-

rumlulukları belirlenmiştir. Okullarda tutulması gereken nöbet göre-

viyle ilgili olarak da 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75. maddelerde 

gerekli açıklamalar yapılmıştır.  

Talimatnamenin 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92. maddelerinde 

yeni başlatılan bir uygulamanın açıklandığı görülmektedir. Bu mad-

delere göre, “Haysiyet Divanı” adı verilen ve bir öğretmen başkanlı-

ğında öğrencilerden oluşan bir meclis oluşturulması gerekmektedir. 

Okulda disiplinin sağlanması konusunda geçici ve kati ihraç cezalarını 

gerektirmeyen küçük vakalar hakkında hüküm vermek ve okul disip-

linine ve öğrenciliğe uygun olmayan hareketler hakkında denetimde 

bulunmak üzere her okulda böyle bir divanın oluşturulması şartı geti-

rilmiştir. Bu divanın önemini Mustafa Necati Bey şu sözlerle ifade et-

miştir; 

1. Yeni talimatname inzibat meselesinde Haysiyet Divanı teşkil et-

mekle yeni bir usul kabul etmiş. Bu usulün hissen tatbiki bu nevi 

talebe heyetinin teşekkülünden beklenen maksadın ve izahın anla-

şılması kabildir. Haysiyet Divanının teşekkülünden maksat her-

hangi bir meselede adaletin temini değil, talebe-i efkar-ı umumiy-

yesini vücuda getirmeye çalışmak ve harici cemiyet hayatında ol-

duğu gibi talebenin fiilleri üzerinde kendilerinin ve mümessilleri-

nin tekbih kudretinde hâkim kılmaktır. Yeni tatbik edeceğimiz bu 
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usulden istifade hâsıl olabilmesi için mektep idarelerinin bu gayeyi 

istihdaf edecek vecihle hareket etmeleri şarttır.  

Eski talimatname ile yeni talimatname arasındaki en önemli fark-

lardan birisi de eski talimatnamenin terbiyevi faaliyetlerden hiç bah-

setmemesine rağmen yeni talimatnamede bir bölümün bu konuya ayı-

rılmış olması M. Necati Bey’in üzerinde durduğu noktalardan birisi-

dir. Bu konuyla ilgili olarak okulun görevleri 113. Maddeden itibaren 

açıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca öğrenci arasında yapılacak teşkilat-

tan bahsedildiğine değinen M. Necati Bey bu teşkilatla ilgili düşünce-

lerini şu ifadelerle dile getirmiştir; 

…bu fasılda talebe arasında yapılacak bir teşkilattan bahsedilmiştir. 

Ancak bunda itina edilecek nokta bu teşkilatın şeklen yapılması değil, bu 

teşkilattan istihdaf edilen gayenin istihsalidir. Onun için mekteplerde bu 

teşkilat tedricen ve istihdaf edilen gayenin istihsaline müteveccih bir plan 

dâhilinde tatbik olunmalıdır.  

Burada bahsedilen öğrenci teşkilatlarının amaçlarıyla ilgili olarak 

talimatnamenin 116. Maddesinde “öğrenci, sosyal hayatın gerektir-

diği çalışma şartlarına ve memleket ve vatandaşları için fedakârlığa 

alıştırılmalıdır” denilmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi içinde aşa-

ğıda belirtilen heyetlerin oluşturulması öngörülmüştür; 

1. Talebe arasında nezafet (temizlik) ve sıhhat murakabe heyeti 

2. Mektep eşyasını muhafaza heyeti 

3. Talebe arasında muaşeret ve nezaket heyeti 

4. Fakir arkadaşlara yardım heyeti 

5. Gezinti ve seyahat heyeti 

6. Sınıfın ve mektebin temizliğini ve güzelliğini muhafaza için mu-

rakabe heyeti 

Lise ve Orta Mektepler Talimatnamesinde bu okullarla ilgili ola-

rak daha önce yayınlanmış olan sınav talimatnamesinin de daha açık-

lamalı bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Ayrıca talimatnamenin son 
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kısmında leyli lise ve orta mektepler için nüfus başına verilecek erzak 

miktarlarının belirtildiği bir listeye de yer verilmiştir. İlaveten bir öğ-

rencinin günlük alması gereken kalori miktarının dikkate alınması ge-

rektiği talimatnamenin 169. Maddesinde belirtilmiş ve yiyeceklerin 

kalori miktarlarını gösteren kalori cetvelinin dikkate alınması gerek-

tiği belirtilmiştir. 

SONUÇ 

Eğitim sisteminin en önemli kademelerinden biri olan orta öğre-

tim kurumlarının cumhuriyetin ilk yıllarındaki yapısının belirlendiği 

talimatnameler incelendiğinde dönemin eğitim anlayışlarının ve cum-

huriyetin hedeflerinin bu kurumların şekillenmesinde etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Eğitimden beklenen hedeflere ulaşabilmek için eğiti-

min her kademesinin ayrı ayrı ele alındığı ve titizlikle yeni ve çağdaş 

bir eğitim sistemi oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir.  

Atatürk daha cumhuriyeti ilan etmeden önce TBMM’nin açılış ko-

nuşmasında öğretmenliğin ne kadar önemli olduğu konusuna vurgu 

yapmış, öğretmenlerle ilgili yapılacak çalışmaların önemine değinmiş-

tir (Kavcar, 2002:2).  

Bu çalışmada ilk incelenen kanun metni 13 Mart 1924 tarih ve 439 

sayılı Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu’dur. Bu kanun metninin ay-

nen Maarif Vekâleti Mecmuasında 1925 yılında yayınlanmış olması 

bütün öğretmenlerin ve halkın bu kanuna ulaşmasını kolaylaştırmış-

tır. Kanun metni incelendiğinde ilk olarak öğretmenlik mesleğinin ta-

nımının yapılması konuya verilen önemi göstermektedir. Kanunda 

orta öğretim öğretmenlerinin özlük hakları, maaşları, görevde yük-

selme ve görevden uzaklaştırılma işlemleriyle ilgili konulara açıklık ge-

tirilmiştir.  

Bulgular kısmında belirtildiği üzere o dönemde de öğretmenlik, 

sabit ve süreli olmak üzere iki farklı statüye göre düzenlenmiştir. Ay-

rıca her öğretmenin bir yıllık bir staj sürecini tamamlaması gerekmek-

tedir. Öğretmenlerin maaşlarının da stajyer, süreli ve sabit olmalarına 

ve meslekteki kıdemlerine bağlı olarak değiştiği anlaşılmaktadır. Bu 
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kanun ile yapılacak olan maaş artışlarının belli bir düzene bağlandığı, 

ödeme zamanlarının da düzenlendiği görülmektedir.  

Öğretmen maaşlarının o dönemdeki alım gücünün anlaşılması 

açısından 1925 yılı altın fiyatları üzerinden değerlendirme yapılabilir. 

1925 yılında bir adet Reşat altın 8.1 tl (Bakırcı, 2006:40) iken yeni gö-

reve başlamış sabit muallim maaşı 1500 kuruş (15 tl) ve görevde yirmi 

sekizinci yılına başlamış bir sabit muallim maaşı 5000 kuruş (50 tl)’dir.  

Bu kanunda dikkat çeken önemli noktalardan biriside öğretmen-

lerin kendilerini geliştirmek için tatil dönemlerinde yurt dışı ziyaret-

leri yapmalarının bakanlık tarafından desteklenmesi ve öğretmene 

hem izin verilmesi hem de ödenek ayrılmasıdır.  

Orta tedrisat muallimlerinin maaş zamları hakkında bir talimat-

name hazırlanmış olması bu uygulamanın ülkenin her yerinde aynı 

şekilde ve hatasız olarak gerçekleştirilmesi için gerekli görülmüştür. 

Maaş zamlarıyla kimlerin ilgileneceği, nasıl takibinin yapılacağı gibi 

bürokratik konuların ayrıntılı olarak açıklandığı görülmektedir.  

Orta öğretim kurumlarıyla ilgili incelenen diğer talimatname ise 

bu kurumlarda yapılacak olan sınavlar, sınıf geçme ve mezuniyet şart-

larının belirlendiği talimatnamedir. Bu talimatnamenin Orta öğretim 

kurumlarının yapısının yeniden düzenlenmeye başlandığı dönemde 

hazırlandığı ve sınavlarla ilgili değişikliklerin devamında orta öğretim 

kurumlarının genel yapılarıyla ilgili daha kapsamlı bir talimatname 

hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

Sınavlarla ilgili talimatname incelendiğinde özellikle mezuniyet 

imtihanlarının hassasiyetle düzenlendiği ve ciddiyetle gerçekleştiril-

mesi için yasal zeminin sağlam bir şekilde oluşturulduğu anlaşılmak-

tadır. Sınıf geçme mezuniyet şartlarının günümüze kıyasla oldukça 

ağır olduğu görülmektedir. 

Orta öğretim kurumlarıyla ilgili yapılan düzenlemelerin yer aldığı 

talimatname incelendiğinde ise bu kurumların yapılarında ve işleyiş-

lerinde önemli değişikliklere gidildiği göze çarpmaktadır. Bu talimat-

nameyle ilgili olarak dönemin Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in 
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yapmış olduğu açıklamalarda önemli noktalara değinilmiştir. Talimat-

namenin sadece kurumların işleyişlerini değil aynı zamanda eğitim 

öğretim faaliyetlerini de düzenlediği ve daha önceki talimatnameler-

den farklı olarak bu konulara da açıklık getirdiği görülmektedir. Dö-

nemin eğitimden beklentilerinin nicelik yönünde bir gelişmeden zi-

yade nitelik yönünde bir ilerleme olması, okullardaki eğitim öğretim 

faaliyetlerinin de daha sistemli bir şekilde düzenlenmesini gerekli kıl-

mıştır.  

Günümüzde orta öğretim kurumları halen ülkenin en önemli eği-

tim kademeleri olma özelliğini taşımaktadır. Ancak bu kurumların ge-

rek nicelik gerekse nitelik bakımından beklentileri karşılamada yeter-

siz kaldığı gerçeği, kurumların işleyişleriyle, eğitim-öğretim faaliyetle-

riyle, öğrenci kabul şartlarıyla ilgili sürekli değişikliklerin yapılmasın-

dan anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın günümüzde yapılması planlanan 

değişiklikler konusunda nereden başlanması gerektiğiyle ilgili olarak 

yetkililere katkı sağlaması temenni edilmektedir. 

KAYNAKÇA 

Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, An-

kara, 2019. 

Bakırcı, Fahri, “Meclis Üyelerinin Aylık ve Diğer Ödenekleri”, Ya-

sama, S 3, 2006, s. 27-70. 

Güven, İsmail, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, An-

kara, 2014. 

İmtihan Talimatnamesi / Lise Ve Orta Mektepler İle Muallim Mek-

teplerine Mahsus Yeni Talimatnamenin İmtihanlara Ait 

Ahkâmı, Maarif Vekâleti Mecmuası, S 9, C 2, 1 Eylül 1926. 

Kanunlar (Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu), Maarif Vekâleti Mec-

muası, S 1, C 1 1925. 

Kavcar, Cahit, “Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme”, 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, S 1-2, 

C 35, 2002, 1-14.  



 ATATÜRK DÖNEMİNDE ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE 

ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ TALİMATNAMELER 

1051 

 

Lise Ve Orta Mektepler Talimatnamesi Hakkında, Maarif Vekâleti 

Mecmuası, S 15, C 4, Nisan 1928.  

Necati, M. “Lise ve Orta Mektepler Talimatnamesi Hakkında”, Maarif 

Vekâleti Mecmuası, S 15, C 4, Nisan, 1928, s. 500-501.  

Orta Tedrisat Kanununun Yirmi Sekizinci Maddesinin Tadiline Dair 

Kanun, Maarif Vekâleti Mecmuası, S 7, C 21, Mayıs 1926. 

Orta Tedrisat Muallimleri Maaş Zamları Talimatnamesi, Maarif 

Vekâleti Mecmuası, S 9, C 2, 1 Eylül 1926. 

Sözer, Ersan, “Türk Eğitim Sisteminde Ortaöğretim Programları ve 

Uygulamaları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, C 5, 

S 5, Ocak, 1996, s. 116-128. 

Türk, İbrahim Caner, “ ‘Türkiye’de Orta Tahsil’ Başlıklı Risaleye 

Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlet Türkiye’ye İn-

tikal Eden Ortaöğretim Mirası”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, S 52, Erzurum, 2004, s.351-378.  




