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No. 
2800 

Kabul tarihi 
14 - V I - 1935 

BÎRlNCl MADDE -— Diyanet işleri reisliği teşkilâtı, bir reisin idaresi altında 
merkezde: Müşavere heyeti, zat işleri müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve musaf-
lar tetkik İ let inden; 

Taşrada: Müftü, müsevvid, vaiz ve dersiamlardan mürekkebdir . 
iKÎNCl MADDE — Birinci maddede yazılı teşkilâtın her birine aid vazife

ler bir nizamname ile tayin olunur. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisi, Başvekilin inhası üzerine Cumur 

reisi tarafından tayin olunur. 
Müşavere heyeti azası ile zat ve yazı işleri müdürleri, Diyanet işleri reisinin 

intihabı ve Başvekilin inhası ve Cumur reisinin tasdikile tayin olunur. 
Müşavere heyeti azasının akaidi islâmiye ve ulûmu şeriyede ihtisası bulunan 

ulema arasından seçilmesi şarttır. 
Yukarıdaki fıkralar haricinde kalan memurlar reislik tarafından tayin olunur. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Her vilâyet ve kaza merkezinde Diyanet işleri re

isliğine bağlı birer müftü bulunur. 
Müftülük inhilâl ettikte vilâyetlerde valilerin, kazalarda kaymakamların reis

liği altında mahallindeki dersiam, vaiz, imam ve hatiblerle belediye azası içtima 
ederek müftülük için lâzımgelen ilim ve fazileti haiz zevat arasında gizli rey ile 
üç kişi seçerler. intihab neticesi vilâyetin hususî mütaleası da ilâve olunarak vilâ
yetten Diyanet işleri reisliğine bildirilir. Bu üç zatten biri reislikçe tercih olunarak 
tayin ve memuriyeti mahalline tebliğ olunur. Reislik, intihab edilenlerden hiç bi
rini münasib görmediği takdirde yeniden intihab yapılmak üzere iade eder. 

Mahallinde müftü intihabına lâyik kimse bulunmadığı anlaşıldığı takdirde 
doğrudan doğruya reislik makamınca evsafı lâzimeyi haiz müftü tayin ve izam olu
nur. 

Müftü müsevvidleri müftülerin inhası üzerine vilâyetlerce tayin olunurlar. 
BEŞlNCÎ MADDE — Devlet memurları maaşatmm tevhid ve teadülüne dair 

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cedvelin Diyanet işleri reisliğine aid olan 
kısmı yerine merbut (A) işaretli teşkilât kadrosu konulmuştur. 

icabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden birinde daha küçük derecede bir 
memurun istihdamı caizdir. Kendisine Devlet memurları maaşatmm tevhid ve te
adülüne dair olan kanunun müsaid olduğu derecesinin maaşı verilir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya Başvekil, Dahiliye ve 

Maliye vekilleri memurdur. 

20 haziran 1935 

[ A ] CETVELİ 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Merkez m emurları 
1 Reis 1 150 

Müşavere heyeti 
5 Aza 5 80 

11 Mümeyyiz ve kütüpane memuru 1 30 
14 Kâtib' 1 20 

Zat işleri müdürlüğü 
7 Müdür 1 55 

10 Birinci smıf mümeyyiz 1 35 
11 İkinci » » ' 1 30 
12 Tetkik memuru 2 25 
14 Birinci smıf kâtib 3 20 
15 İkinci » » [1] 3 17,5 
12 Ayniyat muhasibi ve mutemed 1 25 
12 Mubayaa ve levazım memuru 1 25 

Yazı işleri müdürlüğü 
8 Müdür 1 45 

11 Mümeyyiz 1 30 
12 Evrak memuru 1 25 
14 Dosya memuru 1 20 
17 Kâtib 1 14 

Musaflar tetkik heyeti (îstaribulda) 
12 Reis 1 25 
14 Aza 1 20 
14 Aza ve başkâtib 1 20 

[1] Münhal vukuunda lağvedilecektir 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Taşra memurları 

7 Birinci sınıf müftü 2 55 
9 ikinci » » 1 40 

11 Üçüncü » » 20 30 
12 Dördüncü» » 20 25 
14 Beşinci » » 30 20 
17 Altıncı » » 50 14 
19 Yedinci » » 277 10 
12 Müftü müsevvidleri 4 25 
17 » » 5 14 
19 » » 16 10 
14 » kâtibleri 2 20 
17 » » 4 14 
18 » » 14 12 

İstanbul müftülüğü yazı işleri ve levazım, Kalemi 
11 Mümeyyiz 1 30 
12 Ayniyat muhasibi ve mutemed 1 25 
18 Kâtib 1 12 

Seriye sicilleri mahzeni kalemi 
12 Başmemur 1 25 
17 Muhafaza ve muamele memuru 1 14 
17 Kâtib 1 14 

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve 
numarası : 17 - VI - 1935 ve 1/40 
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası : 20 - VI - 1935 ve 4/591 
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cild Sayfa 
cild ve sayıfa numaraları : 1 42 
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