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Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanunu 

(Resmi Gazete ile nesir ve ilâm : 23/V1/1936 - Sayı : 3337) 

No. Kabul tarihi 
3017 9 - VI - 1936 

BÎRÎNCÎ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti; îcra Vekilleri Hey
etine dahil bir vekilin emir ve idaresi altında olup Devlet hizmetleri arasında, 
memleketin sıhhî şartlarını ıslah ve milletin ferdî ve içtimaî sıhhatine zarar 
veren âmillerle mücadele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin 
ve halkı sıhhî ve içtimaî muavenete ulaştırmak ve iskân işlerini görmek için ka
nunlarla kendine verilen vazifeleri yapmakla mükelleftir. 

Vekillik, bu vazifeleri yapmak için kendi bütçesile Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü ve iskân umum müdürlüğü bütçeleri içinde ve hususî idarelerle 
Belediye ve Evkaf umum müdürlüğü bütçelerinin tayin edilen hadleri dahilinde 
olmak üzere lüzum görülecek yerlerde tıbbî, sıhhî}, içtimaî teşkiller ve müesseseler 
yapar ve bunlara lâzım olan tababet ve şuabatı sanatleri mensuplarını, eczacı, ve 
kimyagerleri ve diğer memurları tayin eder ve lüzum görülürse ecnebi tabib, hem
şire, kimyager ve teknisyenler kullanır. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin ve buna bağlı ola
rak mülhak bütçe ile idare olunan Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
teşkilâtı bu kanuna göre yapılır ve memurları hakkında bu kanunun hususî hü
kümleri tatbik olunur. 

iskân umum müdürlüğü teşkilâtı, hususî kanuna tâbidir. 

Birinci bölüm 
Teşkilât ve vazifeler 

1 - MERKEZ TEŞKİLÂTI VE VAZİFELERİ 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin merkez teşki

lâtı şunlardır: 
1 - Müsteşarlık, 
2 - Hususî kalem, 
3 - Teftiş heyeti reisliği, 
4 - Hıfzıssıhha işleri dairesi, 
5 - İçtimaî muavenet işleri dairesi, 
6 - Sicil ve memurlar ve muamelât müdürlüğü, 
7 - Sağlık propagandası ve tıbbî istatistik umum müdürlüğü, 
8 - Hukuk müşavirliği, 
9 - Muhasebe müdürlüğü, 

10 - Seferberlik şubesi müdürlüğü, 
11 - Evrak müdürlüğü, 
12 - Ayniyat muhasipliği, 
13 - Levazım memurluğu, 
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14 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve Merkez hıfzıssıhha 

mektebidir. 

Müsteşarlık, 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Müsteşar; vekillik dairesinin âmir ve murakibidir. 

Vekillik işlerile vekilin vereceği işlere, onun namına ve göstereceği yolda, bakar. 
Müsteşar; tıbbî, sıhhî, içtimaî işlerde vekillik dairelerinin ilmî müşaviri olup 

bunlara dair alman tedbirler, kabul edilen usul ve verilen karar ve emirlerin tatbik
lerini takip ve noksanlar görüldüğü takdirde vekili vaktinde haberdar eder. 

Müsteşar, Vekâlet encümeni ile înzibat komisyonunun reisidir. 

Hususî halem 
BEŞÎNCÎ MADDE — Hususî kalem müdürlüğü; bir müdür ile bir bürodan 

mürekkeptir. Vekilin resmî ve hususî muhaberelerini ve vekil tarafından verilen 
işleri ve vekâletin şifreli muhaberelerini yapmakla mükelleftir. 

Teftiş heyeti Reisliği 
ALTINCI MADDE — Bir tabib müfettişin reisliğinde tabib başmüfettişlerden 

ve müfettişlerden ve reislik bürosundan mürekkeptir. 
YEDÎNCÎ MADDE — Teftiş heyetinin salâhiyet ve vazifeleri aşağıda gösteril

miştir : 
A- Millî Müdafaa teşkilâtına aid olanlar müstesna olmak üzere resmî olan ve 

olmayan bütün teşkilât ve müesseselerin sıhhatle alâkadar işlerini ve iskân mua
melelerini teftiş eder. Bu teftiş salâhiyeti, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği ile 
hususî idare ve belediyelere aid sıhhî ve içtimai teşkilât ve müesseselerin para 
işlerine de şamildir. 

B - (A) fıkrasındaki teşkilât ve müesseselere merbut memur ve müstahdemle
rin sıhhatle alâkalı olan vazife ve muamelelerini, idarî ve fennî ve içtimaî yoldan 
teftiş, 

C - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin vazife ve salâhiyeti olan işlerle, ka
nunlar, nizamnameler, talimatnameler ve vekillikçe neşir ve tebliğ olunan kararlar 
ve emirlerin icra ve tatbikini tetkik ve murakabe, 

D - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği memurlarile mülhak ve hususî idareler 
ve belediyelerin sıhhî ve içtimaî teşkilâtını, memur ve müstahdemlerini teftiş, ça
lışmalarına ve liyakatlerine dair mütaleada bulunmak, icabında haklarında tahki
kat yapmak ve işten el çektirmek. 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Teftiş heyeti reisi ile başmüfettiş ve müfettişlerin va
zifelerini nasıl yapacakları bir nizamname ile gösterilir. 

Hıfzıssılıha işleri dairesi 
DOKUZUNCU MADDE — Hıfzıssıhha işleri dairesi; Tabib bir reisin idare

sinde tabib bir muavin ve bürosundan, umumî ve mahallî sıhhat işleri, salgın ve bu
laşıcı hastalıklar, sıtma, zührevî hastalıklar, verem, trahom, eczacılık ve tıbbî 
müstahzarlar, sıhhî mühendislik, uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti akvam 
işleri şubelerinden ve bunların bürolarından ve içtimaî hastalıklar müfettişliklerin
den mürekkeptir. 
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ONUNCU MADDE — Hıfzıssıhha işleri dairesi : 
A - Şehir, köy, göçmen, spor hıfzıssıhhası ve diğer umumî, içtimaî hıfzıssıhhaya 

müteallik bütün işler ile iştigal ve bunları takip ve murakabe, 
B - Bulaşıcı ve salgın ve sosyal hastalıklarla mücadele işlerini ve bunlara aid teş

kilât ve müesseseleri idare, 
C - Ağulu ve uyuşturucu maddelerle bütün ilâçları ve tıbbî ve hayatî müstah

zarları ve beşerî tababette kullanılan her nevi serum ve aşıları ve bunların satıldı
ğı yerleri, 

D - Yenilecek, içilecek maddolerle umumî hıfzıssıhha kanununun 108 nci madde
sinde tarif edilen diğer maddeleri murakabe, 

E - Tababet ve şuabatı sanatlerinin zat ve sicil işlerine taallûk eden kısmaların
dan gayri olan tatbikatına nezaret, 

F - Merkez hıfzıssıhha müessesesile Merkez hıfzıssıhha mektebini ve diğer hıf
zıssıhha müessese ve laboratuarlarını mur akabe, 

G - Hususî kanuna göre malûllerin raporlarmı ve diğer dairelerden tetkik ve 
mütalea beyanı için vekâlete gönderilen her nevi tıbbî ve sıhhî raporları tetkik, 

H - Mektepler, dispanserler, sanat evlerinin ve işçilerin sıhhî hallerini muraka
be, 

1 - Memurlarına ve bunlarm sicillerine teallûk eden işler hariç olmak üzere 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğüne aid idarî, ilmî muameleleri takip ile 
mükelleftir. 

İçtimaî muavenet işleri dairesi 
ON BlRlNCl MADDE — içtimaî muavenet işleri dairesi : 
Tabib bir reisin idaresinde tabib bir muavin ile bürosundan, umumî içtimaî 

hizmetler, hususî içtimaî hizmetler, içtimaî ve meslekî tedrisat işleri, sıhhî mi
marlık, hava hücumundan korunma ve zehirli ve boğucu gazlere karşı mücadele şu
belerinden ve bunların bürolarından mürekkeptir. 

ON İKİNCİ MADDE — içtimaî muavenet işleri dairesi : 
A - Vekilliğe bağlı hastaneler ve dispanserlerle meslekî tedris ve içtimaî mu

avenet müesseselerinin malî, idarî ve fennî her türlü muamelelerini takip, tanzim ve 
icra, 

B - Hususî idare ve belediye bütçelerile idare olunan hastane ve dispanserlerle di
ğer içtimaî muavenet müesseselerinin ve teşkilâtının idarî ve fennî işlerini tanzim 
ve murakabe, 

C - Millî Müdafaa teşkilâtına aid olanlar müstesna olmak üzere umumî muvaze
ne ve mülhak bütçelerden idare olunan bütün sıhhî müesseselerin sıhhî ve içtimaî 
işlerini murakabe, 

D - Kanununa tevfikan açılmış hususî hastanelerle A. B. C. fıkralarından başka 
hakikî ve hükmî şahıslara ve hayır cemiyetlerine aid içtimaî muavenet müessese 
ve teşkilâtının muamelâtını ve hava hücumlarına karşı alınacak sıhhî tedbirleri tet
kik, tanzim ve takip, 

E - Sıhhî müesseselerin bina şartlarmı tetkik ve ıslah, içtimaî sigorta işlerini ta
kip ve murakabe ile mükelleftir. 

Sicü ve memurlar ve muamelât müdürlüğü 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Sicil ve memurlar ve muamelât müdürlüğü: 
Tabib bir müdür idaresinde tabib bir muavinden, muamelât, tahakkuk ve teka-

üd ve sicil ve kıdem şubelerinden ve bunların bürolarından mürekkeptir. 



No. 3017 — 892 — 23 - V I -1936 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sicil ve memurlar ve muamelât müdürlüğü: 
A - Memur tabiplerle diğer meslekî ve idarî memurların ve tababet ve şuabatı 

meslekleri erbabile eczacı ve kimyagerlerden sanatlerini serbest icra edenlerin her 
türlü zat ve sicil muamelelerini ifa ve icra, 

B - Vekâletin diğer daire ve şubelerinin vazifeleri dışında kalan zate ve mütefer
rik muamelelere müteallik bütün işleri görmekle mükelleftir. 

Sağlık propagandası ve tıbbî istatistik umum müdürlüğü 
ON BEŞİNCİ MADDE — Sağlık propagandası ve tıbbî istatistik umum mü

dürlüğü: 
Tabib bir umum müdür idaresinde istatistik ve neşriyat şubelerinden ve bun

ların bürolarından ve grafik ve tersim mütehassıslarından mürekkeptir. 
ON ALTINCI MADDE — Sağlık propagandası ve tıbbî istatistik umum mü

dürlüğü: 
A - Her türlü sıhhî ve içtimaî istatistikleri tanzim etmek, 
B - Sıhhî ve içtimaî neşriyat ve propaganda yapmak, 
O - Nüfus harekâtına ve umum sıhhate ve hastalıklara dair ilmî anketler yap

mak, 
D - Vekâlet kütüpanesini ve neşriyat deposunu idare ve muhafaza etmek, 
E - Sıhhî müzeler işlerini tanzim ve murakabe etmekle mükelleftir. 

Hukuk müşavirliği 
ON YEDİNCİ MADDE — Hukuk müşavirliğ: 
Bir hukuk müşaviri ile bürosundan mürekkeptir. 
Hukuk müşaviri, vekâletten verilen işler hakkında mütaleasını bildirmek ve 

memurin muhakemelerine ve inzibat komisyonlarına aid evrak ve muameleler
den ve vekâletçe yapılacak ve tasdik olunacak mukavelelerden lüzum görülenleri 
tetkik etmekle mükelleftir. 

ı Muhasebe müdürlüğü 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Muhasebe müdürlüğü: 
Maliye vekilliğince tayin olunan bir müdür ve memurlarından mürekkeptir. 
Hususî kanunları, nizamnameleri ve talimatnameleri hükümlerine uygun ola

rak vekilliğin hesab işlerini görmekle mükelleftir. 

Seferberlik şubesi müdürlüğü 
ON DOKUZUNCU MADDE — Seferberlik şubesi müdürlüğü: 
Bir seferberlik müdürü ve bürosundan mürekkeptir. 
Hususî kanun, nizamname ve talimatnameler ve kararnamelerle muayyen ve 

vekâlete aid millî seferberlik işlerini görmekle mükelleftir. 

Evrak müdürlüğü 
YİRMİNCİ MADDE — Evrak müdürlüğü: 
Bir müdür idaresinde müdürlük bürosundan ve arşiv memurundan mürekkeptir. 
Evrak müdürlüğü; vekilliğe gelen ve evraktan geçmesi lâzım olan bütün evrak 

ve saireyi tesellüm ve kaydetmek ve usulünce yerlerine dağıtmak, vekillikten çı-
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karılanları da ayni şekilde yerlerine göndermek, vekilliğin evrak mahzenini tan
zim ve muhafaza etmekle mükelleftir. 

Ayniyat muhasipliği 
YİRM1 BJHİNCİ MADDE — Ayniyat muhasipliği: 
Bir ayniyat muhasibinin idaresinde ve lüzumu kadar tetkik, hesab memurları 

ve kâtipten ibaret bir bürodan mürekkeptir. Bu muhasiplik vekâletin umumî mu
vazeneye aid ayniyat işlerini kanun, nizam ve talimatnamelerine göre yapmakla 
mükelleftir. 

Levazım memurluğu 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Levazım memurluğu: 

Levazım memuru, mutemed, ambar memuru ve kâtipten mürekkeptir. 
Vekâletin merkez mutemetlik vozif esi ve merkeze aid mübayaat işlerini kanun ve 

nizamlarına tevfikan yapmak ve vekâletten gönderilen ve vekâlete gelen, evrak mü
dürlüğünün vazifeleri haricinde kalan, bilcümle eşyanın sevk ve teslim ve tesel
lümlerini icra etmek ve vekâlet merkez deposunun işlerile uğraşmak ve burada
ki eşyayı muhafaza etmekle mükelleftir. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve Merkez hıfzıs-
sıhha mektebi 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha mües
sesesi: 

Hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi olmak üzere iki kısımdır. 
Türkiye Cumhuriyeti hıfzıssıhha müessesesi 24 mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı 

kanunun hükümlerine göre teşkil ve idare olunur. 
Hıfzıssıhha mektebinde; umumî, mülhak ve hususî idarelerle belediyelere ve sı

naî müesseselere mensub tabiplerin umumî ve içtimaî hıfzıssıhhaya ve idarî vazi
felerine aid tekâmül tedrisatı yapılacağı gibi umumî sıhhat ile alâkalı olan Kültür 
bakanlığı sıhhat müfettişleri ve öğretmenleri! e sanayi ve ziraat müfettişleri ve mü
hendislik gibi diğer meslek mensuplarına da görülecek lüzum üzerine tekâmül 
dersleri verilir. Bu işler alâkalı vekâletlerle görüşülerek Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletince yapılacak bir talimatname ile tayin ve tesbit olunur. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü merkez teşkilâtı 
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

merkez teşkilâtı: 
Bir tabib umum müdür ile tabib bir muavin ve tabib bir müfettişten, yazı, he

sab müdürlüklerile ayniyat muhasipliğinden ve bunların bürolarından mürekkep
tir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü; 
hususî kanunlar, nizamnameler ve talimatnamelerle bunlara müsteniden Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekilliğince verilen emirlere göre vazife görür. 
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2 - VİLÂYETLER TEŞKİLÂT VE VAZİFELERİ 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin vilâ-
yetlerdeki teşkilâtı şunlardır: 

A) Umumî muvazeneye aid teşkilât: 
1 - Umumî müfettişlikler sıhhî müşavirlik ve muavinlikleri, 
2 - Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlükleri, 
3 - Hükümet tabiplikleri, 
4 - Küçük sıhhat memurlukları, 
5 - Tıbbî ve sıhhî, içtimaî müesseseler, 
6 - Hastalıklarla mücadele teşkilâtı, 
7 - Seyyar sıhhî teşkilât. 
B) Hususî idarelere aid sıhhî teşkilât: 
1 - Sıhhî ve tıbbî ve içtimaî teşkilât ve müesseseler, 
2 - Seyyar tabiplikler, 
3 - Seyyar ve sabit küçük sıhhat memurlukları, 
4 - Hastalıklarla mücadele teşkilâtı, 
5 - Etüv ve idare memurlukları. 
C) Belediyelere aid sıhhî teşkilât: 
1 - Sıhhî ve tıbbî ve içtimaî teşkilât ve müesseseler, 
2 - Belediye baştabib ve tabiplikleri, 
3 - Belediye doğum hekimleri ve ebeleri, 
4 - Belediye eczacılıkları, 
5 - Küçük sıhhat memurlukları, 
6 - Etüv ve idare memurlukları. 
D) Köy sıhhî teşkilâtı: 
1 - Köy hekimleri, 
2 - Köy ebeleri, 
3 - Köy sağlık korucularıdır. 
Gerekli olan köylere veya köy gruplarına tayin edilecek hekim ve ebelerin üc

ret ve masrafları vilâyet hususî idare bütçesinden veya köy sandıklarından, sağlık 
korucularınrnki köy sandıklarından verilir. 

Umumî müfettişlikler sıhhî müşavirlikleri 
YİRMÎ YEDİNCİ MADDE — Umumî müfettişlikler sıhhî müşavirleri: 
Hususî kanunları mucibince teşkil edilen umumî müfettişlikler refakatinde lü

zum ve ihtiyaca göre sıhhat müşavirleri ve müşavir muavinleri ve Müşavirlik ka
lemi memur ve kâtipleri bulunur. 

YİRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Sıhhî müşavirlikler; umumî müfettişliğin bir 
şubesidir. Umumî müfettişten alacakları direktif dahilinde umumî müfettişlik 
mmtakası içinde, ifası Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine aid Devlet sıhhî 
hizmetlerini ve hususî kanunlarına göre iskân ve karantina işlerini ve hususî 
idare ve belediyelerle köylerin sıhhî ve içtimaî yardım vazifelerini ve bu vazi
feleri gören bütün memurların hallerini tetkik ve umumî sıhhate aid bu işle
rin kanun, nizam, talimat ve emirlere tevfikan yapılıp yapılmadığını takib ve 
lüzumunda tahkik etmekle mükelleftirler. 

Görülecek lüzum üzerine mmtakaları dahilinde vekâletin emredeceği teftiş 
ve tahkikatı da yaparlar. 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlükleri 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri: 
Her vilâyet merkezinde bir sıhhat ve içtimaî muavenet müdürü ve lüzumu 

kadar idarî memurlardan mürekkep bir bürosu ve icab eden yerlerde sıhhat ve 
içtimaî muavenet müdürlerine yardım etmek üzere müdür muavini ve müte
hassıs tabib bulunur. 

OTUZUNCU MADDE -— Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri; vilâyetin 
en büyük sıhhî âmiri ve valinin sıhhî müşaviri olup bulundukları vilâyetin sıh
hî ve içtimaî bütün muamelelerinden vali ile beraber mesul ve kanunlar, ni
zamnameler, talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yapmakla mükelleftirler. 

Her vilâyette hususî kanunlarla idare ve murakabesi Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekilliğine mevdu sıhhî ve içtimaî işlerle bütün sıhhî ve içtimaî teşki
lât ve müesseseler oranın Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlerinin murakabe
si altındadır. 

Hükümet tabiblikleri 
OTUZ BIRÎNCÎ MADDE — Hükümet tabipleri: 
Her vilâyet merkezinde ve kazalarda ve icabında tam teşekküllü nahiye

lerde lüzumuna göre bir veya daha ziyade Hükümet tabibi bulunur. 
Hükümet tabipleri; kaymakamların sıhhî müşaviridir. Sıhhî işlerde vilâyet 

sıhhat ve içtimaî muavenet müdürünün emri altındadır. Hükümet tabipleri; 
kanunlar, nizamnameler ve talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yapmakla 
mükelleftirler. 

Adlî tabib bulunmayan yerlerde munzam vazife olarak bunlara aid işleri de 
yaparlar. 

Küçük sıhhat memurlukları 
OTUZ ÎKINCÎ MADDE — Küçük sıhbat memurları: 
Vilâyet ve kazalarda ve Hükümet tabibi bulunan nahiyelerde Hükümet ta

biplerinin emrinde lüzumu kadar küçük sıhhat memuru bulunur. 
Küçük sıhhat memurları; merkez ve köylerde hastalıklardan korunma ve 

bunlarla mücadele ve hıfzıssıhha ve içtimaî muavenet işlerinde Hükümet ta
biplerinin yardımcıları olup tabipten alacakları emirler ile talimatnamelerin
de yazılı şekilde vazife görürler. Köylerde' vazife gören seyyar sıhhat memur
larına kendi maaşlarından başka ayrıca \va\ vanı için yem bedeli verilir. Her 
muayene ve tedavi evinde ayrıca bir veya daha ziyade küçük sıhhat memuru 
bulunur. 

Tıbbî ve sıhhî ve içtimaî müesseseler 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti, lüzum 

görülen yerlerde hastaneler, sanatoryomlar, akliye ve asabiye hastaneleri, mu-
iyene ve tedavi evleri, doğum ve çocuk bakım evleri, kuduz tedavi müessese-
eri, meslekî tedrisat mekteb ve yurtları, malûllere mahsus müesseseler, bakte-
iyoloji laboratuarları, sıhhî müzeleri ve propaganda vasıtaları, genel sağlığın 
korunması için lüzumlu olan diğer sıhhî ve içtimaî müesseseler açar. Müessese-
erin vazife ve idareleri nizamnameler ve talimatnamelerle tayin olunur. 
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OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Meslekî tedrisat müesseselerinden ebe mek

tepleri iki derecedir. 
1 - Birinci derece ebe mekteplerinin tahsil müddeti en az iki senedir. Buraya 

orta tahsili bitirmiş olanlar alınır. 
2 - İkinci derecedeki ebe mekteplerinin tahsil müddeti en az bir senedir. Bu mek

teplere ilk tahsili bitirmiş olan veya bu derecede tahsil görmüş olduğunu ispat 
edenler alınır. 

Birinci derece ebe mekteplerinden çıkanlar şehir ve kasabalarda hususî idare 
ve belediye ebeliklerine veya vekâletin meslekî hizmetlerine tayin olunurlar. 

Tkinci derece ebe mekteplerinden çıkanlar sanatlerini yalnız köylerde icra eder
ler. 

Hastalıklarla mücadele teşkilâtı 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti umumî sıh

hat için tehlikeli olabilecek sosyal, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ve diğer zararlı 
âmillerle mücadele etmek için lüzum göreceği yerlerde teşkilâtlar yapar ve bunlara 
mahsus müesseseler açar. 

Bu müesseselerin vazifeleri ve idare tarzları vekâletçe tesbit olunur. 
OTUZ ALTINCI MADDE —Vilâyet hususî idareleri, belediyeler ve Evkaf 

idaresi bütçelerine dahil ve kanunlarına tevfikan bu idareler tarafından açılmış ve 
açılacak olan bütün sıhhat ve içtimaî muavenet müesseselerile sıhhî ve içtimaî teş
kilâtın idaresi ve buralarda vazife gören tababet ve şuabatı sanatları mensupları
nın ve eczacı ve kimyagerlerin intibah,tay in. tebdil, tahvil, taltif ve cezalandırıl
maları ve vekâlet emrine alınmaları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti tarafından 
yapılır. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — TTudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 

vilâyet teşkilâtı: 
Sınırlar ve sahillerde lüzumu kadar baştabib ve tabipli sahil sıhhiye merkezle-

rile birinci ve ikinci sınıf sahil sıhhiye idareleri ve tahaffuzhaneler ve laboratu
arlardan ibarettir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü; 
dışarıdan gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklardan memleketi korumak için 
icab ettikçe Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin tensibile hudud ve sahillerde 
muvakkat mücadeleler kurar ve bunlara aid müesseseler açar. 

3 - DERECELER, KADROLAR 
OTUZ DOKUZUNCU UMADDE — Vekâletin meslekî hizmetlerinde çalıştırı

lan tababet ve şuabatı sanatları mensuplarile eczacıların ve idarî memurların sı
nıfları ve bu sınıflara mahsus maaş dereceleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet \ekâletinin merkez ve vi
lâyet teşkilâtı ve bu kanuna göre muUazi memurların aded ve teadül dereceleri 
bağlı (2) numaralı kadro cetvelinde gösterilmiştir. 

Bu kadro cetveli Devlet memurları maaşatının tevlıid ve teadülüne dair 1452 



No. 3017 — 897 — 23 - VI -1936 
sayılı kanun ile bu kanuna müzeyyel kanunlara merbut cetvellerin Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâleti memurlarına aid kısımları yerine kaimdir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlı 
mülhak bütçeler ile idare olunan Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
merkez ve vilâyet teşkilâtı ve bu kanuna göre muktazi memurlarnı aded ve teadül 
dereceleri bağlı (3) numaralı kadro cetvelinde gösterilmiştir. Bu cetvel 24 - I V - 1930 
tarih ve 1587 sayılı kanıma ve bunun eklerine bağlı kadro cetvelleri yerine konul
muştur. 

İkinci bölüm 

Memurin kanunu 

Namzetlik, memurluk 

KIRK İKİNCİ MADDE — Memurluk şartlarını haiz ve tayinleri doğrudan ve
kâlete aid olan memurların ilk memuriyete tayinlerinde: 

1 - Tabipler, eczacılar, kimyagerler vediş tabipleri altı ay, 
2 - Küçük sıhhat memurları, ebeler, mektepli hemşireler altı ay ilâ bir sene, 
3 - Hastanelerde usulü dairesinde yetiştirilen hemşireler bir sene, 
4 - Bütün idare memurları ve kâtiplerden yüksek tahsil görmüş olanlar altı ay^ 
Namzetlik devresi geçirirler. 
Bu müddetleri bitirince ehliyetleri mensub oldukları daireler amirlerince 

tasdik edilenler memur sınıfına kabul olunurlar. Ehliyeti tasdik edilmeyen 
namzetler vekilliğin diğer daire ve teşkilâtlarında meslekleri dahilinde azamî 
bir namzetlik devresi daha geçirebilirler. Burada da ehliyet gösteremeyenler 
artık vekâlet memurluklarına alınmazlar. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinden ta
yin olunan veya umumî muvazene ile mahallî bütçelerin sıhhat işleri kısmın
dan maaş aldıkları halde tayinleri mahalline aid olan memurların tezkiye va-
rakalarile mahrem sicilleri ve dosyaları vekillikte bulunur. Mahrem sicillerin 
ve dosyaların tanzimi vekâletçe tesbit olunur. 

Memurların seçilmeleri, yerleştirilmeleri ve yükseltilmeleri 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — A - Müsteşar, teftiş heyeti reisi, daire re

isleri ve umum müdürler ve müdürler vekilin seçmesile ve kararname ile, 
B - Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri ve müfettişler, daire reisi mua

vinleri, umum müdür ve müdür muavinleri encümenin seçmesi ve vekilin tas
diki üzerine kararname ile, 

C - Vekâlet kadrosuna dahil ve vekâlete bağlı olan müesseseler müdürleri, 
mütehassıslar ve müdür muavinleri vekillik şubelerinin mütehassısları ve di
ğer tabib, eczacı, kimyager, diş tabipleri, küçük sıhhat memurları, ebeler ve 
hemşireler ile tayinleri vekilliğe aid diğer bütün memurlar, vekâlet encüme
ninin kararı ve vekilin tasdiki ile tayin edilirler. 
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Hükümet tabipleri 

K I R K BEŞÎNCÎ MADDE — Hükümet tabipleri dört sınıftır: 
A - Dördüncü sınıfa; Türkiyede tabiplik sanatini icraya izinli her tabib tayin 

olunabilir. 
B - Üçüncü snııfa; Devlet hizmetindeki kıdemi iki seneyi geçmiş veya dör

düncü sınıfta kanunî müddetini bitirmiş ve terfia hak kazanmış olanlar, 
C - îkinci sınıfa; Devlet hizmetindeki kıdemi dört seneyi geçmiş veya üçün

cü sınıfta kanunî müddetini bitirmiş ve terfia hak kazanmış üçüncü sınıf Hü
kümet tabipleri tayin veya terfi edilirler. 

D - Birinci sınıfa; Münhasıran ikinci sınıfta müddetini bitirmiş ve bu sınıf
ta terfia hak kazanmış olanlar tayin ve terfi edilirler. 

KIRK ALTINCI MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet müdür muavinlik
lerine; birinci sınıf Hükümet tabiplerinden ehil olanlar intihab ve tayin edilir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri 
K I R K YEDÎNCÎ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri dört sı

nıftır: 
A - Dördüncü sınıfa; birinci sınıf Hükümet tabiplerinden veya sıhhat ve 

içtimaî muavenet müdür muavinlerinden terfia hak kazanmış ve iyi sicil almış 
olanlar tayin edilirler. Bu sınıfa Devlet hizmetinde en az on beş sene çalışmış 
olanların ehliyetlileri de tayin edilebilirler. 

Fakat bunların en az altı aylık bir tecrübe devresi geçirmesi şarttır. 
B - Üçüncü, ikinci ve birinci sınıflara evvelki sınıflarda müddetlerini dol

duran ve ehliyetleri sabit olan sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri terfian 
tayin edilirler. 

K I R K SEKlZÎNCl MADDE — Vekilliğin daire reisliklerine, umum müdür
lük, müdürlük ve muavinliklerine ve mütehassıslıklarına sıhhat ve içtimaî mu
avenet müdür ve müfettişleri veya müesseseler müdür ve mütehassısları veya 
kendilerinden istifade edilecek diğer mütehassıslar intihab ve tayin edilirler. 

Sıhhat ve içtimaî m uavenet müfettişleri 
K I R K DOKUZUNCU MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet müfettişleri: 
Üçüncü, ikinci, birinci sınıf müfettiş ve başmüfettiş ve teftiş heyeti reisi ol

mak üzere beş sınıftır. 
A - Üçüncü sınıfa; sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri ve birinci sınıf 

Hükümet tabipleri ile ihtisasından istifade edilmek istenilen sair tabib, ecza
cı ve kimyagerler tayin olunurlar. 

B - ikinci, birinci sınıf müfettişliklerle başmüfettişliklere ve teftiş heyeti 
reisliğine daha evvelki sınıflarda terfi müddetini dolduran ve terfia ehil olan 
müfettişler ve başmüfettişler tayin olunurlar. 

E L Î Î N C Î MADDE — Müfettişliğe bidayeten tayin olunacaklar altı ay bir tec
rübe devresi geçirirler. Bu müddet içinde veya sonunda müfettişliğe elverişli görül
meyenler memur ise evvelki sınıfa iade olunurlar, değil ise vazifelerine nihayet 
verilir. 

ELLÎ B Î R l N C Î MADDE — Vekillik daire reislerile umum müdür ve müdür
leri ve bunların muavinleri ve mütehassısları, sıhhat ve içtimaî muavenet müdürle-
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ri, teftiş heyeti reisi, başmüfettişleri ve mü fettişleri maaş dereceleri ve ehliyetlerine 
göre bu sınıflar arasmda mütekabilen nakil veya terfi suretile tayin edilebilirler. 

Mütehassıslar 
ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Mütehassıs yetiştirmek üzere muhtelif tıb şubeleri 

asistanlıklarına tayin edilecek tabiplerin vasıfları, hizmet müddetleri ve şartları ve 
yetiştirilmeleri usulleri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince yapılacak bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE —• Hastanelerle diğer sıhhî müesseseler mütehassıs
lıklarına kanun ve nizamnamesine uygun olarak ihtisas vesikası almış ve ihtisas ve
sikaları usulen vekâletçe tasdik ve tescil edilmiş olanlar tayin edilir. 

Tıbbî kimya ihtisası için hekim olmak şart değildir. 
Hastanelerle diğer sıhhî müesseselerin mütehassıslıklarına tayin edileceklerin 

ihtisas yapmak için çalıştıkları asistanlık müddeti hariç olmak üzere en az dört se
ne Devlet sıhhî hizmetlerinde vazife görmüş veya serbest tabiplik yapmış olmaları 
şarttır. Bu kanunun neşrinden evvel yetişmiş olan mütehassıslarla asistanlıklara 
tayin edilmiş olanlar bu hükümden müstesnadır. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mütehassıslar maaş derecelerine göre beş sı
nıftır. 

Beşinci sınıf; mütehassıslığın ilk basamağıdır. Bu smıfa kıdemsiz mütehassıs
lar tayin olunurlar. 

Dördüncü, üçüncü ikinci ve birinci sınıf mütehassıslar da daha evvelki sınıf
larda birer derece terfi müddetini muvaffakiyetle bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan
lardır. 

ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Mütehassıs vesikası almayarak uzun zaman Dev
let hizmetinde bulunduktan sonra usulen mütehassıs olanların memurluk dereceleri 
daha yukarıda olsa bile ilk defa olarak mütehassıslığın üçüncü sınıfından yukarıya 
alınmazlar. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Mütehassısların sınıf derecelerinin terfi usulleri 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tesbit olunur. 

Eczacılar 
ELLİ YEDÎNCÎ MADDE — Hastaneler ve sıhhî müesseseler eczacılıklarına 

Türkiyede sanatini yapmağa izinli eczacılar tayin olunurlar. Eczacılar altı sınıftır. 
Altıncı sınıf; eczacılığın ilk basamağıdır. Beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci ve 

birinci sınıf eczacılar daha evvelki sınıflarda birer derece terfi müddetini bitirmiş 
ve terfi ettirilmiş olan eczacılardır. 

Diştabipleri 
ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Hastaneler ve sıhhî müesseseler diştabip-

liklerine Türkiyede sanatini yapmaya izinli diştabipleri tayin olunur. 
Diştabipleri dört sınıftır. 
Dördüncü sınıf; diştabipliğinin ilk basamağıdır. Üçüncü, ikinci, birinci sınıf 

diştabipleri daha evvelki sınıflarda birer derece terfi müddetini muvaffakiyetle 
bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan diştabipleridir. 
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Küçük sıhhat memurları 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Küçük sıhhat memurluklarına; küçük sıh
hat memurları mektebi mezunları, diştabibi, eczacılar veya Tıb fakültesi altmcı sö
mestr tahsilini bitirmiş olanlar tayin edilirler. 

Küçük sıhhat memurları dört sınıftır: 
Dördüncü sımf; sıhhat memurluğunun ilk basamağıdır. Bu sınıfa küçük sıhhat 

memurları mektebinden çıkanlarla Tıb fakültesinin altıncı sömestrisini bitirmiş 
olanlar alınır. Üçüncü, ikinci ve birinci sınıflara daha evvelki sınıflarda birer de
rece terfi müddetini bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan sıhhat memurları alınır. 

ALTMIŞINCI MADDE — Vekâletçe tanınmış sıhhat memuru mekteplerinden 
diplomalı olmayıp bu kanunun neşrinde küçük sıhhat memurluk vazifelerinde kul
lanılmakta olanların memurlukları devam eder. Bunlar mektepli küçük sıhhat me
murlarına mahsus sınıflara geçemezler. 

Hastabakıcı hemşireler 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Hastabakıcı hemşireler dört sımf tır: 
A - Dördüncü sınıfa; ilk tahsil görmüş ve hastanelerde iki seneden az olmamak 

üzere hastabakıcılık yapmış ve usulen imtihan edilerek muvaffak olmuş Türk 
kadınlar alınır. 

B - Üçüncü sınıfa: 
1 - Vekâletçe tanınmış hastabakıcı hemşire mekteplerinden mezun olanlar, 
2 - Dördüncü sınıf hemşirelikte bir terfi müddeti hizmet ettikten sonra hasta 

bakıcı hemşire mektebinde okunan derslerden yapılacak imtihanda muvaffak ola
rak mektepli sınıfa kabul edilmiş olanlar, 

3 - Orta tahsilini bitirdikten sonra vekâletçe tanmmış hemşire mekteplerinde 
okunan derslerden ve tahsil müddetinden daha az olmamak üzere hususî müesse
selerde nazarî ve amelî çalışarak hemşirelik öğrenmiş olanlardan hastabakıcı 
hemşire mekteplerinde usulen yapılacak imtihanda muvaffak olanlar kabul olu
nur. 

C - İkinci ve birinci sınıflara; daha evvelki sınıflarda birer derece terfi 
müddeti hizmet etmiş ve liyakatları usulen tasdik olmuş olanlar terfi edilirler. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Hasta bakıcı hemşire mektebi mezunlarmdan 
olup usulü dairesinde ziyaretçi hemşirelik tahsili görmüş ve imtihanda kazanmış 
olan hastabakıcı hemşirelere (Ziyaretçi hemşire) unvanı verilir. 

Ziyaretçi hemşireler, sıhhî müessesatta istihdam edildikleri takdirde evvelâ 
hemşireliğin üçüncü sınıfına alınırlar. Yalnız bu sınıftan ikinci smıfa terfile
rinde ziyaretçi hemşirelik tahsili için geçirdikleri müddeti memuriyet kıdeminden 
sayılır. 

! Ebeler 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ebeliklerde, sıhhî müesseselerin kadın hasta

lıkları ve doğum servislerinde mektepli hemşire bulunmazsa bu müesseselerin di
ğer servis hemşireliklerinde yalnız birinci sınıf ebe mekteplerinden mezun Türk 
kadınlar istihdam edilir. 

Ebeler üç smıf tır: 
Üçüncü sınıfa; birinci derece ebe mekteplerinden çıkanlar tayin olunur. 
İkinci ve birinci sınıflara daha yukarıki sınıflarda terfi müddetlerini bitiren

ler ve ehliyetleri usulen tasdik edilenler terfi edilirler. 
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Sıhhat işleri hatipleri 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Her sıhhat ve içtimaî muavenet müdür
lüğünde ve icap edeu Hükümet tabipliklerinde lüzumu kadar sıhhat işleri kâtibi 
bulunur. Süıhat kâtiplikleri dört sınıftır. 

Vekâlet encümeni 
ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Vekâlet encümeni: 
Müsteşarın reisliği altında teftiş heyeti reisi, hıfzıssıhha işleri ve içtimaî mu

avenet işleri daireleri reisleri, sağlık propagandası ve tıbbî istatistik umum müdü
rü ve sicil ve memurlar ve muamelât müdüründen müteşekküdir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Vekâlet encümeni, tayinleri vekâlete aid olan 
tababet ve şuabatı sanatları mensuplarile eczacı ve kimyagerlerin ve diğer fennî 
ve idarî maaşlı ve ücretli memurların intihap, tayin, terfi, değiştirilme ve mezu
niyetlerine ve vekillik emrine alınmalarına ve sair muamelelerine ve tayinleri 
mahalline aid memurların tayinlerinin tesciline müteallik hususlarla vekillik 
makamından tevdi olunan diğer işlere bakmak ve bunları karar altına almakla mü
kelleftir. Vekâlet encümeni ekseriyetle karar verir. Reyler müsavi olursa reisin 
bulunduğu tarafın reyi ekseriyet kazanır. Vekâlet encümeni kararları vekilin 
tasdiki ile katileşir. Tasdik edilmeyen kararlar hükümsüzdür. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Hususî idarelerle belediyeler ve mülhak büt
çelerden idare olunan teşkilât ve müesseseler kadrolarmdaki maaşlı tababet ve şu
abatı sanatları mensuplarile eczacı ve kimyagerler ve diğer sıhhî ve idarî memurlar 
kıdem, ehliyet ve sicillerine göre vekillik kadrosuna ve vekülik kadrosundan 
buralara sınıf ve derece maaşlarile naklen tayin olunurlar. 

ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Tayinleri yerlerinden yapılacak memur 
ve kâtipler hususî kanunu mucibince salahiyetli makamlarca tayin olunur. Vekilliğe 
malûmat verilerek memuriyetleri tescil ettirilir. 

İnzibatî cezalar 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Memurin kanununun 28, 29, 30, 31, 32, 

33 ncü maddelerindeki ahvalden başka aşağıdaki hallerde de inzibatî cezalar verilir. 
İh tar : 
1 - Zaruret olmadan merciini atlamak, 
Tevbih: 
1 - Devlete aid nakil vasıtalarını hususî işlerinde kullanmak, 
2 - Arkadaşlarına vazife başında hakaret etmek, 
3 - Muayyen zamanlarda gönderilmesi gerekli olan hesab, icmal ve istatistikleri 

ve cetvelleri zamanında göndermemek. 
Maaştan kesmek: 
1 - Hastane ve diğer müesseselerle sıhhî teşkilâtta idarî ve fennî kayitleri mun

tazam tutmamak veya vaktinde yapmamak, 
2 - Nöbetçi bulunduğu hastane veya müessesede nöbetini katî bir zaruret ol

maksızın muvakkaten terkedib dışarı gitmek, 
3 - Tekitlere emrin geldiği tarihten itibaren ve istilâma muhtaç muamelelerde 

neticeyi aldıktan sonra üç gün içinde cevab vermemek, 
4 - İtlâfıfar şahadetnamesi aranılması icab ederken aramamak, 
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5 - Muayeneye tâbi gemilerin muayenesini yapmamak veya yaptırmamak, 
6 - Sebepsiz olarak gemilerin pratikasmı vermemek veya geciktirmek. 
7 - Patentedeki şerlilere dikkat etmeyerek yanlış muamele yapmak, 
8 - Müşahede kâğıtlarını, ameliyat ve laboratuar defterlerini muntazam tut

mamak, 
9 - Bir meselenin evrakını kasdolmaksızm zayi etmek. 
Kıdem azaltılması: 
1 - Patente tebdilinde yenisine sıhhî muameleleri doğru geçirmemek, 
2 - Nöbetçi bulunduğu hastane veya müessesede nöbetini sebepsiz olarak büsbü

tün bırakıp gitmek, 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla mücadele tedbirlerini almakta gecikmek, 
4 - Gemilerle mürotteplerini ve bütün yolcuları için emredilen sıhhî ve fennî 

tedbirleri ve bulaşıcı hastalık vakalarında fennî temizliği ve lâzımgelen sair işleri 
eksik yapmak. 

Sınıf indirilmesi: 
1 - Hastanelerde ve müesseselerde işret etmek, 
2 - Memur olduğu meslekî vazife dolayısile öğrendiği şahsî ve ailevî sırları ka

nunî mecburiyet olmaksızın başkasına söylemek. 
Memuriyetten çıkarılmak: 
1 - Kaçakçılık yapmak ve kaçakçılığı kolaylaştırmak. 

Vekâlet inzibat komisyonu 
YETMİŞİNCİ MADDE — Vekillik inzibat komisyonu müsteşarın reisliği al

tında teftiş heyeti reisi, hıfzıssıhha işleri, içtimaî muavenet işleri daireleri reisleri 
ve sağlık propagandası ve tıbbî istatistik umum müdürü ve sicil ve memurlar 
müdüründen müteşekkildir. Bu komisyon ekseriyetle karar verir. Reyler müsavi 
olursa reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır. 

Mezuniyet 
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Mezuniyet memurin kanununda yazılı hüküm

lere tâbidir. Senelik izin alan memurların gidib gelme müddetleri mezuniyet müd
detinden hariçtir. 

Mazeret üzerine mahallerinden verilen haftalık izinlerde gidib gelme müddeti 
dahildir. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Fevkalâde hallerde memurların vazifelerinden 
ayrılmalarında mahzur görlülürse izinleri geri bırakılır ve izinli olanlar iş başına 
çağırılır. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Umumî muvazene, mülhak bütçe ve hususî ida
relerle belediye bütçelerinden maaş veya ücret alan tababet ve şuabatı sanatleri 
mensuplarından lüzum görülecekler vazifeleri parasız temin olunmak şartile 1416 
sayılı kanunun 21 nci maddesinin son fıkrasına tevfikan ilmî ve fennî tetkikatta 
bulunmak üzere staj için ecnebi memleketlere bir sene müddetle gönderilebilir ve 
bu müddet içinde kendilerine maaş veya ücretleri tam verilir. 

İstifa 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İzni bitİpte on gün içinde makbul mazerete 
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dayanmayarak işi başına dönmeyenler veyahut mazeretini âmirine bildirmeden 
sıra ile sekiz gün işini bırakanlar istifa etmiş sayılırlar. s 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Tayin kılındıkları yerde altı ay hizmet etme
den sıhhî sebepler olmaksızın istifa suretile ayrılan maaşlı veya ücretli memurlar
dan verilen harcırah geri alınır. 

Üçüncü bölüm 
Umumî hükümler 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Bu kanunda yazılı vazifeler vekâlet müesse-
selerile vekâlete bağlı umum teşkilât ve müesseseler memurlarının aslî vazifele
ri olup vekillikçe lüzumunda ilâveten verilecek diğer vazifelerin ifası da mecburidir. 

YETMlŞ YEDlNCl MADDE —- Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti umum 
memurlarının ve buna bağlı mülhak bütçe ile idare olunan Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü memurlarının bu kanunla alacakları sınıf derecesi maaşları 
şahsidir. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti, kendi 
teşkilâtile Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü teşkilâtında maaş veya üc
retle istihdam ettiği her hangi bir memuru; ifası vekâlete veyahut Umum müdür
lüğe aid bir vazifenin görülmesi için vekâletin veya Umum müdürlüğün teşkilâtı 
ve münhal vazifeleri bulunup bulunmamasile mukayyed olmaksızın derecesi maa-
şile veya ücretile merkez veya taşrada kullanabilir. 

YETMÎŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun meriyete geçtiği tarihte ve
kâletin merkez ve vilâyetler maaşlı kadrolarında çalışmakta olan mütehassıslar 
ile sıhhat ve içtimaî muavenet müdür ve müfettişleri halen bulundukları derecede 
barem kanununun meriyetinden sonra kaç terfi müddeti geçirmişlerse her terfi 
müddeti için bir derece hesabile bu kanunun mevkii tatbika vazmda bir defaya 
mahsus olmak üzere terfi ettirilebilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayılı 
kanunun 8 nci maddesindeki bir dereceden fazla terfi edenlere aid hükümler daire
sinde maaş alırlar. 

SEKSENİNCİ MADDE — Evkaf sıhhî teşkilât ve müesseselerinde ve vilâyet
ler hususî idareleri ve belediyeler sıhhî teşkilât ve müesseselerinde meslek memu
ru olarak istihdam edilmekte olan tababet ve şuabatı sanatları mensuplarının ve 
eczacı ve kimyagerlerin (1) numaralı cetvele göre sınıf ve derecelerinin tayini bu 
kanunun neşrinden sonra bir sene içinde Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
yapılır. 

Bunlardan mütehassıslarla hasta bakıcı hemşireler halen bulundukları derece
de baremlerinin meriyeti tarihinden sonra kaç terfi müddeti geçirmişlerse her ter
fi müddeti için bir derece hesabile bir defaya mahsus olmak üzere terfi ettirilirler. 
Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayılı kanunun 8 nci maddesindeki bir dereceden 
fazla terfi edenlere aid hükümler dairesinde maaş alırlar. 

SEKSEN BIRÎNCÎ MADDE — 1 haziran 1928 tarihine kadar şehremanetle-
rinde ve 1 haziran 1930 tarihine kadar belediyelerle hususî idarelerde maaşla müs
tahdem bulunmuş olan tababet ve şuabatı sanatları mensupları ile eczacı ve kimya
gerlerin bu tarihlerden sonra gerek bu idarelerde ve gerekse umumî muvazenede 
meslek memuru olarak maaşla ifa ettikleri hizmet senelerinin mecmuu tekaütlük 
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için meşrut olan müddetin hesabında rnütekabilen sayılır ve bunların tekaüd ma
aşları 1683 sayılı kanun hükümlerine göre son bulundukları idarelerden tahsis 
olunur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Bütün hastaneler, sanatory omlar ve verem mü
cadele dispanserleri hemşirelerile ziyaretçi hemşirelerin tekaütlük müddetleri yir
mi senedir. Bunlardan vazife icabı maluliyete duçar olanların tekaütlükleri 1683 
sayılı kanunun 42 nci maddesinin hükümleri dairesinde icra olunur. 

Bu maaşlar kendilerinin son bulundukları yerlerden tahsis edilir. 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna göre dereceleri tayin edilen taba

bet ve şuabatı sanatları mensuplarile eczacı ve kimyagerlerden tetkik ve tetebbu-
de bulunmayarak sınıflarına göre lüzumlu olan meslekî bilgilerini zamanla kaybet
tikleri sabit olanların sınıf dereceleri vekâletçe indirilir. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Umumî ve hususî idare bütçelerine ve be
lediyelere bağlı bulunan hastaneler ve dispanserler ve sair sıhhî müesseseler inşaat, 
plân ve keşiflerinin tetkik ve tasdiki ve bunların sıhhî ve fennî ihtiyaçlara göre 
tertib edilmesinin temini ve köy ve şehir sıhhat işlerine taallûk eden sıhhî tesisat 
plânlarının tetkik ve tasdiki Nafıa ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletle-
rince müştereken yapılır. 

Vekâlet, doğrudan doğruya kendisine bağlı sıhhat müesseselerinin inşaat 
ve tamiratı için her sene bütçesine tahsisat koyarak sarf eder ve merkezde doğ
rudan doğruya kendisine bağlı müesseselerin keşif ve plânlarını, yapı ve tamir 
kontrollarmı da yapar. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçe
sinin masraf tertiplerinden idare edilmekte olan bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la sıtma, zührevî hastalıklar, trahom, verem gibi mücadele teşkilât ve mües
seselerinde, doğum ve çocuk bakım evlerinde meslekî vazifelerde istihdam edi
len ve edilecek olan tababet ve şuabatı sanatları mensuplarile eczacı ve kimya
gerlerden evvelce maaşlı olarak meslekî hizmetlerde bulunmuş olanların müca
dele teşkilât ve müesseselerinde ve doğum ve çocuk bakım evlerinde geçirdik
leri müddetler tekaütlük için meşrut olan müddetlerden sayılır. Bu suretle 
tekaütlük hakkım kazananlar tekaütlüklerini isteyebilirler. 

Ancak bunlara maaşlı olarak geçirdikleri müddete münhasır olmak üzere 
1683 numaralı kanunun hükümleri dairesinde son ayrıldıkları idarelerden aldık
ları son memuriyet maaşları esas tutularak tekaüd maaşı tahsis edilir veya 
tazminat verilir. Bunlardan ölenlerin yukarıdaki hükümler dairesinde yetimleri
ne aid maaş veya tazminat hakkı mahfuzdur. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — 85 nci maddede yazılı mücadele teşkilât ve 
müesseseleri ile doğum ve çocuk bakım evlerinde meslekî vazifelerde istihdam 
edilen ve edilecek olan tababet ve şuabatı sanatları mensupları ile eczacı ve kim-
vagerlerden bu yerlerde en az altı sene çalışmış olanlar teadül kanunu muci
bince dahil olacakları derece ile mükteseb derecelerinin iki derece yukarısına 
kadar meslekî memuriyetlere tayin olunabilirler. 

Ancak bu suretle memuriyete tayin olunanların yukarıda yazılı hizmetlerde 
geçen hizmet müddetleri tekaütlük müddetine ithal edilmez. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
mülga sıhhiye müdüriyeti umumiyesi teşkilrtma d "ir 28 şubat 1331 tarihli kanun 
ile vilâyet idaresi sıhhiye nizamnamesi ve 14 mart 1329 tarihli vilâyet memu-
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riııi sıhhiyesinin sureti tayin ve azillerine dair nizamname ve işbu kanun hü
kümlerine aykırı bütün hükümler kaldı rılmıştır. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE— Bu kanun lıükümlerini icraya Sıhhat ve 
içtimaî muavenet ve Maliye vekilleri memurdur. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE —13u kanun 15 ağustos 193(> tarihinden mu
teberdir. 

18 haziran 1936 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyeti Derece Maaş 

Teftiş heyeti reisi 
Başmüfettişler 
Birinci sınıf müfettişler 
İkinci » 
Üçüncü » 

Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri 

Birinci sınıf S. ve 1. M. Mü. 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 

Hükümet tabibleri 

Birinci sınıf Hükümet tabibleri 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 

Mütehassıslar 

Birinci sımf mütehassıslar 
İkinci » Î» 
Üçüncü » » 
Dördüncü » * 
Beşinci » » 

Eczacılar 

Birinci sımf eczacılar 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 
Altıncı » » 

3 
4 
5 
6 
7 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

5 
6 
7 
8 
9 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

100 
90 
80 
70 
55 , 

90 
80 
70 
55 

45 
40 
35 
30 

80 
70 
55 
45 
40 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
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Birinci 
ikinci 
Üçüncü 

— 906 — 

Memuriyeti 

sınıf diş ] 
» 
» 

Dördüncü » 

Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

sınıf 

Dördüncü 
Diplomasız 

Birinci 
ikinci 
Üçüncü 

Diş hekimleri 

hekimleri 
» 
» 
» 

Küçük sıhhat memurları 

küçük sıhhat memurları 
» 
» 
» 
» 

' » 
» 
•» 
» 

Hastabakıcı hemşireler 

sınıf hastabakıcı hemşire 

Dördüncü 

Birinci 
ikinci 
Üçüncü 

Birinci 
ikinci 
Üçüncü 

» 
» 
» 

sınıf ebeler 
» 
» 

Sıhhat re 

» 
» 
» 

Ebeler 

içtimaî muavenet müdürlüğü 

sınıf kâtipler 

Dördüncü 

» 
» 
» -

Derece 

9 
10 
11 
12 

14 
15 
16 
17 
18 

14 
15 
16 
17 

14 
15 
16 

kâtipleri 

14 
15 
16 
17 
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Maaş 

40 
35 
30 
25 

20 
17,5 
16 
14 
12 

20 
17,5 
16 
14 

20 
17,5 
16 

20 
17,5 
16 
14 

Derece 

[2] NUMARALI CETVEL 
Memuriyetin nevi Aded 

M EBK EZ TEŞKİLÂTI 
2 Müsteşar 
7 Hususî kalem müdürü 

14 » » kâtibi 

Maaş 

1 
1 
1 

125 
55 
20 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Hıfzıssihha işleri dairesi 
3 Reis mütehassıs tabib 
5 » muavini mütehassıs tabib 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Dosya memuru 
12 Tetkik » 
14 Kâtib 

Umumî ve mahallî sıhhat işleri şubesi 
5 Mütehassıs tabib 
6 » » 
9 Şube şefi 

14 Kâtib 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar şubesi 
5 Mütehassıs tabib 

12 Muamelât memuru 
14 Kâtib 

Sıtma şubesi 
6 Mütehassıs tabib 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Muamelât memuru 
14 Kâtib 

İçtimaî hastalıklar şubesi 
5 Mütehassıs tabib 

11 ikinci sınıf mümeyyiz 
14 Kâtib 

Eczacılık ve müstahzırlar şubesi 
5 Mütehassıs tabib veya eczacı 
7 » » » 

12 Muamelât memuru 
14 Kâtib 

Sıhhî mühendislik şubesi 
5 Mütehassıs mühendis 

11 Fen memuru 
14 Kâtib 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti Akvam işleri şubesi 
6 Mütehassıs tabib 

14 Kâtib 

1 
1 
1 
1 1-t 
1 

1 
2 
1 
3 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

100 
80 
35 
25 
25 
20 

80 
70 
40 
20 

80 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
30 
20 

80 
55 
25 
20 

80 
30 
20 

* şubesi 
1 
1 

70 
20 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Trahom şubesi 
6 Mütehassıs tabib 

12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

İçtimaî muavenet işleri dairesi 
3 Reis mütehassıs tabib 
5 » Muavini » 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Dosya memuru 

Umumî içtimaî hizmetler şubesi 
5 Mütehassıs tabib 
9 Şube şefi 

12 Muamelât memuru 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

Sıhhî ve tıbbî malzeme şubesi 
6 Mütehassıs tabib veya eczacı 
8 Eczacı veya kimyager 

12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

İçtimaî muavenet tedrisat işleri şubesi 
6 Mütehassıs tabib 

11 ikinci sınıf mümeyyiz 
12 Muamelât memuru 
14 Kâtib 

Hususî içtimaî hizmetler şubesi 
6 Mütehassıs tabib 

11 ikinci sınıf mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

Mahallî içtimaî hizmetler şubesi 
5 Mütehassıs tabib 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Muamelât memuru 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

70 
25 
20 

100 
80 
35 
25 

80 
40 
25 
25 
20 

70 
45 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
35 
25 
25 
20 
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Derece Memuriyetin nevi 

Sıhhî mimarlık şubesi 
5 Mütehassıs mimar 

11 Desinatör 
14 Kâtib 

Aded 

1 
1 
1 
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Maaş 

80 
30 
20 

Zehirli ve boğucu gazler ve hava hücumundan korunma 
işleri şubesi 

6 Mütehassıs 1 70 
14 Kâtib 1 20 

Sicil ve memurlar ve muamelât müdürlüğü 
5 Müdür tabib 
6 x> muavini tabib 

12 Dosya memuru 
14 Kâtib 

Muamelât şubesi 
9 Muamelât şefi 

12 Muamelât memuru 
14 Kâtib 

Sicil şubesi 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

Tahakkuk ve tekaüd şubesi 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

Kıdem şubesi 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

Sağlık propagandası, ve tıbbî istatistik UMUM Müdürlüğü 
4 Umum müdür tabib 1 90 

12 Dosya memuru 1 25 
14 Kâtib 1 20 
14 Depo memuru 1 20 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
2 

1 
1 
4 

1 
1 
1 

1 
3 
3 

80 
70 
25 
20 

40 
25 
20 

35 
25 
20 

30 
25 
20 

35 
25 
20 
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Derece 

6 
7 

10 
12 
14 

7 
8 

11 
L2 
14 

3 
4 
5 
G 
7 

9 
12 
12 
14 

G 
14 

8 
11 
12 
14 
12 

8 
12 
14 
14 
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Memuriyetin nevi 

Propaganda ve neşriyat şubesi 
Mütehassıs 

Birinci sınıf mümeyyiz 
Muamelât memuru 
Kâtib 

Tıbbî istatistik şubesi 
Hayatî ihsaiyat mütehassısı 
Grafik mütehassısı 
ikinci sınıf mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtib 

Teftiş heyeti 
Reis tabib müfettiş 
Başmüfettiş 
Birinci smıf müfettiş 
ikinci smıf müfettiş 
Üçüncü sınıf müfettiş 

Teftiş heyeti kalemi 
Kalem şefi 
Dosya memuru 
Tetkik memuru 
Kâtib 

Hukuk müşavirliği 
Hukuk müşaviri 
Kâtib 

Evrak müdürlüğü 
Evrak müdürü 
ikinci sınıf mümeyyiz 
Muamelât memuru 
Mukayyid 
Evrak mahzen memuru 

Ayniyat şubesi 
Ayniyat muhasibi 
Tetkik memuru 
Hesab memuru 
Kâtib 

Adod 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
5 
5 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
1 
2 
3 
1 

1 
2 
1 
3 

ââ-vi-
Maaş 

70 
55 
35 
25 
20 

55 
45 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
55 

40 
25 
25 
20 

70 
20 

45 
30 
25 
20 
25 

45 
25 
20 
20 

• 1936 
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Derecp 

10 
11 
11 

10 
10 
10 
14 
14 
16 
16 
10 
19 

— 911 — 

Memuriyetin nevi 

Levazım memuru 
Depo memuru 
Mutemed 

Ankara Numune hastanesi 
Operatör muavini 
Dahiliye » 
Rontken muavini 
Ayniyat mutemedi 
Levazım ve satın alma memuru 
Kâtib 
Ambar memuru 
idare memuru ve mütemed 
îmam ve gassal 

AHed 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

23 - VI -1936 

Maaş 

35 
30 
30 

35 
35 
35 
20 
20 
16 
16 
35 
10 

VİLAYET TEŞKİLATI 

Birinci umumî müfettişlik 
5 Sıhhî müşavir 
6 » » muavini [1] 
7 » » » 

İkinci umumî müfettişlik 
5 Sıhhî müşavir 
6 » » muavini [1] 

Üçüncü umumî müfettişlik 
5 Sıhhî müşavir 
6 » » muavini [1] 
7 » » » 

Dördüncü umumî müfettişlik 
5 Sıhhî müşavir 
6 » » muavini [1] 

Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürleri 
4 Birinci sınıf S. ve L. M. Müdürü 
5 İkinci » » » 
5 Üçüncü » » » 

Dördüncü » » » 
^ Sıhhat ve T. M. müdür muavinleri 5 45 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

J 
1 

o 
5 

23 
31 

80 
70 
55 

80 
70 

80 
70 
55 

80 
70 

90 
80 
70 
55 

[l] İskân işlerine bakacaktır. 
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Derece 

8 
9 

10 
11 

14 
15 
16 
17 
18 

Memuriyetin nevi 

Hükümet tabipleri 
Birinci sınıf Hükümet tabip]eri 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü » » » 

Küçük sıhhat memurları 
Birinci smıf küçük sıhhat memurları 
ikinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü » » » 
Diplomasız küçük sıhhat memurları 

Aded 

89 
100 
120 
J50 

34 
59 

100 
425 
134 

Maaş 

45 
40 
35 
30 

20 
17,5 
16 
14 
12 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesseseleri 
mütehassısları 

5 
6 
7 
8 
9 

Birinci sınıf mütehassıslar 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 

10 
20 
37 
18 
15 

80 
70 
55 
45 
40 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesseseleri 
diştabipleri 

9 Birinci smıf diştabibi 1 40 
10 ikinci » » 1 35 
11 Üçüncü » » 1 30 
12 Dördüncü » » 1 25 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesseseleri 
eczacıları 

7 Birinci smıf eczacılar 
8 ikinci » » 
9 Üçüncü sınıf eczacılar 

10 Dördüncü » » 
11 Beşinci » » 
12 Altmcı » » 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesseseleri 
hemşireleri 

14 Birinci smıf hastabakıcı hemşireler 
15 ikinci » » » 
16 Üçüncü » » » 
17 Dördüncü » » » 

3 
4 
6 
6 
5 

45 
40 
35 
30 
25 

10 
20 
25 
45 

20 
17.5 
16 
14 



No. 3017 

Derece 

14 
15 
16 
17 

— 913 — 

i Memuriyetin nevi 

Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlüğü 
Birinci sınıf kâtipler 
İkinei » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 

Aded 

kâtiple 
10 
25 
40 
25 

23 - VI • 

Maaş 

ri 
20 
17,5 
16 
14 

Istanbul sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlüğü halemi 
11 
16 
12 
14 
12 

10 
10 
11 
14 
12 
16 
14 
16 
14 
18 
19 
19 

12 
16 

10 
12 
16 
16 
17 
19 
18 
19 
19 

Hkinci sınıf mümeyyiz 
Kâtib 
Mutemed ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Muamelât memuru 

Numune hastaneleri 
Operatör muavini 
Dahiliye » 
îdare memuru ve mutemed 

» » » 
Ayniyat mutemedi 

» » 
Levazım ve satın alma memuru 

» » » 
Ambar memuru 
Müstahzır 
Kâtib 
İmam ve gassal 

Zonguldak hastanesi 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Kâtib ve mubayaa memuru 

İstanbul çocuk hastanesi 
Operatör muavini 
îdare memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubavaa memuru 
Kâtib 

» 
Makinist ve etüv memuru 
Makinist muavini 
îmam ve gassal 

1 
7 
1 
1 
1 

4 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
16 
25 
20 
25 

35 
35 
30 
20 
25 
16 
20 
16 
20 
12 
10 
10 

25 
16 

35 
25 
16 
16 
14 
10 
12 
10 
10 

1936 

Heybeli verem sanatory omu 
12 Mutemed ve dahiliye memuru 1 25 
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Derece 

15 
15 

10 
11 
16 
17 
17 
12 
14 
16 
17 
19 

Memuriyetin nevi Aded 

Depo memuru ve ayuiyat mutemedi 1 
Mubayaa memuru ve kâtib 1 

istanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 
tdare memuru ve mutemed 1 
Hesab memuru 1 
Kâtib 1 

» 1 
Ambar memuru 1 
Ayniyat mutemedi 1 
Depo memuru 1 
Mubayaa memura 1 
Başmubassır 1 
Mubassır 19 

Maaş 

17,5 
17,5 

35 
30 
16 
14 
14 
25 
20 
16 
14 
10 

Elâziz, Manisa emrazı akliye ve asabiye hastaneleri 
16 idare memuru ve mutemed 2 16 
15 Depo ve ambar memura 
19 Mubassır 

İstanbul Haydarpaşa emrazı sariye ve istüâiye hastanesi 
14 Tdare memura 
16 Kâtib ve mubayaa memuru 
17 Ambar memura 

İzmir emrazı sariye ve istüâiye hastanesi 
14 Kâtib ve mutemed 
17 A mbar memura 

Kuduz tedavi müesseseleri 
17 Müstahzır 
17 Kâtib ve ayniyat mutemedi 

Tib talebe yurdu 
6 Müdür 
7 » muavini 

10 İdare tabibi 
12 Tlesap memura 
3 4 İdare memura ve mutemed 
16 Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
16 Mubayaa memura 
17 Kâtib 
18 » ; 

2 
4 

\asta 
1 
1 
1 

sı 
1 
1 

4 
3 

1 r-l 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
10 

mest 
20 
16 
14 

20 
14 

14 
14 

70 
55 
35 
25 
20 
16 
16 
14 
12 

file:///asta
file:///asta
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Memuriyetin nevi 

23-VÎ-193â 

Aded Maaş 

7 
8 
9 

16 

17 

Küçük sıhhat memurları mektebi 
Müdür ve muallim tabib 
Muallim 

Kâtib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Kâtib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 

Sağır, dilsiz ve körler mektebi 
11 
14 

14 
17 
17 

14 
17 
18 
16 

5 
7 
7 

Muallim 
» 

idare memuru 
Kâtib 
Ayniyat mutemedi 

Ebe talebe yurdu 
Müzakereci ebe 
Kâtib ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Nezaretçi ebe 

Sıhhî müze 
Müdür mütehassıs 

» muavini 
Mulaj mütehassısı 

2 
3 
2 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

2-
1 
1 
1 

1 
1 
1 

55 
45 
40 

16 

14 

30 
20 

20 
14 
14 

20 
14 
12 
16 

80 
55 
55 

[3] NUMARALI CETVEL 

HUDUT) VE SAHİLLER SIHHAT UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

3 Umum müdür (Tabib) 
5 Muavin ( » ) 
5 Mütehassıs ( » ) 
5 Müfettiş ( » ) 

Tahrir şubesi 
8 Müdür 

10 Evrak mümeyyizi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

100 
80 
80 
80 

45 
35 



No. 3017 — m — 23 -VI -1936 
Derece 

12 
14 

6 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
12 
14 

9 
11 
12 
14 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
13 
14 
10 
12 
12 
14 
12 

6 
14 

6 
9 

Memuriyetin nevi Ac 

Dosya memuru 
Kâtib 

Muhasebe şubesi 
Müdür 
Muhasebe kalemi âmiri 
Birinci sınıf hesab mümeyyizi 

» » » memuru 
İkinci sınıf hesab memuru 
Tetkik kalemi âmiri 
Birinci sınıf tetkik mümeyyizi 
Birinci sınıf tetkik memuru 
ikinci » » » 
Tahsilat ve irsalât memuru 
Kâtib 

Ayniyat şubesi 
Muhasibi mesul 
Tetkik ve tahakkuk mümeyyizi 
Hesab memuru ve kâtib 
Ambar memuru 

İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
Baştabib 
Tabib (Büyükdere) 

» 
•» 

Muhasib mutemedi 
Veznedar 
Tahsilat memuru 
Kâtib 

» 
Levazım ve mubayaa memuru 
Mutemed ve irsalât memuru 
Ambar memuru 
Tahaffuzhane ambar memuru 
Sınıf 2 hesab memuru 

led 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

İstanbul limanı bakteriyoloji müessesesi 
Müdür (Tabib) 
Müstahzır 

Birinci sınıf sahil sıhhiye merkezi 
Baştabib 
Tabib 

1 
2 

2 
2 

Maaş 

25 
20 

70 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
25 
20 

40 
30 
25 
20 

80 
55 
45 
40 
35 
30 
30 
22 
20 
35 
25 
25 
20 
25 

70 
20 

70 
40 



No. 3017 — 917 — 
Derece Memuriyetin nevi 

11 Muhasib mutemedi ve veznedar 
13 Kâtib 
14 » 

îkinci sınıf sahil sıhhiye merkezi 
7 Tabib 
8 » 

12 Muhasib mutemedi ve veznedar 
14 Kâtib 
12 Birinci sınıf sahil sıhhiye idareleri me

murları 
14 ikinci sınıf sahil sıhhiye idareleri me

murları 

Urla tahaffuzhanesi 
6 Müdür (Tabib) 
9 Muavin tabib 

12 Kâtib ve veznedar 
14 Ambar memuru 
14 » » (Sinob) 

Tephirciler ve sıhhat zabıta memurları 
12 Baş tephirci 
14 Tephirci 
16 Sıhhat zabıta memura 

Aded 

2 
2 
2 

2 
4 
6 
6 
14 
13 

1 
1 
1 
1 
1 

ırı 
3 13 
7 

23 - VI -1936 
Maaş 

30 
22 
20 

55 
45 
25 
20 
25 
20 

70 
40 
25 
20 
20 

25 
20 
16 

Cumhuriyet Reisliğine yasılan tezkerenin tarih ve 
numarası : 16 - VI - 1936 ve 1/550 
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası : 18 - VI - 1936 ve 4/577 
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cild Sayıfa 
cild ve sayıfa numaraları : 11 60 

12 78,129:140 
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