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Sihhat ve i§timai muavenet vekaleti ve buna bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudur
lugu teskilat ve memurini hakkinda bu vekillikce hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 
12 - V -1936 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mueibesjle birlikte 
sunulmustur, 

Basvekil 
/ . InonU 

Sihhat ve icjtimai muavenet vekaleti ve buna bagli miilhak biitge ile idare olunan Hudud ve sa
hiller sihhat umum mudurlugu teskilat ve memurin kanun layihasmin mucib sebepleri 

788 sayili memurin kanununun 2 nci muvakkat maddesi, her vekaletin hususiyet ve icaplanna 
gore bir memurin kanunu. 

Devlet memurlan maasatinin tevhid ve teadiiliine dair 1452 sayili kanunun ikinci maddesi de 
her vekaletce teskilat kanunu yapilmasmi amir oldugundan, sunulan bu teskilat ve memurin ka
nunu, bu kanunlara gore hazirlanmis ve her ikisi bir arada bagli olarak takdim kilmmistir. 
Meri olan teskilat kanunumuz 28 subat 1331 tarihli ve miilga sihhiye miiduriyeti umumiyesine 
aid oldugundan, Ciimhuriyet Hukumetinin kurulusundan beri vekaletimiz teskilati ic,in mail sene 
but§elerile ihtiyaca gore kadrolar hazirlanarak tahsisat alinmakta ve sihhi isler bu kadrolarla 
gorulmekte idi. 

1452 sayili kanuna bagli 2 numarali cetvelde, her vekalet i^in ayri ayn gosterilen kadrolara 
0 vekaletin teskilat kanunu mahiyeti verilmis ve adi g§en 1452 sayili kanunun meriyete girdigi 
1 eylul 1929 tarihinde Sihhat vekaleti teskilat kadrosuda bu cetvelde gosterilmis ve vekaletimizin 
bu giinkii teskilat ve vazife taksimati da bu kanun ve bunun vekaletimize aid zeyillerinden iba-
ret bulunmustur. 

Halbuki vekaletimize hususi kanunlarla verilen Devlet sihhi hizmetleri 1929 yilmdan beri se-
neden seneye artmis ve daima inkisaf halinde olan Devlet sihhi hizmetleri daha teknik ve daha il-
mi mesaiyi ieab ettirecek bir sekil ve ehemmiyet almistir. 

Sunulan teskilat kanun layihasi hazirlanirken bu esas ve Ciimhuriyet Hukumetinin sihhi alan-
da gozettigi onemli ve daimi ilgi de goz oniinde tutulmustur. 

Memleketin sihM $artlarmi islaih, halkm sibhatine zarar veren amillerle imicadele ve gelecek ne-
sillerin siihhatli olarak yetismesini temin ve halki sihhi ve i^timai yardima ulastirmak vazifesile imi-
kellef olan vekaletimiz biitiin mesaisini Ibu gayelerin tahakkukuna hasretmey© mecbur oldugundan bu 
islerin layikile gorulefoilmesi i^in kafi teglkil&ta malik olanasi zarurjdir. 
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Ru imilahazalara simdiye kadar ge^en senelerden alinan netieelere ve bu va.dide yapilan tecriibelere 

tetinaden hazirlajian bu layihanin maddeleri sirasile asagida izah olunmustur. 
1 - Layihanin 1 ve 2 ve 3 ncii maddeleri : 
Vekaletimizin asli vazifelerini icmal ve bu vazifclerin ifasinda yapdmasi gerckli teskilat ve kulla-

nacagi memurlar ve miilhak blithe ile ida.re olunan Hudud ve sahiller srhlhat umum mudurluguniin de 
kcza teskilat ve memurlarmm bu layiha ahkamma tabi olacaklarma ve 2848 ve 2849 sayili kamm-
larla vekaletimize devrolunan Iskan umum miidiirlugu teskilat ve inemurlari icin ayriea bir kanun 
layihasi hazirlanarak sunulacagma ve vekaletin merkez teskilat planum aid hukumleri muhtevidir. 

2 - Layihanin 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri : 
Vekalet mustesarinm, hususi kalemin, teftis heyetinin vazife ve salahiyetlerini ihtiva etmektedir. 
3 - 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri : 
Devlet sihhi hizmetlerinden, memleketin sihhi sartlarmin islahi, halkm srhhatine zarar veren 

butiin hastabklarla ve sair muzur araillerle miicadele ve gelecek neslin sihhatli yetismesini temin ve 
halkm tibbi ve ietimai muavenete ulastirilmasi vazifelerini alan vekaletimizin esas iki miibim dairesi-
nin vazife ve salahiyetlerini havidir. 

4 - 13 ve 14 ncii maddeleri 
Sicil ve memurlar ve muamelat umum mudurluguniin ve subelerinin vazife ve salahiyetiue aittir. 
5 - 15 ve 16 nci maddeleri : 
Saglik propaganda ve tibbi Istatistik umum mudurlugumin ve subelerinin vazife ve salahiyetini 

tesbit etmektedir. 
6 - 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci madleleri : 
Vekaletimizin hukuk, hesab ve sair idari islerini gormekle miikellef subclerin vazife ve salahiyet-

lerine aid hukumleri gostermektedir. 

7 - Layibanm 23 ncii maddesi : 
1267 sayili kanunla teskil olunan ve bu kanunun 6 nci maddesinde yazili tekamiil tedrisat ve kurs-

lan iqm bu miiessesede acjlmasi icab eden hifzissihha mektebi ve bu mektepte yapilacak tedrisat is
lerini tesbit etmektedir. 

8 - 24 ve 25 nci maddeleri : 
Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigiinun merkez teski la.tr ve vazife salahiyetlerini tayin 

ve tesbit igindir. 
9 - 2 6 nci maddesi : 
Vekaletimizin umumi muvazene, humi'sl idare, foelediye ve koy sibbi teskil atini umum mabiyette 

gergevelemektedir. 
10 - 27, 28 ve 29 ncu maddeleri : 
Umumi miifettislikler sihhi miisavir ve muavinlerinin vazifelerine dairdir. 
11 - 30 ve 31 nci maddeleri : 
Vekaletimizin vilayet merkezlerindeki sttihhi miimessili olan sihhat ve etimai muavenet mudurleri-

nin vazife ve mesuliyetlerini gostermektedir. 
12 - 32 nci maddesi : 
Sihhi iteskilatta esas bir unsuru asli olan Hiikumet tabiplerinin nerelerde bulundurulacaginin, va

zife ve salahiyotlerinin neden ibaret oldugunun tayin ve tahdidine aittir. 
13 - 33 ncii maddesi : 
Kiiguk sihhat memurlarcnin nerelerde bulundurulacaginin ve vazifeleri neden ibaret oldugunun 

tesbiti igindir. 
14 - 34 ncii maddesi : 
Vekaletimizin umurni muvazeneye aid tibbi, sibbi ve ietimai muesseselerinin nelerden ibaret oldu-

gunu ve olaeagmi ve Irani arm sureti idaresini gostermektedir. 
15 - 35 nci maddesi: 
Niifus siyasetimizde onemli bir role sahib olan ve simdiye kadar kazalara tesmil odileri ebelerin 

kovlore de te§mili icin ikinci sin if olarak ebe unvanile ve munbasrran koyler icjn yeti§tirilmesi dii-
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§uniiien koy ebelerinin yeti§tiriimeleri tarzmi ve buna aid hiikiimleri ihtiva etmektedir'. 

16 - 36 ve 37 nci maddeleri : 

Vekaletimizin salgin, sosyal ve bula§ici hastaliklarla ve diger zararli amillerle liizumunda her tiir-
lii miicadele te§kilati yapabilmesini teniiu ve hususi idare, belediye ve Evkai' idaresi biityelerine 
dahil te§kilat ve miiesseseierde §ali§tinlan meslek memurlari hakkinda mevcud umumi hiikiimleri 
gostermektedir. • • 

17 - 38 ve 39 ncu maddeleri : 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudurliiguniin vilayet te§kilatini ve vazii'elerini bildirmektedir. 
1 8 - 4 0 nci maddesi : 
Bu maddede yazilan ve vekaletimize aid, igieri gorecek olan tababet ve guabati sanatlari mensupla-

rmdan, sihhat ve ietimai muavenet niiifettisleri, sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri, Hiikumet 
tabipleri, hastaneler ve sihhi miiessesat miitehassislari, eczacilari, di§ tabipleri/kuc.uk sihhat memur-
lari, hasta bakiei hem§ireler, ebeler, sihhat i§leri katipleri ve sair idari memurlar 1929 tarihli ve 1452 
sayili teadiil kanunile esasen siniflara ayrilmi§ ve siniflarma mahsus dereee maasjari da tayin edil-
mi§tir. 

1929 yilindanberi daimi inkisaf halinde bulunan Devlet sihhi hizmetlerile ictimai muavenet islerinin 
sene besene gosterdigi umumi ihuiyaclara ve umumi hiikiimlere bu giinkii sinif vaziyetimiz uymamakta 
bulunmus oldugundan bunlanii sinif Ian ve maas dereeeleri umumi hiikiimlere ve tatbikata muva-
fik bir sekle ve teadiil kanunile kabul edilen umumi esasasata uygun sekil ve derecede ve asgari 
hadler dahilinde tadil ve tezyid olunmustur. 

1 9 - 4 1 nci maddesi : 
1452 sayili kanunla kabul edilen ve vekaletimiz teskilat kanunu mahiyetinde sayilan kadro cet-

veli bu giinkii sihhi ihtiyacjara gore tesbit ve tadil olunmus ve teskilat kadrosunda yapilan degisik-
likler merkezden baslayarak sirasile izah olunmustur. 

A- Miif ettisler : 
Teadiil kanununa gore vek&letimiz teftis heyeti, bir reis ve basmiifettis, besinci dereee 80 lira asli 

maasli birinci sinif iki miifettis ve altinci dereee 70 lira maasli ikinei sinif 2 miifettis ve yedinci 
dereee 55 lira maasli iiQuncii sinif alti miifettis ve keza yedinci dereee 55 lira maasli dordiincii sinif 
alti miifettis ki ceman 17 oniifettisten ve kaleminden ibarettir. 

Bu layihaya bagli iki numarali kadro cetvelinde alti aded dordiincii sinif miifettislikler, UQuncii 
sinifla, sinif ve dereee maaslart arasmda bir fark olmadigindan ve kadro esasina da uymadigindan 
kadrodan tamamen Qikarilmis ve iki aded dordiincii dereee 90 lira maasli Basmufetti§lik ihdas edil-
mis diger siniflardaki mufettislerin maas dereeeleri aynen kabul edilmekle beraber teftis heyeti reisi de 
dahil oldugu halde heyeti teftisrye 16 ya indirilmistir. 

Miilki taksimat ve teskilatm son zamanlardaki inkisafma uygun olmak igin teftis mintakalannin 
iki basmiifettislige ayrilmasi faideli oldugu Devletgo yapilan tatbikattan anlasilmis ve buna nazaran 
kadroya iki basmiifettis ilavesine liizum ve zaruret hasil olmus ve basmiifettisliklerin ihdasina gore 
de teftis heyeti reisi ve basmiifettis unvani yalniz Teftis heyeti reisligine gevrilmis, sinifi ve dere-
cesi maasi diger vekaletlerde mevcud olan teftis heyeti reisleri sinif ve derecesine gikarilmistir. 

Bundan baska tefti§ islerinin her giin ve devamli bir surette Qogalmasi sebebile bu heyet ka-
leminin birinci sinif miimeyyizligi unvani bu isi gorecek memurun iktidar ve kifayetinin daha yiik-
sek bir derecede bulunmasmi icap ettirdiginden unvani seflige tahvil ve maas derecesi bir dere
ee yukseltilmistir. 

B - Hifzissihha isleri: 
Teadiil kanunile unvan ve memuriyeti umum miidiirliik olan bu daire umum miidiirliik ve ka

leminden ve 7 subeden ibaret iken bu kanunun 10 ncu maddesile verilen ve hulasa olarak sayilan 
pek ehemmiyetli vezaifi gorebilecek surette takviye edilmistir. 

Her sene vekalet biitgesile (D) cetveline konulan uyusturucu maddeler ve Cemiyeti akvam su-
besile sihhi miihendislik subesi esas kadroya gegirilmis ve gittikge sahasini genisleten trahom mii
cadele islerile basli basma ugrasacak bir trahom subesi teskil edilmis ve bu suretle bu daire su-
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belerinin adedi sekize sikanhni^ ve bu kadar 50k ve pek muhim islerin iyi bir sekilde tedviri lQiri 
yardimci olarak kadroya bir imuavin ilavesine zaruret gorulnm$ ve bir daire halini alan umum 
miidurluk unvani, hifzissihha isleri dairesine gevrilmis ve bu daire islerini gorecek ve bu islerin 
mesuliyetini iizerine alacak tabibin unvani memuriyeti de reislige tahvil ve derecesi maasi bir de-
rece yukanya cjkanlmak suretile kadrosunda tadilat yapilmistir. 

C - Genel sosyal yardim isleri: 
Teadiil kanunile unvani memuriyeti umum miidiirluk olan bu daire bir umum miidiirluk ve ka-

leminden ve uq subeden tesekkiil etmekte ikon bu kanunun 12 nei maddesinde sayilan pek ehem-
miyetli vezaifi if a edebilecek surette takviye ve tevsii liizumlu goriilmiis ve vekalet biitgesinin (D) 
cetveline her sene konulan zehirli ve bogucu gazlar ve hava hiicumundan korunma isleri subesile 
sihhi mimarlik subesi esas kadroya alinmis ve her giin artmakta olan ila<j, tibbi ve sihhi malzeme isleri iqin 
bir sihhi ve tibbi malzeme subesile simdiye kadar azliklara aid sihhi miiessesat ve hususi hastanelere ve 
hususi idarelerle belediye biitge ve kadrolarile teskilati sihiiiyesine bakan hususi igtimai hizmetler 
§ubesinin bu i§lere kifayet etmedigi anlasrimis. oldugundan munhasiran hususi idare ve belediye biit-
qe ve kadrolarile sihhi miiessesat ve teskilat i§lerilei§tigal etmek iizere mahalli igtimai hizmetler §u-
besi nami altinda yeniden iki sube kurulmasma zaruret hasil olmus, ve bu suretle subeleri adedi yedi-
ye gikan bu umum miidiirluk te daire halini almis. ve kadroya bir reis muavini konulmu§ ve umum 
miidiir unvani reislige gevrilmi§tir. 

Q - Sicil ve memurlar ve muamelat miidurliigu.: 
§imdiye kadar bir miidiirluk halinde idare olunan ve bu §ekilde vazife goren bu dairenin i§leri 

yeni mevzuatla pek gok artmis, ve vekaletimizin mesleki hususiyetine gore tibbi, sihhi ve fenni i§-
lerden gayri bilumum idari muamelat, merkez ve vilayetler zat i§leri, tahakkuk ve tahsis i§leri, bele-
diye'ler, hususi idareler ve umumi muvazeneye dahil tababet ve §uabati sanatlan mensuplarile eczaci 
ve kimyakerler ve diger idari memurlarm her tiirlii zat muameleleri ve bunlann tekaiid veya yetim. 
maasjarmm tahsisi ve 1219 sayili tababet ve §uabati sanatlarmin tarzi icrasina dair kanun muci-
bince tababet ve suabati sanatlan mensuplarindan memur olmayan serbestlerinin de her tiirlii mes-
lek ve zat muameleleri ve biitiin Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigii ve Iskan umum mii-
diirlugii memurlannin zat ve sicil muameleleri hep bu daire tarafindan goriilmekte oldugundan ve 
bu dairenin de gorulen i§lere nazaran muamelat, sicil, tahakkuk ve tekaiid ve kidem §ubelerine aynl-
masina liizum hasil olmus, ve bu iglerin gosterdigi ehemmiyete gore takviye edilmi§ ve unvani da 
Sicil ve memurlar ve muamelat mudurlugiine gevrilmi§ ve muavinin de maas, derecesi yiikseltilmi§ 
ve birinci sinif miimeyyiz unvani muamelat gubesinin ehemmiyetine gore iktidarli ve ehliyetli bir 
memura tevdii igin §eflige tahvil ve derecesi bir derece yukanya <jikanlmi§tir. 

Vekaletin bu subesi umumi muvazene, hususi idare ve belediyelerdeki ve miilhak, Hudud ve sa
hiller sihhat umum miidiirliigii ve Evkafm sihhi te§kilatmdaki ve Iskan umum miidiirliigii kadroia-
rinda mevcud doktor, eczaci, kimyager, ebe, hemsjre ve diger idari memurlarm tayin, tecziye, taltif, nakil 
ve becayis,, tahakkuk, tahsis, kidem iglerile ve diger bilumum idari iglerle me§gul oldugu gibi bunlann 
memur olmayanlarmin da her tiirlii zat muamelelerine aid i§lerin ifasile de mukellef oldugundan di
ger vekaletler zat i§leri miidiirliiklerinden ayri bir hususiyeti haizdir. 

D - Saglik, propaganda ve tibbi istatistik umum miidiirliigii: 
Propaganda, nesriyat ve tibbi istatistik isleri bu giiniin en onemli meselesi halindedir. Ev-

velki devirlerde, iizerinde hig islenmemis olan vilayetlerimizin tibbi topografyasi ve oliim, dogum 
bakimmdan umumi niifus harekati ve gocuk vefijati, sosyal hastaliklarla miicadele teskilati olan 
mintakalarm oliim, dogum nisbetlerinin tetkikina aid mesai, bilumum koylerimizin sihhi fisleri-
nin tanzimi, sihhi filimler, miizeler, sergiler ve srhhi ve tibbi afislerle gengligin ve halkm sih
hi terbiyesi, bilgi ve gorgiisiiniin arttinlmasi gibi ehemmiyetli isierle mesgul olan bu sube takvi
ye edilmis ve nesriyat ve istatistik miidurliigii unvanile vazife gormekte olan bu mudurliigun 
unvani, Saglik propaganda ve tibbi istatistik umum mudiirliigiine gevrilmis, miidiiriin unvani me
muriyeti de umum miidiirluge tahvil olunarak derecesinin arttirilmasma ihtiyac, goriilmiistiir. 
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E - Hukuk mu^avirigli : • 
Liizum ve ihtiyag sebebile her sene vekalet biitc,esinirt (D) cetveline miisavir avukat unvanile 

kadromuza dahil bulunan bu memuriyet 9 - VII -1934 tarih ve 2573 numarali kanunla Maliye 
vekaleti Hukuk miisavirligi kadrosuna gegirilmis ve 1935 mali sene biitgesinin (D) cetvelinde hu-
kuk miisaviri unvanile konulan bu memuriyet esas teskilat kadromuzda da ayni unvanla ve b i r 

sube halinde yer almis ve bu subenin teskiline liizum goriilmustiir. 
F - Ayniyat subesi : 
Teadiil kanunile levazim subesi nann altinda bir biiro olan bu sube levazim islerile birlikte-

ayniyat islerini de gormekte idi. Ayniyat islerinin aldigi ehemmiyet iizerine miinhasiran bu isle-
istigal edeeek bir sube teskili zaruri goriilmiis ve bu sebeple yeniden ayniyat subesi teskil edile-
rek levazim memurile miitemed ve depo memurlari miistakil hirer memurluk halinde kadroda 
gosterilmistir. 

41 nci maddede yazili (2) numarali kadro cetveiinin merkez kisminda izah olunan ve teski-
lati takviye edilen dairelerde vazife goren memurlarin maaslannin yiikseltilmesine gelince: 

Devlet sihhi hizmetlerinin her biri mahiyetleri itibarile hirer ihtisas isidir. Bu hizmetlerin 
basanlmasi, tababet meslekinin muhtelif subele rinin ilmi esaslarina gore olur. Devlet islerinin 
goriilmesinde tababet ve suabati sanatlari adi altinda (Doktorlar, dis tabipleri, kiigiik sihhat me
murlari, hastabakici hemsireler, ebeler) toplanan meslek erbabi igin sosyal tababetin idari ve ilmi 
bilgilerinin yardimina ihtiyaQ vardir. 

Vekaletimiz, kendisine mahsus kanunlarla verilmis olan Devlet sihhi hizmetlerinin ifasinda 
asagidaki meslek mensuplarini tavzif etmektedir: 

Bu meslek mensuplanndan doktorlar: 
A - Mesleki ve idari, 
B - Yalniz mesleki vazife ve hizmet gorenler. 
A - Mesleki ve idari vazife gorenler: 
Vekalet miistesari, merkez dairelerinin reisleri, umum miidiirleri ve bunlarm muavinlcri ve ••« 

miitehassislan, Sihhat ve igtimai muavenet miifettisleri, Sihhat ve ic,timai muavenet mudfirlcri,... 
Hiikiimet tabipleri, hastaneler ve diger sihhi miiesseseler bastabib ve miidiirleridir. 

B - Yalniz mesleki vazife ve hizmet gorenler: 
Hastanelerle diger saglik ve sosyal miiesseselerinin miitehassis tabipleri, sosyal ye bulasici,-

ve salgin hastaliklarla gocuk olumiine karsi miicadeleler ve umumi sagligm korunmasi kurumla-
rinda galisan tabib ve miitehassislar. 

Bunlardan merkez daire reisleri, umum miidiirleri ve muavinleri ve vekalet mutehassisl'arr 
ve miifettisleri ic,in bu ehemmiyetli vazifelerin if a si bilgiye ve yiiksek ihtisasa ve uzun zaman tatbi-
kat ve fenni ve idari teeriibeye vabeste oldugu gibi bu vazifelere tayin olunanlar vekaletin en de-
gerli meslek memurlari arasmdan intihab edildiklerinden maaslan diger vekaletlerdeki emsali-
ne gore tesbit ve teklif olunmustur. 

Sihhat ve ictimai muavenet miidiirleri : - ~ —-.-, , 

Teadiil kanununun nesrinden ewel bu smif memurlarimizm smif ve maas dereeeleri asli olarak 
35, 45, 50, ,60 lira maasli olarak dort sinifa ayrilmis ve teadiil kanununu tadil eden 1467 sayili ka
nunla da, teadiil kanunundaki bir numarali cetveldeki 7 ve 8 nci dereeeler maaslan olan 50 ve 60 
lira maaslar birlestirilerek 55 lira asli maas ve 7 nci dereee olarak tesbit ve kabul edilmesi iizerine 
Sihhat ve igtimai muavenet mudurluklerimizin simflarma mahsus maas dereeeleri de ibu suretle-
birlesmis ve smiflar birbirine kansmistir. 

Halbuki maas ve derecelerimiz muktesep ve sahsi oldugundan vekaletimizee bu esas elan mahfuz•: 
tutulmaktadir. 

Bundan dolayi sihhat miidiirlerimiz eskisi gibi dort smif olarak tasnif edilmis ve smiflarma gore • 
maaslan derecelendirilmistir. 

Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri, vilayetler'de vekaletimizin en biiyiik sihhi memuru ve va— 
lilerin smhi miisaviri olduklarmdan Devlet saglik islerinde kendilerine pek muhim vazif eler veril^ 
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inistir. Sihhat ve iQtimai imiavenet miidurleri Hukumet tabipiiklerinden yetistirildikleri igiri 
uzun ssneler mesleki tatbikat ve tecriibe gbrmiis zevattir. Bunlarin teadiil kanunile kabul edil-
mis olaii maas dereceleri, kendilerini ehemmiyetli vazifelerine baglayacak miktarda olmayip bilakis 
Qok azdir. En Qok istifade edilebilecek olanlar maisetlerini temin etmeyen bu smiftan Qekilmeye ve 
baska suretle maiset temin etmek garelerini aramaya mecbur kaldiklari her zaman goriilmektedir. 
Degerli sihhat ve iQtimai muavenet mudiirleri bulmak ve bunlan vazifelerinde tutmak igin maasla-
nnin arttirilmasina kati zaruret hissedilmis ve bundan baska Sihhat ve iQtimai muavenet mudiir-
luklerine ragbet celbi de aynca ehemmiyetli bir mevzu olarak goz onune alinmistir. Diger taraf-
tan sihhat ve iQtimai muavenet mudurlerinin vilayetlerdeki diger riiesayi memurin ile sinif ve derece 
maaslarmm bir olmasi keyfiyeti de esasli sebeplerd en sayilarak emsalleri gibi tahsil miiddetlerine, ki-
dem ve lehliyetlerine ve gordukieri vazifelerin ehemmiyetlerine binaen maas dereceleri yiikseltilmis 
ve ancak yuksek maasli sinif adedi kadroya gore asgari bir hadde konulmustur. 

Hukumet tabipleri: 
Teadulj kanunile iiQ sinif olan Hukumet tabipleri bu layihada dort sinif a ayrilmis ve maas de

receleri de smiflara gore taksim olunmustur. 
Vekiletimizin meslek memurlari arasmda en Qok vazifesi olan ve halkla daimi surette temasta, 

bulunan ve yalniz kanunlarla verilen sihhi ve idari vazifeleri degil, halkm bilumum tibbi ve silihi 
islerile de her dakika ugrasan Hukumet tabipleri dir. 

Hukumet tabiplerinin vazifeleri sayilamayacak kadar Qoktur. Her yeni kanun kendilerine yeni 
yeni vazifeler vermektedir. Buna ragmen Hukumet tabiplerinin terfih yolu yalniz S±hat ve iQ
timai muavenet mudurlugiine terfiden ibarettir. Sihhat ve iQtimai muavenet mudiirlukleri ise tes-
kilati mulkiyemize gore mahdud, Hiikuanet tabipleri adedi de Qok oldugundan Sihhat ve iQtimai 
muavenet mudiirlugune terfi senede ancak bir kaQ Hukumet tabibine nasip olmaktadir. 

Devletin diger idare subelerine intisaplarcna da sanat ve meslekleri icabi imkan mevcud olma-
digmdan 15 - 20 senedenberi ayni sinif ve derecede kalmis Hukumet tabiplerimiz pek Qok oldu-
gu gibi ikadro zarureti sebebile bu gun sinif ve derece maaslarmi alamayan yiizlerce Hukumet ta
bipleri de vardir. Bundan dolayi Hukumet tabiplerinin kidemli siniflari adedinin arttirilmasina 
ve maas derecelerinin de bir derece yukseltilmesine kati ihtiyaQ hasil olmustur. 

KiiQiik sihhat memurlari: 
KiiQiik sihhat memurlari vekaletimize bagli meslek mekteplerinde hususi tahsil ile yetistirilir. 

Bu mekteplere orta tahsili bitirmis olanlar alinir. Iki seneden ibaret tahsil muddetini muvaffaki-
yetle bitirenler sihhat memurluklanna tayin olunurlar. Sihhat memurlari Hukumet tabiplerinin 
yardraieisidir. Ve koyu ve koyliiyu alakadar eden sihhat islerinin yegane murakibidir. Koylerde has-
ta taharrisi, a§i tatbiki, temizlik i§leri, koy kanunimun sihhi hususatini takib ve icra, koylerde go-
recegi sari ve salgin hastaliklara kar§i Hukumet tabiplerinin gosterecegi yolda miicadele, koyleri-
nin sihhi sartlarmi genel vazife talimatnameleri mucibince islah etmek gibi muhim i§leri yapmakla 
miikelleftir. 

Her aym 20 giinunu de koylerde bu vazifelerin ifasilc ge^irmeye mecburdurlar. Ihtisasi bir meslek 
isi olaiiL bu vazifeleri goren sihhat memurlannin kidem ve ehliyetlerine gore siniflandirilmasi ve 
maaslarinm bu smiflara gore derecelendirilmesi ve bu derecelerden maas. verilmesi lazimgelmekte bu-
lunmu§ ve bunlar da dort sinif uzerine ayrilmistir. 

Teadiil kanunile kiiQiik sihhat memuru ve muayene ve tedavi evleri sihhat memuru nami altinda 
olan bn smif orta meslek memurlarimiz kiiQiik sihhat memurlari unvanile tevhid olunmu§tur. Halen 
adetleri memleket ihtiyacma kafi gelmeyen bu sinif memurlarm adedi de ihtiyaca gore arttinlmis, 
ve maaflan da yukanda zikrolunan, gordukieri vazifelerin ehemmiyetine gore yiikseltilmistir. 

Hastaneler, sihhi ve iQtimai muavenet miiesseseleri miitehassislari: 
1452 sayili teadiil kanunile mutehassislar iQin t'ek sinif ve tek derece maa§ kabul edilmistir (7 nci 

derece, 55 lira asli maa§). 
Miitehassislarin kaffesi, icrayi sanat kanununun 9 hcu maddesinde zikredilen bir nizamnameye 

gore y:etigtirilmekte ve imtihanmi verip miitehassislik sinifina ilk adim atan kidemsiz bir mutehassis-
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la 20 - 25 senedenberi hizmet etmekte olan bir miitehassis arasinda hie, bir derece ve maa§ farki go-
zetilmemekte idi. 

QaligtikQa ilerlemek kaidesine uymayan bu netice, miitehassislarm <jali§ma kabiliyeti iizerinde men-
fi bir tesir yapiyordu. Bundan dolayi miitehassislar be§ sinif olmak iizere ayrilmi§ ve maa§ dereeeleri 
siniflanna gore tesbit edilmi§tir. Miitehassisligm basjangici olan be§inci sinif i§in 9 neu derece ve 
40 lira asli maa§ esas tutularak diger siniflann kidemlerine gore maas, dereeeleri bir derece arttiril-
mak suretile en kidemli ve muvaffakiyetli miitehassislara besjnei dereceden 80 lira asli maa§ veril-
mesi muvafik gorulmu§tiir. 

Eski sinif ve maasi derecesine gore maaslarinm yukselmesi iimidi bulunmayan degerli miitehas
sislar, memurluktan ayrilmakta ve yasama sartlari nisbetle daha gii<j olan yerlerdeki hastanelerle mii-
esseselerimiz icjn miitehassis bulunmasinda da pek zorluk e^ilmektedir. Halbuki faastanelerhmzin ve 
saglik miiesseselerimizin yurda en cok faideli olaibilmesi btiralarda mutefcassrs etilbba buhmdurmaya 
miitevakkif oldugu meydandadir. Bundan dolayi kidemli miitehassislar i<jin az dahi olsa daha yuk-
sek maasli siniflar bulundurulmasi ve kendilerine terfi yolu acjlmasi muvafok gorulffi4i$tur. 

§imdiye kadar miitehassislar yalniz bir sinif ve derece uzerine maas aldiklari ijcln hastanelerle 
miiesseselerimizin kadrolarmda o miiesseselerin miitcJhassislan da ayri ayri gosterilmekte idi. Miite-
hassislarm sinif ve derecelere aynlmasi sebebile miifettisler, sihhat ve igtimai muavenet nriidiirleri, 
Hiikumet tabipleri gibi bunlarm da toplu olarak kadroda gosterilmesi icaib etmis ve hastanelerle srhhi 
miiesseselerimizde miitehassislar gosterilmemistir. Bu sekil tatbikatta da kolayligi mucilb olacagi gibi 
srhhi miiesseselerin ehemmiyet ve ihtiyacina gore miitehassis tayininde de vekaletimize serbesti temini 
suretile faideli olacagi siiphesiz bulunmustur. 

Dig tabipleri : 
Dislerin bir cok hastaliklarin tekewiiniindeki tesirleri gittik§e goriilmekte oldutundan hastane-

lerimizde bu tib subesinin de tesisi muktazi ibulunmus ve binaenaleyh nunrane hastaneleri i<jin dord 
sinif olmak iizere dis tabipliklerinin (D) cetvelinden teskilat kadrosuna ilavesirie ihtiyae; goriilmustiir. 

Eczacilar : 
Yiiksek mekteb mezunu olan bu sinif memurlarimiz i^in teadiil kanunile azami 12 nci dereoe 

25 lira ve asgari 19 neu derece 10 lira asli maas kabul ve tesbit edilmistir. 

Teadiil kanununun yiiksek mekteib mezunlari hahhmdaki huktimlerine uygun olmayan bu maas 
dereeeleri teadiil kanunumuzun tadil ve zeyillerile bazi muesseselerimizinbas eczacdarmm inaa^lari 
kendilerine bir de ecza ayniyat mutemetligi vazifesinin ilavesile ancak 9 neu derece ve 40 liraya 
Qikarilmis, asgari had halile kalmistir. Hastanelerimiz ve sihhi ve igtimai muavenet muessesele
rimizin sayilari ve yatak kadrolari her sene artmakta biiyuk ve ku<juk hastanelerin eczacilik is-
leri bir birinden gok farkli bulundugundan ise gore maas verilmek ve bu meslek memurlarmi Wi-
tiin hayatlari miiddetince ayni maasta birakmamak igin siniflara aynlmasi muktazi bulunmus ve 
miiteaddid eczacisi olan hastaneler ve miiesseseler iein bas eczacilik yerine birinci smrf eczacilik 
ikame olunarak bu meslek erbabi alti sinifa tefrik edilmis ve maas dereeeleri de ona gore tesbit dlun-
mustur. ! 

Hiemsireler : 
Tedavi miiesseselerinde hasta bakici hemsirelere verilen vazifelerin ehemmiyet ve nezaketi bilinen 

bir hakikattir. Kbruyucu sosyal hekimlikte de hemsirelerin en biiyuk amilleridir. 
Tababet ilmi ilerledik§e hastabakicilikta kadrnliga muhtas ilmi bir meslek halini alditindan hem

sirelerin ayrica tahsil gormeleri mecburi olmustur. Bu giin butun sihhat ve sosyal yardim miiessese
lerimizde galisan hemsirelerimizin muhim bir krsmi Hasta bakici hemsire mektebi mezunlari olup az 
zaman sonra biitiin hemsirelerin mektepli olmalanna hususi bir onem verilmektedir. Hastabakici 
mektebine kabul edilmek iein simdilik en az orta tahsili bitirmis olmak lazimdir. Bir muddet son
ra bu tahsilin Use derecesine Qikanlmasi goz oniinde tutulmaktadir. 

Bu mektebin tahsil miiddeti iki buc.uk sene, ziyaretgi hemsireler igin ise ii^ buguk senedir. Hemsire-
lik, hayati en Qok tehlikeye koyan bir meslektir. Bunlarm bir goklari vazifelerinin kurbani olarak 
oliirler veyahud sanatlerinin qok yipratici olmasmdan daha gen§ ya^ta iken vazife goremeyecek 
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cterece&e malul kalirlar. Bu smif memurlarrmizm vazife hususiyetleri nazari dikkate alinarak 83 
ncii maddede tekaiitliikleri iqm hususi hukiim konulmaya bu sebeple mecburiyet gorulmustiir. Bu 
gun hemsireler icjn teadiil kanunile kabul edilen 14 lira maas gerek tahsilleri ve gerek gordiikleri 
muhim hizmetlere karsi gelecek miktarda olmadigi gibi kidemlerine gore maas! farki da gozetilme-
digindjen dolayi bunlar her hangi bir suretle meslekten ayrilmak gayesini takib etmektedirler. Bu 
(muhim sebeplerden otiirii hasta bakiei hemsireler de dord sinif iizerine smiflara ayrclmis ve smif-
lanna mahsus derece maaslan gordiikleri hizmetle miitenasib bir dereeede tesbit edilmis ve bag hem-
sirelik yerine birinci smif hemsirelik unvani kabul olunmustur. 

Sihhat ve ictima muavenet miidurliikleri katipleri : 
TeadM kanunile sihhat isleri katibi ve ietimai muavenet katipleri namile teskilatrmizda mevcud 

olan bu sinif memurlarimiz tevhid olunarak sihhat ve ictimai muavenet mudiirliikleri katipleri nami 
al tmdi toplanmistir. Bvvelce uq smif olan toatipler bu layiha ile dord sinif a ayrclmis: ve maas dere-
tceleri taniflara gore derecelendirlmistir. 

Vilayet sihhat ve ictimai muavenet mudiirlerinin burolannda <jahsan bu memurlarm adedi ihti-
yaca gore arttirilmis ve isi <jok olan biiylik vilayetlerde muktedir ve iyi yetismis katib tavzif oluna-
Ibilmek i<m maaslarinin fazlalastirimasina ihtiyae. gorulmustiir. 

Hajstaneler srhhi ve iQtimai muavenet miiesseselerinin idari memur kadrolari : 
Istanbul sihhat ve iQtimai muavenet mudurlugu kalemi, niimune hastaneleri, Zonguldak hastanesi, 

Istanbul cocuk hastanesi, Heybeliada verem santoryomu, Istanbul, Elaziz, Manisa emrazi akliye ve asa-
ibiye hastaneleri, Haydarpasa ve Izmir emrazi sariye ve istilaiye hastaneleri, Kuduz tedavi miies-
seseleri, kiiQiik sihhat memurlan mektepleri, Sagir, dilsiz ve korler mekteibi,. Elbe talebe yurdu ve 
srhhi miize kadrolannda esasli tadilat yapilmamis ve mahdud bazi memurlarm maas dereceleri go-
Tiilen iihtiyaic. ve bu muesseselerin her sene yatak adetlerinin fazlalastirilmasi sebebile genisleyen 
iisleri nazan dikkate alinarak artinlmistir. 

20 ' - 42 nci madde: 
Hudud ve sahiller sihhat umum mudiirlugiinun 1587 sayili ve 24 - IV -1930 tarihli teadiil ka

nununun ve bu kanunun ekleri ile kabul edilen teskilat kadrosu yerine, bagli 3 numarali teskilat 
kadro eetvelinin kaim olacagmi gostermektedir. 

Hususi kanunlan mucibince tahsil olunan rusumu sihhiye ile masarifini karsilayan, miistakil ve 
miilha^ biitge ile idare edilen ve hudud ve sahillerimizi harieten gelecek her nevi sari ve salgm 
hastalijklara karsi koruyucu kuvvetile bir teskilata malik olmasi lazimgelen Hudud vesahiller sih
hat umum mudiirlugiinun teskilat kadrosu 1587 sayili teadiil kanunile kabul edilmis olan esasat 
dahilinde hazirlanmis ve iizcrinde ehemmiyetli tadilat yapilmamistir. Yalniz merkezde umum mii-
diirluk muavinile miitehassis ve miifettisin maas dereceleri emsalleri gibi birer derece arttirilmis 
ve hem varidat ve hem de masraf muhasebesi vazifesini goren muhasebe subesi gibi muhim olan 
sube mudiirlugiinun maas derecesi bir derece yukanya cjkanlmis ve bu sube memurlarindan ba-
zilarmjn gordiikleri vazifenin ehemmiyetine gore maas dereceleri birere derece yukseltilmis ve me
mur ilavesi suretile takviyesine zaruret hasil olmustur 

Viljayet teskilatmda ise, 1587 sayili teadiil kanunile kabul edilmis olan birinci ve ikinci sinif 
sahil sihhiye merkezleri ve tahaffuzhancler memurlarindan bastabip ve tabiplerin, birinci ve ikinci 
smif sahil sihhiye idareleri memurlarindan varidat cibayetile de miikellef olan muhasip mutemet-
lerinin maas dereceleri merkez ve idarelerin varidat ve gordiigii vazifelerin Qoklugu ve ehemmiyeti 
goz omine alinarak bu memurlarm da maas derecelerinin artinlmasma liizum gftriilmiistiir, 

Ikinci boliim - Memurin 

MejnUrin kismi; 788 sayih memurin kanununun hususi maddeleri mucibince ve bu kanunun 
umiiml hiikiimlerine uygun bir sekilde hazirlanmistir. 

21 - 43 ncii madde: 
788 sayili memurin kanununun 7 nci maddesinin esas hukmune ve vekaletimiz ve vekaletimize 

bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu memurlarmin mesleki hususiyet ve gordiikleri 
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vazifeye gore najnsetlik mijddeti tesbit edilmis ve bunda yiiksek tahsilin gozetilmesi esas ittihaz., 
ohinajfak m az ve en §ok hadler tayin edilmistir. r 

22 - 44 ncii madde: 
Memurin kanununun 18 neu maddesi hiikmune uyularak ve biitiin sihhi ve idari memurlarni 

sieilierinin merkezde bulundurul&asi tereih olundugu gosterilmistir. 
23 - 45 noi madde: 
788 sayili memurin kanununun 19 ncu maddesinin umumi hukiimle'ri mucibinee memurlarm 

intihab ve tayinleri usulii tasrih edilmistir. 

24 - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 nei maddeler, 
Hi&umet tabipleri, Sihhat ve igtimai muavenet mudurleri, Sihhat ve i<jtimai muavenet mufet~-
tisleri, hastaneler, sihhi ve ic.tim.ai muavenet miiesseseleri imitehassislan, eezaeilari, dis ta
bipleri, kugiik sihhat memurlari, hastabakici hemsireler, ebeler ve Sihhat ve igtimai muavenet 
mudiirlukleri katiplerinin bidayeten sureti tayin lerile simf ve maafj! dereeelerini ve siniftan sinifa 
terfileri esaslanni ve bu hususta tatbik olunaeak usul ve merasime aittir. 

25 - 66 ve 67 nci maddeler: 
Vekalet eneiimeni teskilini ve bu eneiimenin vazife ve salahiyetlerini tayin etmektedir. 
2 6 - 68 nci madde : 
Meleketleki tababet ve §uahati sanatlari mensuplarmm ihtiyaca yetecek aded ve derecede olmadi-

gmdan bunlann idarei hususiye, belediye, umumi idare memurlari tarzmda siniflara aynlmasi miim-
kiin ve inevcud etibba miktan buna miisaid bulunmadigindan goriilen luzum iizerme bu idareler ara-
sinda ve teadiil smif ve dereceleri mahfuz tutulmak suretile nakillerini temin maksadile konulmu§tur. 

27 - 69 ncu madde : 
Tayinleri hususi kanunlarla mahallerine birakilmi§ olan memurlarm tayinlerinin tescil edilmesi-

i(jin mutad olan usulde devam edilmek iizere konulmustur. 
28 - 70 nci madde : 
788 sayili memurin kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncii maddelerinde inzibati eezalari miistel-

zim sayslan fiiller umumi mahiyette olup her memurun ^ordugii vazifenin hususiyetine gore i§le-
di#i sugun bu c,er§eve dahilinde yazili fiillere uymadigi bir <$ok defalar rastlanmis, ve vekaletiiiiiz: 
ve vefealetimize bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugii memurlannni mesleki hususiyet ve 
icaplarma'nazacan i§lenee6k bir c,ok ayn efalin mevcitdiyetine bittaen 26 nei maddede sayilan inzi-
bati ceza gruplarmda ve bu cezalan istilzam eden hal ve hareketlerin tesbitine de liizum hasil olmu§ 
ve b« ia«dde buadan dolayi yaailmiffeir. 

29 - 71 nci madde : 
788 sayili memurin kanununim 52 nci maddesini tadil eden 1129 sayili kanunun 1 nei maddesi 

mticibinee vekalet inzibat komisyonunun memurin kanununda muharrer sekilde tegekkul edecefi ya
zili bulunmasina mebni adi gec,en bu komisyonun sureti tesekkulii bu sebeple tasrih edilmigtir. 

30 - 72, 73 ve 74 neu maddeler: 
788 namarali memurin kanunu, memurlarm mezuniyetlerine aid umumi ahkami havi ise de, bu 

mezruriyetlerin sureti istimalinde rastlanan bazi hususi vaziyetlerde yapilacak muamelenin tavzihj 
lujswmltt ^orulmii? ve meslek aaemurlarmdan hnsusi idare ve belediye bftt§elerinden maas ve He
rat alanlarm da mesleki bilgilerini a^ttrrmak iizere eenebi memleketlere staj i§in gonderilmelerinin 
memleketimiz i§in §ok faydali olaeagi diisuniilerek bunlara bir seneye kadar vazifeleri parasiz 
temin olunmak ^artile mAroaiyet verilmesi i^in boyk* bir hukum konulmus ve simdiye kadar vi-
l&yetlerclen yapilan teklifler ve gorulen tecriibeler de buna jhtiyaQ gostermis oldugundan bu mad
deler tesbit edilmistir. 

31 - 76 nci madde: 
Bazi meaun memurlar izin bitti§i halde gunlerce vazifeleri basma donmemekte ve donmemesi se-

bebini de mensup oldugu idarelere bildirmemekte ve bu bir itiyat halini almak istidadmi goster-
mektedir. " 

^ 8 «ayili memw?m kaiHmunTHi 30 neu maddesi bir memuroa bir ayda bir giinden fazla sekiz 
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giinden az mazeretsiz ve anezuniyetsiz devamsizli^mi maas katile ve 31 nci maddesi de bir ayda 
yedi giin ve bir senede ceman 20 giinden fazla mazeretsiz veya mezuniyetsiz devamsizligi kidem 
tenzili ile cezalandirmakta ise de, bir ayda sekiz giinden fazla devamsizlik iqin ceza tayin edilme-
mis bulunmaktadir. Bir ayda 8 giin ile bir senede ceman 20 giinden fazla olan devamsizlik iein 
ceza tayin edilmis oldugundan bir ayda sira ile sekiz giinden fazla dairesine malum at vermeden 
mazeretsiz veya mezuniyetsiz isi basma devam etmiyen memurlarm da cezalandirilacaklarc bu mad-
dede gosrterilmistir. 

32 - 76 nci madde: 
Bidayeten memuriyete girenler ile iicretli vazifelere tayin olunanlar hakkmda bu giin tatbik edil-

mekte, olan bu hiikiim umum memurlarla iicretlilere tesmili muvafik gorulmiis ve bu madde me-
murin lnsmma konulmustur. 

UMUMl HtfKttMLER 

3 3 - 7 7 nci madde : 
Vekillige bir miilhak biitxje ile idare olunan Hudud ve sahilltr sihhat umum mudurliigu, digeri 

miietakil biitxjeli Iskan umum miidiirlugii bagli ve bu iki umum mudurliigiin goreoegi isler de ayri 
ayrr oldugundan liizum halinde vekalet teskilatina dahil memurlarm ve mutekabilen umum- miidiir-
liikler memurlarmin fevkalade hallerde birbirlerine yardrm if asina mecbur tutulmalari dusiinulmiis 
T>e bu madde yazilmistir. Esasen ayni hiikiim 1624 sayili Dahiliye vekaleti morkez teskilati ve va-
zifeleri hakkindaki kanunun 11 nci maddesile de kalbul edilmis ve bu giin meri bulunmustur. 

34 - 78 nci madde : 
Viekaletimiz memurlarmin ve bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mudurliigu memurlarinm si-

niflari mahalli olmayrp sahsi oldugunu bildirmektedir. Bu husus 789 sayili maarif teskilatina dair 
kanunun 22 nci ve 1700 sayili dahiliye memurlan kanununun birinci maddesimn sou frkrasi ile ka-
bul ve meri olan hukiimlerdendir. 

35 - 79 uncu madde : 
Bu maddenin ifotiva ettigi hiikiim yeni degildir. 2450 sayili Ifctisad vekaleti teskilat ve vazifeleri 

hakkindaki kanunun 6 nci maddesile kabul ve meriyete konulmus ve Maliye vefcaletinin Yiiksek 
Meclise sunulup birinci miizakeresi yapilinis olan kanun layihasmm Biitge enciimenince kalbul edilen 
\ c miiteferrik hukiimler altinda 41 nci maddede yazilan esastan ibaret bulunmustur. 

36 - 80 nci madde : 
1452 sayili teadiil kanununun meriyete girdigi 1929 eyluliinden bu giine kadar bir gok vekaletler 

teadiil kadrolarinda ibtiyaca gore tadilat yapmis ve memur adedi artirilmis ve bu meyanda ewelce 
tesbit olunan maas dereceleri de yuksieltilmistir. Teadiil kanunile kabul edilen kadromuzda, vekale-
timizde liizum ve zarurete binaen aded iizerinde tadilat yapmis, ise de maa§ derecelerinde degisjklik 
yapmami§tir. Bundan ba§ka teadiil kanunun dan evvel smiflara ve bu simflara gore maasjara naii 
oln memurlanmizin bir coklarinin maa§ ve smif dereceleri birle§mi§' ve aralarinda smif ve maas 
farki kalmamis, ve unvani memuriyetin icabi olarak kidemsiz bazi memurlar kidemli memurlarla ayni 
smif ve dereceye girmigtir. 

Bttnlardan bilhassa miitehassislar §imdiye kadar tek smif ve derece iizerine maas. verilmekte oldu
gundan bunlann teadiil kanununun tatbikr tarihinden itibaren terfiine imkan ' bulunamami§ ve bu 
kanunla smiflara ayrilan miitehassislara, sihhat ve ietimai muavenet miidiir ve mufettisleririe uniumi 
hukiimler dairesinde dahil olacaklari smif ve dereee maa^ini bir defaya mahsus olmak iizere almalan 
igin bu maddenin tedvinine liizum goriilmii§tiir. 

37 - 81 nci madde : 
Vekalet teskilatina dahil tababet ve suabati sanatlari mensuplan siniflandirilinca, Evkaf, hususi 

idare ve belediyeler teskilatinda vazife goren meslek memurlanmizin da miitenazir olarak smiflan-
dirilmasi tabii bulundugundan bu madde tesbit edilmi§tir. 

38 - 82 nci madde : 
1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun nesrine kadar miilki memurlar i§in 21 agustos 1325 
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tarihli miilki tekaiid kanunu mevcud ve bu kanun hukumleri umumi muvazene, hususi idare ve teka-
iide tabi belediye memurlan hakkinda cari oldugu malumdur. 

1 haziran 1930 tarihinde meriyete giren 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 66 nei 
maddesi Evkaf, §ehremaneti memurlarinin 1 haziran 1928 tarihine kadar olan hizmetlerini Devlet 
hizmetinden ve tekaiitliik ic,in me§rut 25 senelik hizinetin hesabinda sayilacagini gostermi§ ve 67 
nci madde Evkaf, i ludud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii memurlarimn 1683 sayili yeni tekaiid 
kanunu hukumlerine tabi olacagini ve i'akat tekaiid maa§larinin kendi biitQelerinden tahsis olunacagi-
ni tasrih etmi§ ve 68 nci maddesile de liususi ve miilhak bute,elerden maas, alan memurlar igin ayrica 
bir tekaiid kanunu yapilincaya kadar haklarmda eski hukiimlerin tatbik olunacagi ve bu kanunun 
nesrinden sonra bu idarelerden tekaiid olacaklara tahsis olunacak maaslarm da kendi butgelerinden 
verilmesi esasi vaz ve kabul buyurulmustur. 

Vilayet hususi idarelerinden maas, alan memur ve muallimlerin tekaiid maaslan hakkindaki 2097 
sayili kanunla hususi idare memurlarinin ve Istanbul mahalli idaresile Ankara merkez belediyesi me
murlan hakkindaki 2264 sayili kanunla da Istanbul sehremaneti ve Ankara merkez belediye memur
larinin 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanunu hukumlerine gore tekaiitlukleri kabul edilmistir. 
Bu iki idarede, hususi idarelerle Istanbul sehremaneti ve Ankara belediyesinde vazife goren tababet 
ve suabati sanatleri mensuplarile eczaci ve kimyagerler de bu kanunlardan miistefid olarak 1683 sa
yili kanunun hiikumlerine gore tekaiitlukleri kabul edilmistir. Esasen 1683 sayili kanun hiikumlerine 
tabi olan Evkaf ve Hudut sahiller sihhat umum miidiirlukleri memurlan da 2788 sayili kanunla 
umumi muvazeneden. bu miidiirliiklere ve miidiirliiklerden umumi muvazeneye nakli memuriyet eden 
memurlarin nakillerine kadar bu idarelerde geQirdikleri vazife miiddetleri miitekabilen tekaiitliik 
icin me§rut olan miiddetin hesabmda sayilaeagi da kabul edilmistir. 

Bu hale gore 1683 sayili kanunun 68 nci maddesinde sayilan ve hususi biitge tabirine muhasebei 
umumiye kanununun 115 nci maddesi mucibince dahil bulunan Istanbul, Ankara belediyeleri haric, 
olmak iizere diger vilayetler ve kazalar belediye memurlan hakkinda bu madde hiikmiince yeni bir 
kanun yapilincaya kadar eski hiikumlerin tatbik edilmesi ve 1683 sayili kanunun nesrinden yani 
1 - VI - 1930 tarihinden sonra Istanbul ve Ankara belediyeleri istisna edilerek yalniz diger belediye-
lerde tekaiid edileceklerin hem eski hiikiimlere gore maas tahsis olunmasi ve tahsis olunacak maasini 
istihdam olundugu belediye biitcesinden almasi hiikmii baki kalmi§tir. 

1580 sayili ve 1 eylul 1930 trihinden beri meri belediye kanununun 103 ncii maddesi mucibince 
yapilmasi muktazi nizamname alakadar vekaletlerce miistereken yapilmis ise de bu nizamnamede 
tekaiid meselesi bahsedilmemis . ve 1683 sayili tekaiid kanununun 68 nci maddesinde yapilacagi 
yazili tekaiid kanunu da 2097 ve 2264 sayili kanunlarm meriyeti sebebile yapilmamis ve bu seraitte 
yapilmasina da imkan bulunmamistir. En <jok memur istihdam eden Istanbul sehremaneti ve 
Ankara belediyesi memurlarinin tekautliikleri hususi idare memurlan tekaiid kanununa tabi 
tutulunca geri kalan vilayetler ve miilhakati belediyelerin de tekaiide tabi memur adedi <jok az 
kalmistir. 

Kati hesabi yapilan 1934 mali yili hususi idareler ve belediyeler kadrolarma dahil tababat ve 
suabati sanatlari mensuplarcnin adetleri asagida gosterilmi§tir 

1934 ytk hususi idare biitgelerine dahil tababet ve suabati sanatlari mensuplan: , 
Adet ' 
153 
20 
44 
00 
43 
63 

151 

474. 

Miitehassis tabib 
Tabib 
Eczaci 
Diij tabibi 
Kiiguk sihhat memuru 
Ebe 
Hem^ire 

Xekun. 
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1934 yili umumi belediyeler biitgelerine dahil tababet ve suabati sftnatleri msasuplan: 

Aded 

59 Mutehassis tabib 
172 Tabib 
26 Eczaci 
3 Distabibi 

85 Sililiat memuru 
246 Ebe 
21 Hem§ire 

611 Yekun 

Belediye biitcelerine dahil 611 tababet ve $uabati sanatlari meBdSuplariadan 150 tabib, 24 eczaci, 2 dis
tabibi, 23 sihhat memuru, 14 ebe, 17 hemsire ki, ceman 231 tabib ve saire Istanbul $ehremaneti ve 
Ankara belediyesi kadrolarindadir. Bunlar hususi kanunlarina gore esasen 1683 sayili kauun hukum-
lerine gore tekaiitlukleri kabul edilmistir. 

Bu gunku mulki taksimata gore 60 vilayet merkez ve kazalannda geriye 81 tabib,2 eczaci, 62 sihhat 
memuru, 232 ebe, 4 hem$ire ki, ceman 381 meslek memuru icin kadro mevcuddur. 

Bu kadrolara gore gosterilen bu adedde tababet ve $uabati sanatleri mensuplan istihdaBM, «le-
man noksanligindan miimkiin degildir. Ancak bu miktarm nisfi mevcuddur. Mevcud olanlann nie-
fina yakm bir kismi da iicretlidir. Belediye butgelerinde memurlar igiai bir istikrar temini de 
mumkua olamamaktadar. Bir sene maas gosterilen bir memuriyet kadrosu oteki sens uctete gev-
rilmektedir. Bu itibarla elde bu adedin ancak dortte biri memur demefctir. Bunlar da- oteden 
beri tekaiid aidatini muntazam vermistir. Vilayetlerde ve mulhakatta tababet ve fuabati sanatleri 
mensuplaraidan baska aidati tekaiidiyeye tabi eski memur hemen yok gibidir. Qlsa olsa biiyuk b«-
lediyelerde adedi bir ikiyi gegmeyen fen memurlarina munhasirdir. t3st tarafi yerli veya iicretli 
olup tekaiid aidatina esasen tabi olmadiklarmdan hakki tekaiidunde miistefid degildirler. Beiediye-
lerde tekaiid aidati vermis olanlar yalniz doktor ve ebeler gibi bir smif meslek memurlaridir. 

Yukarda arzolunan sebeplerle adetleri bu kadar az olan ve yalniz meslek memurlarimizdan 
ibaret bulunan umum belediye memurlan igin hususi tekaiid kanunu tedvini de miimkun degildir. 
Qunkii, doktorlar, eczacilar, ebeler ve hemsireler arasinda belediye doktorlarc snufi, hususi id&re 
doktorlan sinifi, umumi muvazene doktorlari sinif i diger boyle bir tasnif yapilmami^ ve bu memurlar 
memuriyet hayatlannin bir kismim belediyede, bir kismini hususi idarede bir kismmi muvaz^ne-
de ge§irmi$ ve ihtiyaca gore birinden digerine naklettirilmek suretile Devlet sihhi igleri gorul-
miis ve bu gun de ayni sistem dahilinde vazii'e gorulmekte bulunmus. ve 1683 sayili kanunun nes-
rinden umumi muvaene kadrosu haricinde vazifede olan doktorlar tekaiid aidatlarini muittaaa-
man Devlet Hazinesine vermi^lerdir. 

1683 sayili kanunun 68 nci maddesile yeni askeri ve mulki tekaiid k&nununun nesrine kadar bu 
idarelerden tekaiid olanlann tekaiid maaslari Maliyeden ve bu kanunun nesrinden sonra tekaiid 
olanlann tekaiid maaslannin mensup oldugu idarelerden tahsis suretile miiktesep haklan tanm-
mami$tir. 

Yukanda arzolundugu iizere Istanbul ve Ankara belediyeleri haric, olmak iizere diger belediye-
lerdeki memurlarm % 95 ni doktor vediger tababet meslek memurlan teskil ettiginden ve bunla-
rm adedleri de qok az oldugundan ve miistakar bir vaziyette ve daiini olarakta belediyelerde is 
gormediklerinden dolayi istisnai vaziyetten kurtulmalarma kati zaruret vardir. 

Idarei hususiyelerle, Istanbul, Ankara belediyesinde vazife goren doktor ve diger tababet ve su-
abati mensuplan 2097 ve 2264 sayili kanunlarla 1683 sayili kanun hukumlerinden istifade etti-
rilmisler ve esasen evkaf ve hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigu memurlan da 2788 sayili 
kanunla 1683 sayili kanunun 66 nci maddesi hiikmii haricine alinmi§lardir. Devlet te^kilati sibhi-

X.S. Sayisi: 231) 



— IS — 
yesinete umiim riiuvazene, hususi idareler, belediyeler, Evkaf ve kudud ve sahiller sihhat umutn 
miidurliigu k&drolarrnda Devlet ve balk sihhi hizmetlerini goren tababet ve §uabati sanatlan 
mensuplarmm ayn ayri hukiimlere tabi tutulmalari asla muvafik olmadigindan dolayi 1683 sa-
yili kanuaun esas hukmii dahilinde bir muameleye tabi tutulmalarma kati liizum dergardir. 

Ancak 1683 sayili ask«ri ve mulki istifa ve tekaiid kanunu ile vaz olunan esaslardan beledi-
yelerde ve hususi idarelerde niaasli vazife ifa etmekte olan biitiin tababet ve suabati sanatlan 
mensuplarinin istisnasi da muvafik olmadigindan ve 1 liaziran 1928 tarihinde i$sehremanetlerinde 
ve 1 haziran 1930 tarihinde hususi idarelerle belediyelerde maasli bulunmus olanlarin miiktesep 
haklarinin devami da hukuk kaidelerine muvafik bulundugundan ve 1683 sayili kanunla vazo-
lunan kttkiaun ancak bu kanunun meriyetinden sonra bu idarelere yeniden intisap edecekler hak-
kmda tatbiki daha uygun olacagi cihetle 82 nci madde bu sebeple tesbit olunmustur. 

39 - 83 ncii madde : 
Hastanelerde, verem sanatoryomlarinda. Verem miicadele dispanserlerinde galisan hemsire ve 

ziyaretgi hemsireler vazifelerinin icabi gene. yasta sari ve salgm hastaliklara tutulmakta ve hasta-
liga tutulmayanlar da <jok yipratici bir meslek olan hemsirelik te diger memurlarla gayri kabili 
kiyas ve zamanindan evvel vazife goremeyecek hale gelmektedirler. Bu sebeple bu meslek me-
murlarmin vazifelerinin hususiyetine ve gordiikleri hizmetin degerine binaen hakiarinda bu madde 
tesbit olunmustur. 

40 - 84 ncu madde : 
Tababet ve suabati sanatlan mensuplan her zaman okumaga ve yenilikleri takibe mecburdur. 

Okumayan ve yenilikleri takip etmeyenler emsalinden geri kalacaklan igin buna mani olunmak ve 
daima okumak ve takip etmek mecburiyetini bu kanunda hususi bir madde olarak gosterilmistir. 

41 - 85 nci madde : v- = " * _ • • • • . . • . ' 
Bu madde Nafia vekaletile muhabere edilerek iki vekalet arasmdaki mutabakata gore tesbit edil-

mistir. 
42-86 nci madde : 
Vekaletimiz, memleketin sihhi sartlarmi islah, halkin sihhatine zarar veren amillerle miicadele ve 

gelecek nesillerin sihhatli olarak yetismesini temin ve halki sihhi ve igtimai yardima ula§tirmak i<jin 
mahalli olarak hususi idare, belediyelerle ve genel olarak umumi muvazeneden olmak iizere sitma, 
trahom, verem, sari ve salgm hastaliklar miicadele teskilatlari kunmus ve bu teskilatlari memleket Qok 
faydali bir sek?lde is,letmekte bulunmustur. Bu giin Ankara, Qankiri, Kirsehir, Yozgad, Konya, 
Nigde, Eskijjehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Igel, Seyhan, Antalya, Aydm, Mugla, Manisa, Bursa, Ba-
likesir, Kocaeli, Istanbul, Trakya, vilayetlerinde seyyar ve sabit sitma miicadelesi; Ankara, Izmir, 
Bolu, Zonguldak, Bursa, Samsun, Kastamonu, Ordu vilayetlerinde ziihrevi hastaliklar sabit ve seyyar 
miicadelesi; Ankara, Bursa ve Trabzon vilayet merkezlerinde verem miicadelesi; Seyhan, Gazi Am-
teb, Urfa, Malatya, Mara§ vilayetlerinde sabit ve seyyar Trahom miicadelesi, sari ve salgm hastalik 
hallerinde hastaligm sirayet ve intisarma mani mahallinde kurulan seyyar miicadele teskilati, Kars 
Erzurum, Qorum, Van, Malatya, Seyhan, Konya, Balikesir, Ankara vilayetlerinde §ocuk dogumunu 
teshil ve oliimle miicadele ve annelere yardim teskilati olan dogum ve §ocuk bakim evleri vardir. 
Bunlarm adedleri ve miicadele mmtakalari her sene genisletilmekte ve bu teskilatlari takviye olun-
maktadir. Bu kurulan ve masraf tertibinden idare olunan miicadele teskilatlarinin muntazam is-
lemesi tabib ve taibibe yardrmci anasirm daima is basinda bulunmasile miimkiindiir. 

(E) cetveline dahil ve masraf tertibinden idare olunan bu miicadeleler teskilatina tabib ve me-
mur bulmak §ok muskiillesmi^tir. Bu ise tayin olunupta miicadele usullerini kavrayanlar kendile-
rinden tarn istifade edilecek bir zamanda iicretli olduklarmdan dolayi maisetini emniyetli i§lerde 
aramagi ve miicadeleler teskilatlarmdan aynlmagi diisiinmekte ve mutemadiyen aynlmakta ve miica-
delelerde muntazam ve daimi memur bulundurmak miimkiin olamamaktadir. Bundan dolayi ve 
miicadele islerine ragbet temini maksadile 86 nci maddenin tedvinine kati ihtiyaxj goriilmektedir. 
Esasen bu madde ile miicadele teskilatlarmda ealisan doktorlar ve diger meslek memurlarma istih-
kaklarmdan fazla ve Hazine zaranna maddi bir menfaat temini de diisunulmii? ejinki maasli ge-
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gen zamanina aid hakkindaii hali vefatmda dul ve yetimlerinin yapacagi istifadeyi, iicretli vazi-
felerde galistigi zamani kidem addile tekautliik igin mesrut olan muddetin hesabmda sayilmasi 
suretile mevcud olan hakkindan hali hayatinda kendisinin de miistefid olmasi dusunulmiistiir. 

Binaenaleyh bu maddenin ne hususi idarelerle belediyelere ve ne de Hazineye mali bir yiikum 
de bulunmamaktadir. Bu hukiimler de bazi vekaletler kanunlarinda esasen vardir. 

1700 sayili Dahiliye memurlari kanununun 10 ncu maddesile (Yabanci memleketlere gonderile-
cek memurlann oralarda bulundugu muddetlerin kidemlerinde) hesap olunacagi ve 1702 sayili ilk 
ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkindaki kanunun 15 nci maddesinin son fik-
rasi (Maarif vekaletinin miisaadesile memleket haricinde tedrisat isile mesgul olan veya hususi 
mekteplerde muallimlik eden meslek mensuplarimn da bu hizmet miiddetleri kidemlerinde hesap 
olunur) yazilidir. 

Ecnebi memleketlerde bilgilerinin artmasi i^in gonderilen memurlara verilen tahsisatlar ve 
memleket disinda veya hususi ve ecnebi inekteplerde muallimlik eden meslek memurlarmm da aldigi 
tahsisatlar iicret oldugundan ve iicretli ge<jen meslek islerindeki hizmetleri kidemlerinden sayildigi-
na gore kidem yerine hizmet muddetinden sayarak bu madd ile vekaletimiz iicretliler igin yeni 
bir hukiim almak gayesini giitmemis ve diger vdkaletler kanulannda mevcud hukumlerin benze-
rini teskilat kanuna bir sevki zaruretle koymustur. 

43 - 87 nci madde: 
Bu madde 86 nci maddenin maksud sekilde tatbiki ve beklenen neticeden tamamen faydalanmagi 

temin i§in konulmustur. 
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Sihhat ve igtimai muavenet enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
S. 1. M. Enciimeni 26 -V -1936 

Karar No. 12 
Esas No. 1/550 

Yuksek Reislige 

Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti ve buna 
bagli Hudud ve sahiller Sihhat umum miidurlu-
gii teskilati ve memurlan hakkmda bu vekillik-
<je hazirlamp Basvekaletin 13 - V -1936 tarih ve 
6/1551 sayili tezkeresile gonderilen ve enciime-
nimize havale buyurulan kanun layihasi Sihhat 
ve igtimai muavenet vekili hazir oldugu halde 
okundu ve gorusiildii. 

Devlet memurlan maasatmm tevhid ve tea-
duliine dair 1452 sayili kanunun 2 nei maddesi 
ve 788 sayili memurin kanununun 2 nei mu-
vakkat maddesi, Sihhat ve igtimai muavenet ve-
killigince de bir teskilat ve memurin kanunu 
yapilmasmi icap ettirdigi gibi layihanm mucib 
sebeplerinden uzun uzadiya anlatilmis oldugu 
iizere Devlet sihht hizmetleri gittikge arttigi ci-
hetle bu islerin gorulmesi igin kafi teskilata ve 
buna uygun bir memurin kanununa ihtiyag bu-
lundugundan kanun layihasi gerekli ve esas 
itibarile muvafik gorulmustiiiv 

Hususile layihada : 
A - Vekaletin ve buna miilhak Hudud ve sa

hiller umum mudurlugii memurlarmin vazife ve 
mesuliyetleri iyice tayin ve tesbit edilmis olmak-
la beraber hususi idareler ile belediye ve Evkaf 
idaresi butgelerine dahil teskilat ve miiessese-
lerde ayni vazifeleri goren meslek memurlan 
hakkmda umumi hiikiimler bulunmasi, 

R - Bu o-iitikii snuflardan dolayi tabiplerden mii-
him bir zumrenin en muktedir ve kidemlileri bile 
yillarca ewel ilk aldiklari maasla ayni derecede 
kalmis olduklan goz oniine getirilince teadiil ka
nunu ile kabul edilen esaslardan ayrilmayarak 
biitun memurlan biitQe ve tahsisatm miisaadesi 
nisbetinde kidem ve ehliyetlerine gore ilerletme-
ge imkan verecek bir sekilde smrf ve dereceler 
tayin edilmesi, 

C - Buna mukabil tetkik ve tetebbiide bulunma-
yarak liizumlu olan mesleki bilgilerini zamanla 
kaybettikleri sabit olanlarm smrf dereceleri in-
dirilecegi hakkmda bir hukum mevcud olmasi, 

D - Hususi idare ve belediye ve Evkaf te$ki-

latinda vazife goren tababet ve suabati sanat-
leri mensuplarmm da vekalet teskilatmda bu-
lunan meslektaslari gibi smiflandirilmasmm dii-
suniilmesi, 

E - Umumi muvazene, hususi idare ve beledi
ye kadrolarmda bulunan tababet ve suabati sa-
natlari mensuplari Sihhat vekaletince ihtiyaca 
gore bir taraftan diger tarafa nakledilerek me-
muriyet hayatlarmi muhtelif idarelerde gegir-
mekte olduklarmdan bunlardan 1 haziran 1928 
tarihinde sehremanetinde ve 1 haziran 1930 ta-
rihinde belediyeler ile hususi idarelerde maasla 
mustahdem bulunmus ve tekaiid aidatmi mun-
tazaman vermis olanlarm tekaiid haklarmi zayi 
etmemelerinin gozetilmesi, 

F - Bulasik ve salgin hastaliklarla, sitma, 
ziihrevi hastaliklar, trahom ve verem miicadele 
teskilat ve muesseselerinde, • dogum evlerinde 
mesleki vazifelerde mustahdem ve bu isleri kav-
ramis olanlarm istikballerinin temin edilmemis 
olmasi endisesile tekaiid hakki veren baska bir 
memuriyet aramalarmm oniinii almak igin te
kaiid ve yetim maaslan, maasli olarak ge§irdik-
leri memuriyet seneleri iizerinden hesap edilmek 
sartile, bu vazifelerde bulunduklan zamanlarm 
tekaiitluk iqin mesrut miiddetlerden sayilmasi, 

Qok yerinde bulunmustur. 

Yalmz enciimenimiz tarafmdan : 
1 - 2 3 ncii maddeye Hrfzissihha mektebinde 

igtimai hrfzissihha ve idari vazifelere aid teka-
miil tedrisatmm umumi, miilhak ve hususi ida-
relerle belediyelere ve sanayi miiesseselerine 
mensup tabiplere yapilacagmm aQik olarak gos-
terilmesi ve goriilecek liizum iizerine sanayi ve 
ziraat miifetti^lerine de verilmesi ve bu isler 
igin yapilacak talimatnamenin alakali vekaletler 
ile gorusiilerek hazrrlanacagmm yazilmasi, 

2 - 2 8 nei maddede sihhi musavirliklerin va
zifeleri gosterilmis oldugu gibi umumi miifettis-
lik hakkmdaki kanunda da bunlara aid hiikiim
ler mevcud oldugundan 29 ncu maddenin bu-
lunmasma liizum goriilmeyerek tayyedilmesi, 
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3 - Sihhi miize isleri ayn bir bilgi ve ihtisas-

la basanlmakta oldugu ve kadrosundaki me-
murlarm maaslan meydana eikardiklan degerli 
eserlert ile miitenasip goriilinedigi cihetle 41 nei 
maddeye bagli (2) numarah cetveldeki maas de-
receleri artirilarak mlidirin besinci ve nraavin 
ile mulaj miitehassismm yedinci dereceye <jika-
rilmasi, 

4 - 86 nei madde: Miicadele teskilatmda ve 
dogum evlerinde mesleki vazifelerde galismis 
olanlarrn tekaiid ve yetiin maaslan, maasli ola-
rak gegirdikleri memuriyet seneleri iizerinden 
hesap edilecegi, yazilmis ise de bunun hangi ma-
astan hesap edilecegi tasrih edilmemis oldugun-
dan son memuriyet maaslan iizerinden olacagi-
nin, ayni zamanda miicadeleye aid ve miicadele 
esaslarmi tedris ve serom ve a§i gibi miicadele 
malzemesini ihzar ile mesgul olan miiesseselerde 
mesleki vazifelerde c,alisan tababet ve suabati 
sanatleri mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin-
de bu haktan miistefid olmalan ve simdiye ka-
dar gerek mucadelelerde ve gerek bu miiessese
lerde cjalismis olanlarin ayni haktan mahrum 
edilmemeleri daha muvafik bulunarak maddenm 

o siiretk tadili, 
5 - 8 7 nei maddede tababet ve $uabati san-

atleri tabirine eczaci ve kimyagerlerim de il&ve-
si ve miicadelede (jalisanlarra her hangi bir daipe 
memurluklarma tayinlerinde bu vasifeferde ge
girdikleri zamanlarm maaslr vazifelerde gecjtril-
mis gibi sayrlacagi hiikmiine «iki terfi miiddetine 
kadar olan kismi » kaydinin konmasi miinasip 
goriilmus ve diger maddel«rde de bazi kelime ve 
if adeler degistirilerek layihanin bu $ekilde ka-
bulune karar verilmi$th\ 

Yiiksek Reislige sumilur. 

S. t. M. E. R. M. M. Katib 
Erzurum Bursa Edjrna 

Dr. A. F. Tuzer Dr. Refik Giimn Dr. Fatma Memik 

Balikesir Kayseri Kocaeli 

Dr. II. Vasif Somyilrek S. Turgay Z. N. trdelp 

Konya Ktttahya Malatya 
Dr. 0. S. Vlvdag Dr. $. AhmM Dr. H. Orta$ 

Mardin Ordu 
Dr. R. Lcvrnt Dr. Z. N. Yalttrim 

Sinop Nigde 
Hiisamettm A. V^fik TTluqay 
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Butce encumcni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge encumeni 6 -VI -1986 
Karar No. 186' 
Esas No, 1/550 

Yiiksek Reislige 

Sihhat ve i^timai rauavenet vekaleti ve bu
na bagli Hudud ve sahiller sihhat umum mii-
durlugii tegkilat ve memurlari hakkinda olup 
Ba§vekaletin 13 mayis 1936 tarih ve 6/1551 nu-
marali tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan ka-
nun layihasi Sihhat ve igtimai muavenet eneii-
meninin mazbatasile birlikte enciimenimize ve-
rilmi§ olmakla Sihhat ve i^timai muavenet ve-
kili Dr. Refik Saydam hazir oldugu halde okun-
du ve konu§uldu: 

18 mart 1926 tarih ve 788 numarali me-
murin kanununun muvakkat ikinci maddesi 
nmeibince her vekalet tarafmdan yapilmasi 
icab eden memurin kanunu ile Devlet memur
lari ayliklarinm tevhid ve teadiilii hakkmdaki 
1452 sayili kanun hiikmii mucibince kezalik 
her vekalet i(jm hazirlanmasi iktiza eden te§-
kilat kanunu birle§tirilmek ve bu mevzulara 
aid hukumleri bir araya getirmek suretile ha-
zirlandigi anlagilan bu layihanm hututu esa-
siyesi ve muhtelif hukumleri hakkinda enciime-
ne verilen izahat ve esbabi mucibede yazili hu-
susat yerinde goriilmiis, ve bu te§kilatm bir kis-
mi bu sene istimal edilmeyeeegine ve icab eden 
kismi da eylulden itibaren filen tatbik oluna-
cagina gore 1936 senesi butgesine yapacagi 
tesir 132 bin liradan ibaret olup butgeye konu-
lan tahsisatla kabili temin olacagmdan layiha
nm esas itibarile kabulii muvafik bulunmu§tur. 

Te§kilat ve vazifelere dair olan birinci bo-
liim ile memurin hakkmdaki hukumleri ihtiva 
eden ikinci boliimdeki maddeler diger mevzu-
ata miitenazir bulunmak itibarile Sihhat ve 
ic,timai muavenet encumeninin tadili veghile 
kabul edilmi§tir. 

Umumi hukumlerden bahis olan UQiincii kisim-
daM maddelerden, 1 haziran 1928 tarihine kadar 
miilga §tehremanetlerinde ve 1 haziran 1930 tari

hine kadar belediyelerle hususi idarelerde maas-
la mustahdem bulunmus olan taibabet ve su-
abati sanatlan mensuplarile eczaci ve kimyager-
lerin hizmetlerinin tekaiid muddetinden sa
yilmasma dair olan 81 nei madde ile Sihhat 
ve igtimai muavenet vekaletinin masraf tertip-
Ierinden idare edilmekte olan bulasici ve salgm 
hastaliklarla sitma, ziihrevi hastaliklar, trahom, 
verem gibi miicadele teskilatinda ve miiessesele-
rinde, dogum ve cocuk bakim evlerinde mesleki 
vazifelerde istihdam edilmis ve edilmekte bu
lunmus olan tababet ve suabati sanatlan men-
suplari ile eczaci ve kimyagerlerin bu vazifeler-
de ge^irdikleri zamanlarin tekautluk icjn mesrut 
olan miiddetlerden sayilmasma dair olan 85 ve 
86 nei maddeleri iizerinde durulmustur. Bunlar-
dan 81 nei madde ile derpis olunan vaziyet 1683 
numarali kanunun meriyeti tarihine kadar hususi 
idarelerle belediyelerde bulunan meslek erbabmm 
maddede yazili tarihlerden sonra gerek bu ida
relerde ve gerek umumi muvazene dahilinde mes
lek memuru olarak maasla if a ettikleri hizmet 
seneleri mecmuunun tekautluk igin mesrut olan 
miiddetin hesabinda miitekabilen taninmak sure-
tile bunlarm tekaiid haklarmm kabul ve temi-
ninden ibaret olduguna gore maddenin Sihhiye 
enciimeninin 'tadili veghile kabuliinde encumeni-
mizce bir mahzur goriilmedigi gibi dogrudan 
dogruya memleketin umumi sihhatile alakadar 
olan miicadele hizmetlerine ragbeti arttirmak ve 
ayni zamanda bu islerde <jalisacak olanlann te-
kaiitluik bakimmdan terfihlerini temin etmek mii-
lahazasile 85 ve 86 nei maddelerin kabulii de fay-
dali olacagi dusiinulmiis ve esasi muhafaza edi-
lerek daha ziyade vuzuh verilmek maksadile mad
delerin yazilis tarzi degistirilmi^tir. 

Miistacelen miizakere edilmek dilegile Umumi 
Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reis-
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HttKtTMETiN TEKLlFl 

Sihhat ve igtimai muavenet vekdleti teskildt 
ve memurin kanun layihasi 

MADDE 1 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaleti, Icra Vekilleri Heyetine dahil bir vekilin 
emir ve idaresi altmda olup Devlet hizmetleri 
arasmda, memleketin sihhi sartlarmi islah ve 
milletin sihhatine zarar veren amillerle miica-
dele ve gelecek nesillerin sihhatli olarak yetis-
mesini temin ve halki sihhi ve igtimai muave-

nete ula^tirmak ve iskan islerini gormek igin, 
kanunlarla kendine verilen vazifeleri yapmakla 
mukelleftir. 

Vekillik, bu vazifeleri yapmak igin kendi 
biitgesile Hudud ve sahiller sihhat umum mu
durlugii ve Iskan umum mudurliigii biitceleri 
iginde ve hususi idarelerle belediye ve Evkaf 
umum mudurlugii butgelerinin tayin edilen 
hadleri dahilinde olmak iizere liizum gorulecek 
yerlerde tibbi, sihhi, igtimai teskiller ve miies-
seseler yapar ve bunlara lazim olan tababet ve 
suabati sanatlari mensuplarmi, eczaci ve kim-
yagerleri ve diger memurlan tayin eder ve 
liizum goriiliirse ecnebi tabip, hemsire, Mmya-
ger ve teknisyenleri kullanir. 

MADDE 2 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
killiginin ve buna bagli olarak miilhak biitge 
ile idare olunan Hudud ve sahiller sihhat umum 
mudurlugiinun teskilati bu kanuna gore yapilir. 
Ve memurlan hakkmda bu kanunun hususi hii-
kiimleri tatbik olunur. 

Iskan umum mudurlugii teskilati hususi ka
nuna tabidir. 

Birinci boliim 

Te§kildt ve vazifeler 

1 - MEUKEZ TESKtLATI VE VAZlFELERt 

MADDE 3 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
killiginin merkez teskilati s. unlardir: 

1 - Miistesarlik, 
2 - Hususi kalem, 
3 - Teftis, heyeti reisligi, 
4 - Hifzissihha i^leri dairesi, 
5 - Igtimai muavenet igleri dairesi, 

( S . Say] 

SIHHAT VE IgTtMAI MUAVENET ENCtl-
MENlNtN DE&l§TlRl§l 

Sihhat ve igtimai muavenet vekdleti teskildt ve 
memurin kanun layihasi 

MADDE 1 — Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaleti, Icra Vekilleri Heyetine dahil bir veki
lin emir ve idaresi altmda olup Devlet hizmetleri 
arasmda, memleketin sihhi sartlarmi islah ve 
milletin ferdi ve igtimai sihhatine zarar veren 
amillerle miicadele ve gelecek nesillerin sih
hatli olarak yeti^mesini temin ve halki sihhi 
ve igtimai muavenete ula^tirmak ve iskan isle
rini gormek igin, kanunlarla kendine verilen va
zifeleri yapmakla mukelleftir. 

Vekillik, bu vazifeleri yapmak igin kendi 
biitgesile Hudut ve sahiller sihhat umum mii-
diirliigii ve iskan umum mudurlugii' biitge-
leri iginde ve hususi idarelerle belediye 
ve Evkaf umum mudurliigii butgelerinin ta
yin edilen hadleri dahilinde olmak iizere lii
zum gorulecek yerlerde tibbi, sihhi, igtimai tes
killer ve muesseseler yapar ve bunlara lazim 
olan tababet ve suabati sanatleri mensuplarmi, 
eczaci, ve kimyagerleri ve diger memurlan 
tayin eder ve liizum goriiliirse ecnebi tabib, 
hemsire, kimyager ve teknisiyenleri kullanir. 

MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hukumetin teklifi aynen 
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6 - Sicil ve memurlar ve muamelat mudur

lugii, 
7 - Saglik propagandasi ve tibbi istatistik 

iimum mudurlugii, 
8 - Hukuk mus>virligi, 
9 - Muhasebe miidiirlugii, 

10 - iSeferberlik subesi mudurliigii, 
11 - Evrak mudiirliigii, 
12 - Ayniyat muhasipligi, 
13 - tevazim memurlugu, 
14 - TiirMye Ciimhuriyeti merkez hifzissihha 

miiessesesi ve merkez hifzissihha mekte-
bidir. 

Mustesarltk 

MADDE 4 — Miistesar; vekillik dairelerinin 
amir vfe murakibidir. Vekillik islerile vekilin 
verecegi islere onun namina ve gosterecegi yolda 
bakar. 

Miistesar; tibbi, sihhi, ictimai islerde vekillik 
daireleijinin ilmi mii^aviri olup bunlara dair ali-
nan tedjbirler, kabul edilen usul ve verilen karar 
ve emirjlerin tatbiklerini takip ve noksanlar go-
ruldugij takdirde vekili vaktinde haberdar eder. 

Miistesar vekalet enciimeni ile inzibat komis-
yonunun reisidir. 

Hnisusi kalem mudurlugii 

MADDE 5 — Hususi kalem miidurliigu: Bir 
miidiir ile burosundan miirekkeptir. Vekil ile 
miiste§arm muhaberelerini ve kendisine vekil 
tarafmoian verilen i§leri ve vekaletin §ifreli mu
haberelerini yapmakla miikelleftir. 

Teftis heyeti 

MADDE 6 — Bir tabip miifettisin reisligin-
de tabib basmiifettislerden ve miifettislerden ve 
reislik burosundan miirekkeptir. 

MADDE 7 — Teftis heyetinin salahiyet ve 
vazifeleri as,agida gosterilmistir. 

A - Milli Miidafaa teskilatma aid olanlar 
miistesna olmak iizere resmi olan ve olmayan 
biitiin tesjkilat ve miiesseselerin sihhatla alaka-
dar islerini ve iskan muamelelerini teftis eder. 
Bu teftis salahiyeti Sihhat ve igtimai muavenet 
veMlligi ile hususi idare ve belediyelere aid 
sihhi ve ictimai teskilat ve miiesseselerin para 
i?lerine de samildir. 

MADDE 4 — Hukumetin teklifi aynen 

Hususi kalem 

MADDE 5 — Hususi kalem mudiirlugii: bir 
miidiir ile bir biirodan miirekkeptir. Vekilin res
mi ve hususi muhaberelerini ve vekil tarafm-
dan verilen isleri ve vekaletin sifreli muhabere
lerini yapmakla miikelleftir. 

Teftis heyeti reisligi 

MADDE 6 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hukumetin teklifi aynen 
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B - (A) frkrasmdaki teskilat ve miiessesele-

re merbut memur ve miistahdemlerin sihhatla 
alakali olan vazife ve muamelelerin, idari ve 
fenni ve igtimai yoldan tefti§, 

C - Sihhat ve igtimai muavenet vekilliginin 
vazife ve salahiyeti olan i§lerle, kanunlar, ni-
zamnameler, talimatnameler ve vekillikge nesir 
ve teblig olunan kararla ve emirlerin icra ve 

tatbikmi tetkik ve murakabe, 
D - Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi 

memurlarile mulhak ve hususi idareler ve bele-
diyelerin sihhi ve igtimai teskilati memur ve 
miistahdemlerini teftis, gali^malarma ve liya-
katlerine dair mutaleada bulunmak, icabmda 
haklannda, tahkikat yapmak ve i§ten el gek-
tirmek. 

MADDE 8 — Teftis heyeti reisi ile basmii-
fettis, ve mufettislerin vazifelerini nasil yapacak-
lari bir nizamname ile gbsterilir. 

Hifzissihha isleri dairesi 

MADDE 9 — Hifzissihha isleri dairesi: tabip 
bir reisin idaresinde tabip bir muavin ve bii-
rosundan, umumi ve mahalli sihhat isleri, sal
gm ve bula^ici hastaliklar, srtma, zuhrevi has
taliklar, verem, trahom, eczacilik ve tibbi miis-
tahzarlar, srhhi miihendislik, uyusturucu mad-
deler ve Cemiyeti akvam isleri §ubelerinden ve 
bunlarm biirolarmdan ve igtimai hastaliklar 
miifetti^liklerinden miirekkeptir. 

MADDE 10 — Hifzissihha isleri dairesi : 
A - §ehir, koy, gogmen, spor hrfzissihhasi 

ve diger umumi, igtimai hifzissihhaya miiteallik 
biitiin isler ile i^tigal ve bunlan takip ve mura
kabe, 

B - Bula§ici ve salgm ve sosyal hastaliklar-
la miicadele islerini ve bunlara ait teskilat ve 
miiesseseleri idare, 

0 - Agulu ve uyusturucu maddelerle biitun 
ilaglari ve tibbii ve hayati miistahzarlari ve be-
seri tababette kullanilan her nevi serum ve asi-
lari, ve bunlarm satildigi yerleri, 

D - Yenilecek, igilecek maddelerle umumi 
hifzissihha kanununun 183 ncii maddesinde ta
rif edilen diger maddeleri murakabe, 

E - Tababet ve §uabati sanatlarmm zat ve 
sicil islerine taalluk eden kisnnlarmdan gayri 
olan tatbikatma nazaret, 

F - Merkez hifzissihha miiessesesile mer-

MADDE 8 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hukumetin teklifi aynen 

MADDE 10 — Hifzissihha isleri dairesi : 
A - §fehir, koy, gogmen spor hifzissihhasi ve 

diger umumi, igtimai hrfzissihhaya miiteallik 
biitiin isjer ile i§tigal ve bunlan takip ve mura
kabe, 

B - Bula§ici ve salgm ve sosyal hastaliklarla 
miicadele islerini ve bunlara aid teskilat ve mii
esseseleri idare, 

0 - Agulu ve uyusturucu maddelerle biitiin 
ilaglari ve tibbi ve hayati miistahzarlari ve be-
seri tababette kullanilan her nevi serum ve asi-
larL ve bunlarm satildigi yerleri, 

D - Yenilecek, igilecek maddelerle umumi 
hifzissihha kanununun 108 nci maddesinde tarif 
edilen diger maddeleri murakabe, 

E - Tababet ve suabati sanatlerinin zat ve 
sicil islerine taalluk eden kisrmlarmdan gayri 
olan tatbikatma nezaret, 

F - Merkez hifzissihha miiessesesile merkez 
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kez hifzissihha mektebini ve diger hifzissihha 
miiessese ve laboratuarlarmi murakabe, 

G - Hususi kanuna gore malullerin rapor-
larmi ve diger dairelerden tetkik ve miitalea 
beyam igin vekalete gonderilen her nevi tibbi 
ve sihhi raporlan tetkik, 

H - Mektepler, hapisaneler, sanat evleri-
nin ve isgilerin sihhi hallerini murakabe, 

I - Memurlarma ve bunlarm sicillerine teal-
luk eden islerden ba^ka Hudut ve sahiller sihhat 
umum mudurliigime ait idari, ilmi muameleleri 
takip ile mukelleftir. 

Igtimai muavenet isleri dairesi 

MAUDE 11 — Igtimai muavenet i§leri dai
resi : 

Tabib bir reisin idaresinde tabib bir muavin 
ile biirosundan, umumi igtimai hizmetler, Hu
susi igtimai hizmetler, igtima ve mesleki tedri-
sat isleri, sihhi mimarlik, hava hiicumundan ko-
runma ve zehirli ve bogucu gazlara karsi rnuca-
dele §ubelerinden ve bunlarm burolarmdan 
miirekkeptir. 

MADDE 12 — Igtimai muavenet i§leri dai
resi : 

A - Vekillige bagli hastaneler ve dispanser-
lerle mesleki tedris ve igtimai muavenet miiesse-
selerinin mali, idari ve fenni her tiirlii muame-
lelerrini takip, tanzim ve icra, 

B - Hususi idare ve belediye butgelerile ida-
re olunan hastane ve dispanserlerle diger igti
mai muavenet muesseselerinin ve teskilatmm 
idari ve fenni islerini tanzim ve murakabe, 

C - Milli Miidafaa teskilatma ait olanlar 
miistesna olmak iizere umumi muvazene ve miil-
hak biitgelerden idare olunan butun sihhi miies-
seselerin sihhi ve igtimai islerini murakabe, 

D - Kanununa tevfikan agilmi| hususi has-
tanelerle A. B. G. fikralarmdan baska hakiki 
ve hiikmi sahislara ve hayrr cemiyetlerine ait 
igtimai muavenet miiessese ve teskilatmm mua-
melatmi ve hava hiicumlarma karsi almacak 
sihhi tedbirleri tetkik, tanzim ve takip, 

E - Sihhi miiesseselerin bina ^artlarmi tet
kik ve islah, igtimai sigorta islerini takip ve 
murakabe ile mukelleftir. 

hrfzissihha mektebini ve diger hifzissihha miies
sese ve laburatuarlarmi murakabe, 

G - Hususi kanuna gore malullerin raporla-
rmi ve diger dairelerden tetkik ve miitalea be
yani igin vekalete gonderilen her nevi tibbi ve 
sihhi raporlan tetkik, 

H - Mektepler, dispanserler, sanat evlerinin 
ve isgilerin sihhi hallerini murakabe, 

I - Memurlarma ve bunlarm sicillerine taal-
luk eden isler harig olmak iizere Hudud ve sa
hiller sihhat umum miidurlugiine aid idari, ilmi 
muameleleri takip ile mukelleftir. 

MADDE 11 — Ictimai muavenet isleri da
iresi : 

Tabip bir reisin idaresinde tabip bir mua
vin ile biirosundan, umumi igtimai hizmetler, 
hususi istimai hizmetler, igtimai ve mesleki ted-
risat isleri, sihhi mimarlik, hava hiicumundan 
korunma ve zehirli ve bogucu gazlere karsi mii-
cadele §ubelerinden ve bunlarm burolarmdan 
miirekkeptir. 

MADDE 12 — Hiikumetin teklifi aynen 
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'Sicil ve memurlar ve mfliamelat mudiirlugu 

MADDE 13 — Sicil ve memurlar ve muame
lat mudurliigu: 

Tabib bir mttdiir idaresinde tabib bir mua-
vinden, muamelat, tahakkuk ve tekaiid ve sicil 
ve kidem sjubelerinden ve bunlarm biirolarmdan 
miirekkeptir. 

MADDE 14 — Sicil ve memurlar ve muame
lat mudiirlugu: 

A - Memur tabiplerle diger mesleki ve idari 
memurlarm ve tababet ve §uabati meslekleri er-
babi ile eczaci ve khnyagerlerden sanatlerini ser-
best icra edenlerin her tiirlii zat ve sicil mua-
melelerini ifa ve icra, 

B - Vekaletin diger daire ve subelerinin va-
zifeleri dismda kalan biitiin isleri gormekle mii-
kelleftir. 

Saghk propaganda-si ve tibbi istatistik umum. 
mudiirlugu 

MADDE 15 — Saglik propagandasi ve tibbi 
istatistik umum mudurliigii: 

Tabib bir umum miidiir idaresinde istatistik 
ve nesriyat subelerinden ve bunlarm biirolarm
dan ve grafik ve tersim miitehassislarmdan mii
rekkeptir. 

MADDE 16 — Saglik propagandasi ve tibbi 
istatistik umum mudurliigii: 

A - Her tiirlii sihhi ve ictimai istatistikleri 
tanzim etmek, 

B - Sihhi ve igtimai nesriyat ve propaganda 
yapmak, 

C - Niifus harekatma ve umum sihhate ve 
hastaliklara dair ilmi anketler yapmak, 

D - Vekalet kiitiipanesini ve nesriyat depo-
sunu idare ve muhafaza etmek, 

E - Sihhi miizeler islerini tanzim ve muraka-
be etmekle mukelleftir. 

Hukuk mu§avirligi 

MADDE 17 — Hukuk mus^avirligi: 
Bir hukuk miisaviri ile biirosundan miirek

keptir. 
Hukuk miisaviri, vekaletten verilen isjler 

hakkmda miitaleasmi bildirmek ve memurin mu-
hakemelerine ve inzibat komisyonlarma aid ev-
rak ve muamelelerden ve vekaletge yapilacak ve 

MADDE 13 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 14 — Sicil ve memurlar ve muame 
lat mudurliigii: 

A - Memur tabiplerle diger mesleki ve idari 
memurlarm ve tababet ve suabati meslekleri 
erbabile eczaci ve Mmyagerlerden sanatlerini 
serbest icra edenlerin her tiirlii zat ve sicil mu-
amelelerini ifa ve icra, 

B - Vekaletin diger daire ve subelerinin 
vazifeleri dismda kalan zate ve muteferrik mu-
amelelere miiteallik biitiin isleri gormekle mii-
kelleftir. 

MADDE 15 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 16 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 17 — Hiikumetin teklifi aynen 
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tasdik olunacak mukavelelerden liizum goriilen-
leri tetkik etmekle miikelleftir. 

Muhasebe mudurliigii 

MADDE 18 — Muhasebe mudurliigii: 
Maliye vekilligince tayin olunan bir miidiir 

ve memurlarmdan miirekkeptir. 
Hususi kanunlan, nizamnameleri ve talimat-

nameleri hiikiimlerine uygun olarak vekilligin 
hesab islerini gormekle miikelleftir. 

Seferberlik subesi mudiirliigii 

MADDE 19 — Seferberlik subesi mudurlugu: 
Bir seferberlik miidiirii ve biirosundan mii

rekkeptir. 
Husust kanun, nizamname ve talimatnameler 

vq kararnamelerle muayyen ve vekalete aid mil-
li seferberlik islerini gormekle miikelleftir-

Evrak mudurliigii 

MADDE 20 — Evrak miidurliigii: 
Bir miidiir idaresinde miidiirliik biirosundan 

ve arsiv memurundan miirekkeptir. 
Evrak mudurliigii; vekilige gelen ve evrak-

tan gegmesi lazim olan biitiin evrak ve saireyi 
teselliim ve kaydetmek ve usuliince yerlerine 
dagitmak, vekillikten Qikarilanlan da ayni se-
kilde yerlerine gondermek, vekilligin evrak mah-
zenini tanzim ve muhafaza etmekle miikelleftir. 

Ayniyat muhasipUgi 

MADDE 21 — Ayniyat muhasipligi: : 
Bir ayniyat muhasibinin idaresinde ve liizu-

mu kadar tetkik, hesab memurlari ve katipten 
ibaret bir biirodan miirekkeptir. Bu muhasip-
lik vekaletin umumi muvazeneye aid ayniyat 
iflerini kanun, nizam ve talimatnamelerine gore 
yapmakla miikelleftir. 

Levazvm memurlugu 

MADDE 22 — Levazim memurlugu: 
Levazrm memuru, mutemet, anbar memuru 

ve katipten miirekkeptir. 
Vekaletin merkez mutemetlik vazifesi ve mer-

keze aid miibayaat islerini kanun ve nizamlarma 
tevfikan yapmak ve vekaletten gonderilen ve 
vekalete gelen evrak miidurlugiiniin vazifeleri 

MADDE 18 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 19 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 20 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 21 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 22 — Hiikumetin teklifi aynen 
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haricinde kalan bilciimle esjranm sevk ve tes-
lim ve teseUiimlerini icra etmek ve vekalet 
merkez deposunun islerile ugra§mak ve bura-
daki e§yayi muhafaza etmekle mukelleftir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti merkez htfzissthha mii
essesesi 

MADDE 23 — Tiirkiye Cumhuriyeti Mer
kez hifzissihha miiessesesi: 

Hifzissihha enstitiisii ve hifzissihha mektebi 
olmak iizere iki kismidir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti hifzissihha miiessesesi 
24mayis 1928 tarih ve 1267 sayili kanunun hii-
kiimlerine gore te§kil ve idare olunur. 

Hifzissihha mektebinde; memurini sihhrye 
ile sair tabiplerin umumi ve igtimai hifzissih-
haya ve idarf vazifelerine aid tekamiil tedri
sati yapilacagi gibi sihhat ile alakali olan Kiil-
tiir bakanligi sihhat miifettisleri, ogretmenleri 
ve miihendislik gibi diger meslek mensuplarma 
da gbrulecek liizum iizerine tekamiil dersleri 
verilir. Bu ifler bir talimatname ile tayin ve 
tesbit olunur. Hifzissihha mektebi, merkez hif
zissihha miiessesesi gibi Hudud ve sahiller sih
hat umum mudurliigii butgesile idare olunur. 

Hudud ve sahiller sihhat umum miidurliigii 
merkez teskilati 

MADDE 24 — Hudud ve sahiller sihhat u-
mum miidurliigu merkez tegkilati: 

Bir tabip umum miidiir ile bir tabip muavin 
ve bir tabip miifetti^inden, yazi, hesap miidiir-
luklerile ayniyat muhasipliginden ve bunlarm 
burolarmdan miirekkeptir. 

MADDE 25 — Hudud ve sahiller sihhat u-
mum miidurliigu; mahsus kanunlar, nizamname-
ler ve talimatnamelerle bunlara miisteniden 
Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince verilen 
emirlere gore vazife goriir. 

3 - VtLAYETLEB TE$K1LATF VE YAZt-
FELEBt 

MADDE 26 — A - Sihhat ve igtimai muave
net vekaletinin vilayetlerdeM umumi muvaze-
neye aid teskilati §unlardir: 

1 - Umum! mufetti$likler, sihhi miisavirlik-
leri ve muavinlikleri, 

(S . Say 

Turkiye Cumhuriyeti merkez hifzissihha mii
essesesi ve merkez hifzissihha mektebi 

MADDE 23 — Turkiye Cumhuriyeti merkez 
hifzissihha miiessesesi: 

Hifzissihha enstitiisii ve hifzissihha mektebi 
olmak iizere iki kisnndir. 

Turkiye Cumhuriyeti hifzissihha miiessesesi 
24 mayis 1928 tarih ve 1267 sayili kanunun 
hiikiimlerine gore teskil ve idare olunur. 

Hifzissihha mektebinde; umumi, miilhak ve 
hususi idarelerle belediyelere ve smai miiessese-
lere mensup tabiplerin umumi ve igtimar hifzis-
sihhaya ve idari vazifelerine ait tekamiil tedrisati 
yapilacagi gibi umumi sihhat ile alakali olan 
Kultiir Bakanligi sihhat miifettisleri ve ogret-
menlerile senayi ve ziraat miifettisleri ve mii
hendislik gibi diger meslek mensuplarma da 
goriilecek liizum iizerine tekamiil dersleri veri
lir. Bu isler alakali vekaletlerle goriisiilerek 
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletince yapila-
cak bir talimatname ile tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 24 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum miidurlugii merkez tes^ril&ti: 

Bir tabib umum miidiir ile tabib bir mua
vin ve tabib bir mufetti§ten, yazi, hesab miidiir-
luklerile ayniyat muhasipliginden ve bunlarm 
burolarmdan miirekkeptir. 

MADDE 25 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum miidurliigii; hususi kanunlar, nizamname-
ler ve talimatnamelerle bunlara miisteniden Sih
hat ve igtimai muavenet vekilligince verilen 
emirlere gore vazife goriir. 

2 - VtLAYETLEB TE$K1LAT YE VAZt-
FELERl 

MADDE 26 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin vilayetlerdeki teskilati §unlardir: 

A) Umumi muvazeneye aid teskilat: 
1 - Umumi miifetti§likler sihhi mtifavirlik 

ve muavinlikleri, 
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2 - Sihhat ve igtimai muavenet mudurluk-

leri, 
3 - Hukumet tabiplikleri, 
4 - Kiigiik sihhat memurluklari, 
5 - Tibbi ve sihhi ve igtimai miiesseseler, 
6 - Hastahklarla miicadele teskilatlan, 
7 - Sayyar sihhi teskilattir. 
B - Huhusi idareler sihhi teskilati: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Seyyar tabiplikler, 
3 - Seyyar ve sabit sihhat memurluklari, 
4 - Hastahklarla miicadele teskilatlan, 
5 - Etiiv ve idare memurluklari. 
C - Belediyeler sihhi teskilatlan: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Belediye bastabip ve tabiplikleri, 
3 - Belediye dogum hekimleri ve ebeleri, 
4 - Belediye eczaciliklan, 
5 - Sihhat memurluklari, 
6 - Etiiv ve idare memurluklari. 
D - Koy sihhi teskilati: 
1 - Koy hekimleri, 
2 - Koy ebelikleri, 
3 - Koy saglik koruciliklaridir. 
Gerekli olan koylere veya koy gruplarma ta- i 

yin edilecek hekim ve ebelerin iicret ve masraf-
lari vilayet hususi idare biitgesinden veya koy I 
sandiklarmdan, saglik kurucularmmki koy 
sandiklarmdan verilir. 

Umumi miifettisler sihM m.umvirHJderi 

MADDE 27 — Hususi kanunlan mucibmce I 
tesjkil edilen umumi miifettislikler refakatinde j 
liizum ve ihtiyaca gore sihhat miisavirleri ve 
sihhat miisavir muavinleri ve musavirlik ka~ I 
lemi memur ve katipleri bulunur. 

MADDE 28 — Sihhi miisavirlikler; umumi 
miifettisligin bir subesidir. Umumi miifettisten 
alacaklan direktif dahilinde umumi miifettis-
lik mmtakasma dahil vilayet ve kazalarm, ifasi 
Sihhat ve igtimai muavenet vekaletine aid Dev-
let srijhi hizmetlerini ve hususi kanunlarma 
gore iskan ve karantine islerini ve hususi ida
re ve belediyelerin sihhi ve igtimai yardim va-
zifelerini ve bu vazifeleri goren butun memur-

( S. Say is 

2 - Sihhat ve igtimai muavenet mudiirlukleri, 
3 - Hukumet tabiplikleri, 
4 - Kiiciik sihhat momurluklari, 
5 - Tibbi ve sihhi igtimai miiesseseler, 
6 - Hastahklarla miicadele teskilati, 
7 - Seyyar sihhi teskilat. 
B) Hususi idarelere aid sihhi teskilat: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Seyyar tabiplikler, 
3 - Seyyar ve sabit kiiciik sihhat memur

luklari, 
4 - Hastahklarla miicadele teskilati, 
5 - Etiiv ve idare meiiniriiiklari. 
C) Belediyelere aid sihhi teskilat: 
1 - Sihhi ve tibbi ve igtimai teskilat ve mii

esseseler, 
2 - Belediye bastabip ve tabiplikleri, 
3 - Belediye dogum hekimleri ve ebeleri, 
4 - Belediye eczaciliklan, 
5 - Kiigiik sihhat memurluklari, 
6 - Etiiv ve idare memurluklari. 
D) Koy sihhi teskilati: 
1 - Koy hekimleri, 
2 - Koy ebeleri, 
3 - Koy saglik korucularidn*. 
Gerekli olan koylere veya koy gruplarma 

tayin edilecek hekim ve ebelerin iicret ve mas-
raflari vilayet hususi idare biitcesinden veya 
koy sandiklarmdan, saglik korucularminki koy 
sandiklarmdan verilir. 

Umumi mufettislikler sihJn milsavirliMeri 

MADDE 27 — Umumi miifettislikler sihhi 
miisavirleri : 

Hususi kanunlan mucibince teskil edilen 
umumi miifettislikler refakatinde liizum ve ih
tiyaca gore sihhat miisavirleri ve miisavir mu
avinleri ve miisavirlik kalemi memur ve katip
leri bulunur. 

MADDE 28 — Sihhi miisavirlikler; umumi 
miifettislikligin bir subesidir. Umumi mufet-
ti§ten alacaklan direktif dahilinde umumi m i 
fettislik mintakasi ieinde, ifasi Sihhat ve te-
timai muavenet vekaletine aid Devlet sihhi 
hizmetlerini ve hususi kanunlarma gore iskan 
ve karantina islerini ve hususi idare ve belediye -
lerle koylerin sihhi ve igtimai yardim vazif elerini 
ve bu vazifeleri goren biitiin memur larm 
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larm hallerini tetkik ve umumi sihhata aid bu 
i§lerin kanun, nizam, talimat ve emirlere tevfi-
kan yapilip yaprimadigmi taMp ve luzumunda 
tahkik etmekle miikelleftirler., 

Goriilecek liizum iizerine bu tefti$ ve tahki
kati dogrudan vekaletin emrile de yaparlar. 

MADDE 29 — Sihhi mttfavirler; Umumi 
miifetti§in emrile vilayet hususi idare ve bele-
diye btitgelerinin sihhat ve igtimai yardim is-
lerine aid kisimlarini tetkik, noksan ve kanun-
suz goFduklerini ikmal ve tadil ve umumi mii-
fettisjik mmtakasi dahilinde vilayetleree sihhi 
kanun ve nizamlarm ve talimatnamelerin tatbi-
katma ve bu i§lerin ifasma dair sorulacak hu-
susata, umumi mufettis,likge verilecek cevapla-
n ihzar ve umumi mufettisin sihhat ve igtimai 
muavenet vekaletile olan biitun muhaberelerini 
idare etmekle miikelleftirler. 

Fenni ve hesaba miiteallik islerde vekaletle 
ve mmtakalarmdaM sihhi ve iskan amirlerile 
her hususta dogrudan muhabereye salahiyetli-
dirler. 

Sthhat ve igtimai muavenet miidiirlukleri 

MADDE 30 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirlukleri: 

Her vilayet merkezinde bir sihhat ve igtimai 
muavenet mudurii ve luzumu kadar idari me-
murlardan murekkep bir burosu ve icap eden 
yerlerde sihhat ve igtimai muavenet miidurleri-
ne yardim etmek iizere miidiir muavini ve mii-
tehassis tabib bulunur. 

MADDE 31 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri; vilayetin en biiyiik sihhi amiri ve 
valinin sihhi mii^aviri olup bulunduklari vila
yetin sihhi ve igtimai biitiin muamelelerinden 
vali ile beraber mesul ve kanunlar, nizamna-
meler, talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri 
yapmakla miikelleftirler. 

Her vilayette hususi kanunlarla idare ve 
murakabesi Sihhat ve igtimai muavenet vekil-
ligine mevdu sihhi ve igtimai isler, teskilat ve 
miiesseseler oranm sihhat ve igtimai muavenet 
mudiirlerinin murakabesi altmdadir. 

hallerini tetkik ve wntaai sthhata aid bu i§lerin 
kanun, nizam, talimat ve emirlere tevfikan ya
pilip yapiknadigmi takip ve liizumunda tahkik 
etmekle miikelleftirler. 

Goriilecek liizum iizerine mmtakalari dahi
linde vekaletin emredecegi tefti§ ve tahkikati da 
yaparalr. 

Hukumetin 29 ECU maddesi tayyedilmiftir. 

MADDE 29 — Sihhat ve Igtimai muavenet 
miidiirleri: 

Her vilayet merkezinde bir sihhat ve igtimai 
muavenet mudurii ve luzumu kadar idari me-
murlardan murekkep bir burosu ve icap eden 
yerlerde sihhat ve igtimai muavenet miidurle-
rine yardim etmek iizere miidiir muavini ve mii-
tehassis tabip bulunur. 

MADDE 3d — Sihhat ve Igtimai muavenet 
miidiirleri; vilayetin en biiyiik sihhi amiri ve 
valinin sihhi miisaviri olup bulunduklari vilaye
tin sihhi ve igtimai biitiin muamelelerinden vali 
ile beraber mesul ve kanunlar, nizamnameler, 
talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yap
makla miikelleftirler. 

Her vilayette hususi kanunlarla idare ve 
murakabesi Sihhat ve Igtimai muavenet vekilli-
gine mevdu sihhi ve ictimai iglerle biitiin sihhi 
ve igtimai te§kilat ve miiesseseler oranm sihhat 
ve igtimai muavenet miidurlerinin murakabesi 
altmdadir. 
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itukumet tabipleri 

MADDE 32 — Hukumet tabiplikleri : 
Her vilayet merkezinde ve kazalarda ve ica-

bmda tarn te§ekkiillii nahiyelerde liizumuna 
gore bir veya daha ziyade Hukumet tabibi bu-
lunur. 

Hukumet tabipleri; kaymakamlarm sihhi 
musaviridir. Sihhi i§lerde vilayet sihhat ve ig
timai muavenet miiduriinun emri altmdadir. 
Hukumet tabipleri; kanunlar, nizanmameler ve 
talimatnamelerle tayin edilen vazifeleri yap-
makla miikelleftirler. 

Adli tabib ve hapisane tabibi bulunmayan 
yerlerde munzam vazife olarak bunlara aid i$-
leri de yaparlar. 

KuQuk sihhat tnemurluklan 

MADDE 33 — Kiigiik sihhat memurluklan: 
Vilayet ve kazalarda ve Hukumet tabibi bu-

lunan nahiyelerde Hukumet tabiplerinin emrin-
de liizumu kadar kiigiik sihhat memuru bulu-
nur. 

Kiigiik sihhat memurlari, merkez ve koy-
lerde hastaliklardan korunma ve onlarla 
miicadelelerinde ve hifzissihha ve igtimai 
muavenet islerinde Hukumet tabiplerinin yar-
dimcilari olup tabipten alacaklan emirler ile ta-
limatnamelerinde yazili §ekilde vazife goriirler. 
Miinhasiran koylerde vazife goren seyyar sihhat 
memurlarma kendi maaslarmdan baska ayrica 
hayvam igin yem bedeli verilir. Her muayene 
ve tedavi evinde ayrica bir veya daha ziyade 
kiigiik sihhat memuru bulunur. 

Txbbi ve sihhi ve igtimai miiesseseler 

MADDE 34 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti liizum goriilen yerlerde hastaneler, sa-
natoryomlar, akliye ve asabiye hastaneleri, 
muayene ve tedavi evleri, dogum ve gocuk 
bakmi evleri, kuduz tedavi miiesseseleri, mes
leki tedrisat mekteb ve yurtlari, malullara 
mahsus miiesseseler, bakteriyoloji laboratuvar-
lan, sihhi propaganda miizeleri ve genel sag-
ligm korunmasi igin liizumlu olan diger sih
hi ve igtimai miiesseseler agar, miiesseselerin 
vazifeleri nizanmameler ve talimatnamelerle ta
yin olunur. 

MADDE 35 — Mesleki tedrisat miiessese-

2 8 -
Hukumet tabiplikleri 

MADDE 31 — Hiikumet tabipleri: 
Her vilayet merkezinde ve kazalarda ve ica-

bmda tarn tegekktillii nahiyelerde liizumuna go
re bir veya daha ziyade Hukumet tabibi bulunur. 

Hukumet tabipleri; kaymakamlarm sihhi mu
saviridir. Sihhi is>rde vilayet sihhat ve igtimai 
muavenet mudiiriiniin emri altmdadir. Hiiku
met tabipleri; kanunlar, nizanmameler ve tali
matnamelerle tayin edilen vazifeleri yapmakla 
miikelleftirler. 

Adli tabib bulunmayan yerlerde munzam va
zife olarak bunlara aid isleri de yaparlar. 

MADDE 32 — Kiigiik sihhat memurlari : 
Vilayet ve kazalarda ve Hukumet tabibi bu-

lunan nahiyelerde Hukumet tabiplerinin emrin-
de liizumu kadar kiigiik sihhat memuru bulu
nur. 

Kiigiik sihhat memurlari, merkez ve koy
lerde hastaliklardan korunma ve bunlarla mu-
cadelede ve hifzissihha ve igtimai muavenet isle
rinde Hukumet tabiplerinin yardrmcilan olup 
tabipten alacaklan emirler ile talimatnamelerin-
de yazili seMlde vazife goriirler. Koylerde va
zife goren seyyar sihhat memurlarma kendi ma
aslarmdan baska ayrica hayvam igin yem bede
li verilir. Her muayene ve tedavi evinde ayrica 
bir veya daha ziyade kiigiik sihhat memuru bu
lunur. 

MADDE 33 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti liizum goriilen yerlerde hastaneler, sa-
natoryomlar, akliye ve asabiye hastaneleri, mua
yene ve tedavi evleri, dogum ve gocuk bakim ev
leri, kuduz tedavi miiesseseleri, mesleki tedrisat 
mektep ve yurtlari, malullere mahsus miiesse
seler, bakteriyoloji laburatuarlari, sihhi miize
leri ve propaganda vasitalari, genel saghgm ko
runmasi igin liizumlu olan diger sihhi ve igtimai 
miiesseseler agar. Miiesseselerin vazife ve idare-
leri nizanmameler ve talimatnamelerle tayin 
olunur. 

MADDE 34 — Mesleki tedrisat muessesele-
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ierinden ebe mektebleri iki derecedir. 
1 - Birinci derece ebe mekteplerinin tahsil 

miiddeti en az iki senedir. Buraya orta tahsili 
bitirmis. olanlar almir. 

2 - tkinci derecedeki ebe mekteplerinin 
tahsil miiddeti en az bir senedir. Bu mektep- r 
lere ilk tahsili bitirmis. olan veya bu dereoede 
tahsil gdrmiis. oldugunu ispat edenler almir. 

Birinci derece ebe mekteplerinden gikanlar 
s/ehir ve kasabalarda, hususi idare ve belediye 
ebeliklerine veya vekaletin mesleki hizmetleri-
ne tayin olunurlar. 

tkinci derece ebe mekteplerinden gikan
lar koyler haricinde sanat icra edemezler. 

Hastaltklarla miicadele te§kildtt 

MADDE 36 — Szhhat ve igtimai muavenet 
vekaeliti umumi sihhat igin tehlikeli olabilecek 
sosyal, bulasici ve salgm hastaliklar ve diger 
zararh amillerle miicadele etmek igin liizum go-
recegi yerlerde tesjkilatlar yapar ve bunlara 
mahsus miiesseseler agar. 

Bu muesseselerin vazifeleri ve idare tarzlari 
taldmatnamelerle tesbit olunur. 

MADDE 37 — Vilayet hususi idareleri, be-
lediyeler ve evkaf idaresi butgelerine dahil ve 
kanunlarma tevfikan bu idareler tarafmdan 
agilmis. ve agilacak olan bilumum sihhat ve ic-
timai muavenet miiesseselerile sibhi ve igtimai 
tesjkilatm idaresi ve buralarda vazife goren 
tatoabet ve suabati smiflari mensuplarznm ve 
eczaci ve kimyagerlerin intihap, tayin, teb-
dil, tahvil, taltif ve tecziyeleri ve vekalet em-
rine almmalan Sihhat ve igtimai muavenet ve-
kaleti tarafmdan yapilxr. 

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlujjv, 
VUdyetler teskildtt 

MADDE 38 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum mMiirliiguniin vilayet tesjkilati: 

Smirlar ve sahillerde liizumu kadar bastabib 
ve tabipli sahil sihhiye merkezlerile birinci ve 
ikinci smrf sahil sihhiye idareleri ve tahaffuzha-
neler ve laboratuvarlardan ibarettir. 

MADDE 39 — Hudut ve sahiller sihhat u-
mum miidiirliigii; di^andan gelebilecek bula
sici ve salgm hastahklardan memleketi korumak I 
iein icab ettikge Sihhat ve igtimai muavenet ve-

rinden ebe mektepleri iki derecedir. 
1 - Birinci derece ebe mekteplerinin tahsil 

miiddeti en az iki senedir. Buraya orta tahsili 
bitirmis olanlar almir. 

2 - tkinci derecedeM ebe mekteplerinin tahsil 
miiddeti en az bir senedir. Bu mekteplere ilk 
tahsili bitirmis olan veya bu derecede tahsil 
gormiis oldugunu ispat edenler almir. 

Birinci derece ebe mekteplerinden gikanlar 
sehir ve kasabalarda hususi idare ve belediye 
ebeliklerine veya vekaletin mesleki hizmetlerine 
tayin olunurlar. 

ikinci derece ebe mekteplerinden gikanlar 
sanatlerini yalniz koylerde icra ederler. 

MADDE 35 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti umumi sihhat igin tehlikeli olabilecek 
sosyal, bulasici ve salgm hastaliklar ve diger 
zararh amillerle miicadele etmek igin liizum 
gorecegi yerlerde tesjkilatlar yapar ve bunlara 
mahsus miiesseseler agar. 

Bu muesseselerin vazifeleri ve idare tarzlari 
vekaletge tesbit olunur. 

MADDE 36 — Vilayet hususi idareleri, be-
lediyeler ve Evkaf idaresi biitgelerine dahil 
ve kanunlarma tevfikan bu idareler tarafmdan 
agilmis ve agilacak olan biitiin sihhat ve igti
mai muavenet miiesseselerile sihhi ve igtimai 
tesMlatm idaresi ve buralarda vazife goren ta-
babet ve suabati sanatlari mensuplarmm ve ec-
zaci ve kimyagerlerin intihap, tayin, tebdil, tah
vil, taltif ve cezalandirilmalan ve vekalet em-
rine almmalan Sihhat ve igtimai muavenet veka
leti tarafmdan yapilir. 

MADDE 37 — Hiikumetin 38 noi maddesi 
aynen. 

MADDE 38 — Hiikumetin 39 ncu maddesi 
aynen. 
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30 
MlligMn. tensibile hudut ve sahillerde muvak-
kat miicadeleler kurar ve bunlara ait muease-
seler agar. 

3 - 1)E'REVELER, KADROLAR 

MADDE 40 — Vekaletin mesleld hizmetle-
rinde gali^tirilan tababet ve §uabati sanatlari 
meusuplarile eczacilarm ve idari memurlarm si-
niflan ve bu smrflara mahsus maas. dereceleri 
bu kanuna bagii (1) numarali cetvelde gosteril-
mi§tir. 

MADDE 41 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin merkez ve vilayet teskilati ve bu 
kanuna gore muktazi memurlarm aded ve tea-
dul dereceleri bagii (2) numarali kadro cetve-
linde gosterilmistir. 

Bu kadro cetveli Devlet memurlan maasa-
tmm tevhid ve teadulune dair 1452 sayili ka-
nun ile bu kanuna miizeyyel kanunlara merbut 
cetveljierin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti 
memuHarma aid kisimlari yerine kaimdir. 

MAADE 42 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletine bagii miilhak biitgeler ile idare olu-
nan Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlu-
giinun merkez ve vilayet teskilati ve bu kanuna 
gore muktazi memurlarm aded ve teadiil dere
celeri bagii (3) numarali kadro ve cetvelinde 
gosteriImi§tir. Bu cetvel 1587 sayili ve24-IV-
1930 fcarihli kanuna ve bunun eklerine bagii 
kadro cetvelleri yerine konulmustur. 

iKincd bblum 

Memurin kanwm 

Namzetlik, memurluk 

MADDE 43 — Memurluk §artlarmi haiz ve 
tayinferi dogrudan vekalete aid olan memur
larm ilk memuriyete tayinlerinde: 

1 - Tabipler, eczacilar, di^tabipleri alti ay, 
2 - Kiigiik sihhat memurlan, ebeler, mekteb-

li hem§ireler alti ay bir sene, 
3 - Hastanelerde usulii dairesinde yetistiri-

len hem§ireler bir sene, 
4 - Butiin idare memurlan ve katiplerden 

yiiksek tahsil gdrmu§ olanlar alti ay namzetlik 
devrefii gegirirler. 

Bit miiddetleri bitirince ehliyetleri mensup 

MADDE 39 
aynen. 

Hiikumetin 40 nci maddesi 

MADDE 40 — Hiikumetin 41 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 41 — Hiikumetin 42 nci maddesi 
aynen, 

MADDE' 42 — Memurluk sartlarmi haiz ve 
tayinleri dogrudan vekalete aid olan memurla
rm ilk memuriyete tayinlerinde: 

1 - Tabipler, eczacilar, kimyagerler ve dista-
bipleri alti ay, 

2 - Kiigiik sihhat memurlan, ebeler, mek-
tepli hem§ireler alti ay ila bir sene, 

3 - Hastanelerde usulii dairesinde yetistiri-
len hemsireler bir sene, 

4 - Butiin idare memurlan ve k&tiplerden 
yufcsek tahsil gomsiis olanlar alti ay, 

Namzetlik devreai gegirirler. 
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olduklan daireler amirlerince tasdik edilenler 
memur smifma kabul olunurlar. Ehliyeti tasdik 
edilmiyen namzetler vekilligin diger daire ve 
te^Mlatlarmda meslekleri dahilinde azami bir 
namzetlik devresi daha gegirebilirler. Burada 
rem sicillerin ve dosyalarm tanzimi vekaletge 
tesbit olunur. 

MADDE 44 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekilliginden tayin olunan veya umumi muva-
zene ile mahalli biitgelerin sihhat isleri kismm-
dan maas. aldiklan halde tayinleri mahalline aid 
olan memurlarm tezkiye varakalarile mahrem 
sicilleri ve dosyalari vekillikte bulunur. Mah
rem sicillerin ve dosyalarm tanzimi vekaletge 
tesbit olunur. 

Memurlarm segilmeleri, yerle§tirilmeleri vr 
yukseltilmeleri 

MADDE 45 — A - Mustes>r, teftis. heyeti 
reisi, daire reisleri ve umum miidiirler ve mii-
diirler vekilin segmesile ve kararname ile, 

B - Sihhat ve igtimai muavenet mudiirleri 
ve mufettisleri, daire reis muavinleri, umum 
mtidur ve miidur muavinleri encumenin segme-
si ve vekilin tasdiki uzerine kararname ile, 

0 - Vekalet ve vekalete bagli miiesseseler 
miidiirleri, vekillik §ubelerinin miitehassislan 
ve diger tabib, eczaci, distabibleri, kugiik sihhat 
memurlan, ebeler, hemsireler tayinleri vekillige 
aid diger biitiin memurlar miidurler encumeni-
nin karari ve vekilin tasdiki ile tayin edilirler. 

ffnlkumet tdbipleri 

MADDE 46 — Hiikumet tabipleri dort smif-
tir. 

A - Dordiincti smrfa Tiirkiyede tabiplik san-
atini icraya izinH her tabib tayin olunabilir. 

B - tJcuncii smifa; Devlet hizmetindeki kide-
mi iW seneyi gegmisj veya dorduneu smifta ka-
nuni miiddetini bitirmis ve terfia hak kazanmis 
olanlar, 

C - flrinci smrfa; Devlet hizmetindeki kide-
mi dbrt seneyi geomis, veya u§iincii smifta ka-
nuni miiddetini bitirmis. ve terfia hak kazanmis, 

Bu miiddetleri bitirince ehliyetleri mensub 
olduklan daireler amirlerince tasdik edilenler 
memur smifma kabul olunurlar. Ehliyeti tasdik 
edilmeyen namzetler vekilligin diger daire ve tes-
kilatlarmda meslekleri dahilinde azami bir nam
zetlik devresi daha gegirebilirler. Burada da 
ehliyet gostermeyenler artik vekalet memurluk-
larma almmazlar. 

MADDE 43 — Hukumetin 44 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 44 — A - Miiste^ar, teftis. heyeti 
rsisi, daire reisleri ve umum miidiirler ve mii
diirler vekilin segmesile ve kararname ile, 

B - Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri 
ve mufettisler, daire reisi muavinleri, umum mii-
diir ve miidur muavinleri enciimenin segmesi ve 
vekilin tasdiki uzerine kararname ile, 

0 - Vekalet kadrosuna dahil ve vekalete 
bagli olan miiesseseler miidiirleri, miitehassis-
lar ve miidiir muavinleri vekillik subelerinin 
mutehassislari ve diger tabib, eczaci, kimyager, 
distabipleri, kiigiik sihhat memurlan, ebeler ve 
hemsireler ile tayinleri vekillige aid diger biitiin 
memurlar, vekalet enciimeninin karari ve veki
lin tasdiki ile tayin edilirler. 

MADDE 45 
aynen. 

Hukumetin 46 nci maddesi 
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tigiincii smif Hiikumet tabipleri tayin veya ter-
fi edilirler. 

D - Birinci smifa; Munhasiran ikinci smifta 
miiddetini bitirmis ve bu smifta terfia hak ka-
zanmis olanlar tayin ve terfi edilirler. 

MADDE 47 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiir muavinliklerine; birinci smrf Hiikumet 
tabiplerinden ehil olanlar intihap ve tayin edi-
lir. 

Sihhat ve igtimai muavenet miidurleri 

MADDE 48 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidurleri dort smiftir. 

A - Ddrdiincii smifa; ;birinci smrf Hiikumet 
tabiplerinden veya sihhat ve igtimai muavenet 
miidiir muavinlerinden terfia hak kazanmis. ve 
iyi sicil almis olanlar tayin edilirler. Bu smifa 
Devlet hizmetinde en az on bes sene galismis olan-
larm ehliyetlileri de tayin edilebilirler. Fa-
kat bunlarm en az alti aylik bir tecrttbe devre-
si gegirmesi §arttir. 

B - tJgiincti, ikinci ve birinci smrflara daha 
ewelki smiflarda terfi miiddetlerini dolduran 
ve terfia layik olan sihhat ve igtimai muavenet 
miidurleri terfian tayin edilirler. 

MADDE 49 — Vekilligin daire reisliklerine, 
umum miidiirliik, miidiirluk ve muavinliklerine 
ve miitehassislarma sihhat ve igtimai muavenet 
miidiir ve miifettisleri veya miiessesat miidiir ve 
miitehassislan veya kendilerinden istifade edile-
cek diger miitehassislar intihap ve tayin edi
lirler. 

Sihhat ve igtimai muavenet miifettisleri 

MADDE 50 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miifetti§leri: 

tfgimcu, ikinci, birinci smrf miifettis ve bas-
miifettis. ve teftis heyeti reisi olmak iizere be$ 
smiftir. 

A - Uciincii smifa; sihhat ve igtimai muave
net miidiirleri ve Hiikumet tabipleri ile ihtisa-
smdan istifade edilmek istenilen sair tabib, ec-
zaci ve kimyagerler tayin olunurlar. 

B - Ikinci, birinci smrf miifettisliklerle bas-
mufetti§liklere ve teftis heyeti reisligine daha 
ewelki smiflarda terfi miiddetini dolduran ve 
terfia layik olan miifettisler ve basmufettisler 
tayin olunurlar. 

MADDE 46 — Hukumetin 47 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 47 — Sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri dort smiftir: 

i A - Dordiincii smifa; birinci smrf Hiikumet 
; tabiplerinden veya sihhat ve igtimai muavenet 
! miidiir muavinlerinden terfia hak kazanmis, ve 
| iyi sicil almis olanlar tayin edilirler. Bu smifa 
I Devlet hizmetinde en az on bes sene galismis 
| olanlarm ehliyetlileri de tayin edilebilirler. 

Vakat bunlarm en az alti aylik bir tecriibe 
I devresi g-egirmesi §arttir. 

B - tigiineii, ikinci ve birinci smiflara ev-
velki smiflarda miiddetlerini dolduran ve ehli-
yetleri sabit olan sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri terfian tayin edilirler. 

i 

I MADDE 48 — Vekilligin daire reisliklerine, 
i 

! umum miidiirliik, miidiirliik ve muavinliklerine 
I ve miitehassisliklarma sihhat ve igtimai mua

venet miidiir ve miifettisleri veya muesseseler 
miidiir ve miitehassislan veya kendilerinden is
tifade odilecek diger miitehassislar intihap ve 
tayin edilirler. 

MADDE 49 — Sihhat ve igtimai muavenet 
| miifettisleri: 

tigiineii, ikinci, birinci smif miifettis ve bas,-
| miifettis, ve teftis heyeti reisi olmak iizere be§ 
| smiftir. 
I A - tTgiincii smifa; sihhat ve igtimai mua-
| venet miidurleri ve birinci smif Hiikumet tabib-
I leri ile ihtisasmdan istifade edilmek istenilen 
I sair tabib, eczaci ve kimyagerler tayin olunurlar. 
I B - Ikinci, birinci smif miifetti§liklerle ba§-
• miifetti§likiere ve tefti§ heyeti reisligine daha 
| ewelki smiflarda terfi miiddetini dolduran ve 
! terfia ehil olan miifettisler ve besmtifettisler 
I tayin olunurlar. 
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MADDE 51 — Miifettislige bidayeten tayin 

olunacaklar alti ay bir tecriibe devresi gegirir-
ler. bu miiddet iginde veya sonunda miifettis
lige elveri§li goriilmeyenler memur ise ewelM 
smifa iade olunurlar, degil ise vazifelerine ni-
nihayet verilir. 

MADDE 52 — VeMllik daire reislerile umum 
miidiir ve mudurleri ve bunlann muavinleri 
ve miitehassislan, sihhat ve igtimai muavenet 
miidiirleri, teftis, heyeti reisi, basmiifettisleri 
ve miifetti§leri maa§ dereceleri ve ehliyetlerine 
gore bu siniflar arasmda miitekabilen nakil 
veya terfi suretile tayin edilebilirler. 

Miitehassislar 

MADDE 53 — Miitehassis yetistirmek uzere 
muhtelif tib subeleri asistanliklarma tayin edi-
lece!i tabiplerin vasiflari, hizmet miiddetleri 
ve sartlan ve yetistirilmeleri usulleri vekaletge 
tesbit olunurlar. 

MADDE 54 — Hastanelerle diger sihhi mii-
esseseler miitehassisliklarrna kanun ve nizamna-
mesine uygun olarak ihtisas vesikasi alrnis ve 
ihtisas vesikalari usulen vekaletge tasdik ve tes-
eil edilmis olanlar tayin edilir. 

Tibbi kimya ihtisasi icin hekim olmak sari 
degildir. 

Hastanelerle diger sihhi muesseselerin mii
tehassisliklarina tayin edileceklerin ihtisas 
yapmak igin galistiklari asistanlik miiddeti 
harig olmak iizore en az dort sene Dcvlet sihhi 
hizmetlerinde vazife gormiis veya serbest tabip-
lik yapmis olmalan sarttrr. Bu kanunun nes-
rinden evvel yetismis olan miitehassislarla asis-
tanliklara tayin edilmis olanlar bu hiikiimden 
miitesnadir. 

MADDE 55 — Miitehassislar maas derece-
lerine gore bes smrftir. 

Besinci smrf; miitehassisligm ilk basamagi-
dir. Bu smifa kidemsiz miitehassislar tayin 
olunurlar . 

Dbrdiincu, iigiincii, ikinci ve birinci smrf mii-
tehassislarda daha evelki smiflarda birer derece 
terfi muddetini muvaffakiyetle bitirmis ve ter
fi ettirilmis olanlardrr. 

MADDE 56 — Miitehassis vesikasi almaya-
rak uzun zaman Devlet hizmetinde bulunduk-

MADDE 50 
aynen. 

Hiikumetin 51 nci maddest 

MADDE 51 
aynen. 

Hiikumetin 52 nci maddesi 

MADDE 52 — Miitehassis yeti§tirmek iizere 
muhtelif tip §ubeleri asistanliklarma tayin edi-
lecek tabiblerin vasiflari, hizmet miiddetleri ve 
§artlan ve yetistirilmeleri usulleri Sihhat ve Ig-
timai muavenet vekaletince yapilacak bir ni-
samname ile tesbit olunur. 

MADDE 53 
aynen. 

Hiikumetin 54 neii maddesi 

MADDE 54 — Hiikumetin 55 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 55 — Hiikumetin 56 nci maddesi 
aynen. 
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tan sonra usulen miitehassis olanlarm memurluk 
dereceleri daha yukanda olsa bile ilk def a ola-
rak miitehassisligm iigiincii smjfmdan yukariya 
almmazlar. 

MADDE 57 — Miitehassislarm smif derece-
lerinin terfii usulleri vekaletge tesbit olunur. 

Eczaciler 

M1~)DE 58 — Hastaneler ve sihhi miiesse-
seler eczaciliklarma Tiirkiyede sa/natmi yapma-
ya izinli eczacilar tayin olunurlar. Eczacilar 
alti smiftir. 

Altmci smif; eczaciligm ilk basamagidir. Be-
sinci, dbrduncii, iigiincu, ikinci ve birinci smif 
eczacdar daha ewelki smiflarda birer terfi 
miiddetini bitirmis ve terfi ettirilmis olan ec-
zacriardir. 

Di§ tabibleri 

MADDE 59 — Hastaneler ve sihhi miiesse-
seler dis tabipliklerine Tiirkiyede sanatmi yap-
maya izinli dis tabipleri tavin olunur. 

Dis tabipleri dort smiftir: 
Dbrdiincii smif; dis tabipliginin ilk basa

magidir.. Ugiincii, ikinci, birinci smif dis ta
bipleri daha ewelki smiflarda birer terfi miid
detini muvaffakiyetle bitirmis ve terfi ettirilmis 
olan dis tabipleridir. 

Kuguk, sihhat memurlan 

MADDE 60 — Kiigiik sihhat memurluklan-
na kiigiik sihhat memurlar mektebi mezunlari, 
distabibi, eczacilar veya Tib fakiiltesi altmci 
siimestr tahsilini bitirmis olanlar tayin edilirler. 

Kiigiik sihhat memurlan dort smiftrr: 
Dbrdiincii smif; sihhat memurlugunun ilk 

basamagidir. Bu smifa kiiciik sihhat memurlar 
mektebinden gikanlarla Tib fakiiltesinin altm
ci sbmestresini bitirmis olanlar almrr. "Ogimcii, 
ikinci ve birinci smrflara daha ewelki smiflar
da birer terfi miiddetini bitirmis ve terfi etti
rilmis olan sihhat memurlan bulunur. 

MADDE 61 — Vekaletge tanmmis sihhat me
murlar mekteblerinden diplomali olmayip bu 
kanunun nesrinde kiigiik sihhat memurluk va-
zifelerinde kullanilmakta olanlarm memurlukla-

MADDE 56 — Miitehassislarm smif derece-
lerinin terfii usulleri Sihhat ve tgtimai muave-
net vekaletince tesbit olunur, 

MADDE 57 — Hastaneler ve smhi miiesse-
seler eczaciliklarma Tiirkiyede sanatini yapma-
ga izinli eczacilar tayin olunurlar. Eczacilar 
alti smiftir. 

Altmci smif; eczaciligm ilk basamagidir. 
Besinci, dbrdiincii, iigiincii, ikinci ve birinci si-
nif eczacilar daha ewelki smiflarda birer dere-
ce terfi miiddetini bitirmis, ve terfi ettirilmis 
olan eezacilardrr. 

MADDE 58 — Hastaneler ve sihhi miiessese-
ler dis tabipliklerine Tiirkiyede sanatini yap-
maya izinli distabipleri tayin olunur. 

Distabipleri dort smrftir. 
Dbrdiincii smrf; distabipliginin ilk basamagi

dir. tfgiincu, ikinci, birinci smrf distabipleri da
ha ewelki smiflarda birer derece terfi miiddeti
ni muvaffakiyetle bitirmis ve terfi ettirilmis, 
olan di§tabipleridir. 

MADDE 59 — Kiigiik sihhat memurluklan-
| n.a;. kn-ouk .̂ iblmt memurlar mektebi mezunlari, 
I distabibi, eczacilar veya Trp fakiiltesi altmci 
j sfknestr tehnuVni bitirmis olanlar tayin edilirler. 
! Kiigiik sihhat memurlan dort smiftir : 

Dbrdiincii smrf; sihhat memurlugunun ilk 
basamagidir. Bu smifa kiigiik sihhat memurlar 

! mektebinden gikanlarla Tip fakiiltesinin al
tmci sbmestresini bitirmis olanlar almir. tJgiin-
cii, ikinci ve birinci smrflara daha ewelki smif
larda birer derece terfi miiddetini bitirmis, ve ter
fi ettirilmis olan sihhat memurlan almrr. 

MADDE 60 — Vekaletce tanmmis sihhat 
i memuru mekteplerinden diplomali olmayip bu 
j kanunun nesrinde kiigiik sihhat memurluk va-
I zifelerinde kullanilmakta olanlarm memurlukla-
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tt devam eder, Bunlar mektebli sihhat memur-
larma mahsus smiflara gegemezler. 

Hastabakici hemsireler 

MADDE 62 — Hastabakici hemgireler dort 
simftrr: 

A - Dordiincii smifa; ilk tahsil gormus ve 
hastanelerde iki seneden az olmamak iizere 
hastabakicilik yapmig ve usulen imtihan edile-
rek muvafak olmus, Turk kadmlar almir. 

B - Dordiincii smifa: 
1 - Vekaletge tanmmis, hastabakici hemgire 

mekteblerinden mezun olanlar, 
2 - Dordiincii smif hemsirelikte bir terfi 

miiddeti hizmet ettikten sonra hastabakici hem
gire mektebinde' okunan derslerden yapilacak 
imtihanda muvaffak olarak mektebli smrfa ka-
bul edilmis, olanlar, 

3 - Orta tahsilini bitirdikten sonra vekaletge 
tanmmig hemgire mekteblerinde okunan ders
lerden ve tahsili miiddetinden daha az olmamak 
iizere hususi miiesseselerde zaruri ve ameli ga
lls, arak hemsirelik dgrenmis olanlar dan hasta
bakici hemgire mekteblerinde usulen yapilacak 
imtihanda muvaffak olanlar kabul olunur* 

C - Ikinci ve birinci smif lara; daha yn.kar.ki 
smiflarda birer terfi miiddeti hizmet etmis ve 
liyakatlan usulen tasdik olmus olanlar terfi 
edilirler. 

MADDE 63 — Hastabakici hemgire mektebi 
mezunlarmdan olup usulii dairesinde ziyaretgi 
hemgirelik tahsili gormiis ve imtihanda kazan-
mis olan hastabakici hemgirelere «ziyaretgi hem
gire* unvani da verilir. 

Ziyaretgi hemgireler, sihhi miiessesatta istih-
dam edildikleri takdirde bidayeten hemsireli-
gin iigiincii smifma almirlar. Yalniz bu smiftan 
ikinci smifa terfilerinde ziyaretgi hemsirelik 
tahsili igin gegirdikleri miiddeti memuriyet ki-
deminden sayilir. 

Ebeler 

MADDE 64 — Ebeliklerde, sihhi miiessesele-
rm kadm hastaliklan ve dogum servislerinde 
mektebli hem§ire bulunmazsa bu miiessesele-
rin diger servis hemsireliklerinde yalniz birinci 
smif ebe mekteblerinden mezun Turk kadmlar 
istihdam edilir. 

S B -
n devam eder. Bunlar mektepli kiigiik sihhat 
memurlarma mahsus smiflara gegemezler. 

MADDE 61 — Hastabakici hemgireler dort 
I smiftir : 
| A - Dodiincii smifa; ilk tahsil gormiig ve has-
I tanelerde iki seneden az olmamak iizere hasta-
| bakicilrk yapmig ve usulen imtihan edilerek mu

vaffak olmus Tiirk kadmlar almrr. 
B - Ugiincii smifa : 

I 1 - Vekaletge tanmmig hastabakici hemgire 
mekteplerinden mezun olanlar, 

2 - Dordiincii smif hemgirelikte bir terfi 
[ miiddeti hizmet ettikten sonra hasta bakici hem-

lire mektebinde okunan derslerden yapilacak 
imtihanda muvaffak olarak mektepli smifa ka-

| bul edilmig olanlar, 
3 - Orta tahsilini bitirdikten sonra vekaletge 

tanmmis, hemgire mekteplerinde okunan ders-
I lerden ve tahsil miiddetinden daha az olmamak 

iizere hususi miiesseselerde nazari ve ameli ga-
| lisarak hemsirelik ogrenmig olanlardan hasta-
; bakici hemgire mekteplsrinde usulen yapilacak 
I imtihanda muvaffak olanlar kabul olunur. 
! C - ikinci ve birinci smiflara; daha yuka-
| riki smiflarda birer derece terfi miiddeti hizmet 
| etmis ve liyakatlan usulen tasdik olmus olanlar 
i terfi edilirler. 

I MADDE 62 — Hastabakici hemgire mekte-
I bi mezunlarmdan olup usulii dairesinde ziyaret-
| ci hemgirelik tahsili gormiig ve imtihanda ka-
| zanmig olan hastabakici hemsirelere (Ziyaretci 
i hemgire) unvani verilir. 
I Ziyaretci hemgireler, sihhi miiessesatta is-
| tihdam edildikleri takdirde evvela hemgireli-
I gin uciincii smifma almirlar. Yalniz bu smiftan 
| ikinci smifa terfilerinde ziyaretci hemgirelik tah-
I sili igin gegirdikleri miiddeti memuriyet ki-

deminden sayilir. 

MADDE 63 — Hiikumetin 64 ncii maddesi 
aynen. 
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Ebeler tig smrftir. 
Uguncti smifa; birinci derece ebe mektep-

lerinden gikanlar tayin olunur. 
Ddnci ve birinci smrflara daha yukanki si-

niflarda terfi miiddetlerini bitirenler ve ehliyet-
leri usulen tasdik edilenler terfi edilirler. 

Sihhat i§leri kdtipleri 

MADDE 65 — Her sihhat ve igtimai mua-
venet mudtirlugunde ve icap eden Hiikumet ta-
bipliklerinde ltizumu kadar sihhat isleri katibi 
bulunur. Sihhat katiplikleri dort smiftrr. 

Vekalet encumeni 

MADDE 66 — Vekalet enciimeni: 
Miiste§arm reisligi altmda teftis heyeti reisi, j 

hifzissihha isleri ve igtimai muavenet isleri da- I 
ireleri reisleri saglik propagandas! ve tibbi isla- i 
tistik umum mudurti ve sicil ve memurlar mti- j 
diiriinden miitesekkildir. | 

MADDE 67 — Vekalet encumeni, tayinleri I 
vekalete aid olan tababet ve suabati sanatleri j 
mezunlarile eczaci ve kimyagerlerin ve diger 
fenni ve idari maasli ve iicretli memurlarm in- j 
tihab, tayin, terfi, degistirilme ve mezuniyetle- i 
rine ve vekillik emrine almmalarma ve sair i 
muamelelerine ve tayinleri mahalline aid memur
larm tayinlerinin tesgiline miiteallik hususlarla 
vekillik makammdan tevdi olunan diger islere 
bakmak ve bunlari karar altma almakla miikel-
leftir. Vekalet encumeni ekseriyetle karar ve-
rir. Reyler miisavi olursa reisin bulundugu ta- ! 
rafm reyi ekseriyet kazanrr. j 

Vekalet encumeni kararlari vekilin tasdiki j 
ile katilesir. Tasdik edilmeyen kararlar hukam-
siizdir. 

MADDE 68 — Hususi idarelerle miilhak biitce 
lerden idare olunan teskilat ve miiesseseler kad-
rolarmdaki maasli, tababet ve suabati sanatleri 
mensuplarile eczaci ve kimyagerler ve diger sriV 
hi ve idari memurlar kidem, ehliyet ve sicilleri-
ne gore vekillik kadrosuna ve vekillik kadro-
sundan buralara smif ve derece maaslarile nak-
len tayin olunurlar. 

MADDE 69 — Tayinleri yerlerinden yapila-
cak memur ve katipler hususi kanun mucibince 
salahiyetli makamlarca tayin olunur. Vekillige 
maliimat verilerek memuriyetleri tesgil ettirilir. 

( S, Sayis: 

MADDE 64 — Hukumetin 65 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 65 — Hukumetin QQ nci maddesi 
aynen. 

MADDE 60 —- Vekalet enciimeni, tayin
leri vekalete aid olan tababet ve §uabati sanat-
Ian mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin ve 
diger fenni ve idari maasli ve iicretli memurla
rm intihap, tayin, terfi, degistirilme ve meau-
myyilorine ve vekillik emrine almmalarma ve 
sair muamelelerine ve tayinleri mahalline aid 
memurlarm tayinlerinin tesciline miiteallik hu
suslarla vekillik makammdar tevdi olunan di
ger isjere bakmak ve bunlari karar altma al
makla mukeileftir. Vekalet encumeni ekseri
yetle karar verir. Eeyler miisavi olursa reisin 
bulundugu tarafm reyi ekseriyet kasanir. 

Vekalet encumeni kararlari vekilin tasdiki 
ile katilesir. Tasdik edilmiyen kararlar hiikum-
siizdiir. 

MADDE 67 — Hususi idarelerle belediyeler 
ve miilhak biitgelerden idare olunan teskilat ve 
miiesseseler kadrolarindaki maaslr tababet ve 
suabati sanatlan mensuplarile eczaci ve kim
yagerler ve diger sihhi ve idari memurlar kidem, 
ehliyet ve sicillerine gore vekillik kadrosuna ve 
vekillik kadrosundan buralara smif ve derece 
maaslarile naklen tayin olunurlar. 

MADDE 68 — Hukumetin 69 ncu maddesi 
aynen 

: 231) 



inzibati' cezalat 
MADDE 70 — Memurin kanununun 28, 29, 

30, 31, 32, 33 ncii inaddelerindeM ahvalden ba§-
ka a^agidaki hallerde inzibati eezalar verilir. 

ihtar : 
1 - Zaruret olmadan merciini atlamak, 
Tevbih : 
1 - Pratikayi geg vennek, 
2 - Deviete ait nakil Vasitalarmi hususi i^le-

riade kullanmak, 
3 - Bir meselenin evrakmi kastolmaksizm 

zayi etmek, 
4 - Arkadas,larma vazife ba^mda hakaret 

etmek, 
5 - Muayyen zamanlarda gonderilmesi ge-

rekli olan heaab, icmal ve iatatistikleri ve cet-
velleri zamanmda gondermemek. 

Aylik kesimleri: 
1 - Hastane ve diger miiesseselerle sihhi tes-

kilatta idari ve fenni kayrtlari muntazam tut-
mamak veya vaktinde yapmamak, 

2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miiesse-
sede nobetini kati bir zarurette olmaksizm mu-
vakkaten terkedip dis.an gitmek, 

3 - Tekitlere emrin geldigi tarihten itibaren 
ve istilama muhtag muamelelerde neticeyi aldik-
tan sonra tig gun iginde cevab vermemek, 

4 - Itlafrfar sahadetnamesi aramlmasi ioab 
ederken aramamak, 

5 - Muayeneye tabi gemilerin muayenesini 
yapmamak veya yaptrrmamak, 

6 - Sebepsiz olarak gemilerin pratikasmi ver
memek veya geciktirmek, 

7 - Patentedeki §artlara diikkat etmeyerek 
yanlis muamele yapmak, 

8 - Miisahede kagrtlarmi ameliyat ve labora-
tuar defterlerini muntazam tutmamak, 

Kidem azaltilmasi : 
1 - Patente tebdilinde yenisine sihhi muame-

leleri dogru gegirmemek 
2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miies-

sesede nobetini biisbiitun birakip gitmek, 

3 - Bulasik hastaliklarla miicadele tedbir-
lerini almakta gecikmek, 

4 - Gemilerle murettepleri ve biitiin yolcu-
lan igin emredilen sihhi ve fenni tedbirleri ve 
bulasik hastalik vakalarmda fenni temizligi 

MADDE 69 — Memurin kanununun 28, 29. 
30, 31, 32, 33 ncii maddelerindeki ahvalden bas-
ka a§agidaki hallerde de inzibati cezalar verilir. 

Ihtar: 
1 - Zaruret olmadan merciini atlamak, 
Tevbih: 
1 - Deviete aid nakil vasrtalarmi hususi is-

lerinde kullanmak, 
2 - Arkadaslarma vazife basmda hareket 

etmek, 
3 - Muayyen zamanlarda gonderilmesi ge-

rekli olan hesap, icmal ve istatistikleri ve cet • 
velleri zamanmda gondermemek, 

Maastan kesmek: 
1 - Hastane ve diger miiesseselerle sihhi tes-

kilatta idari ve fenni kayitleri muntazam tut
mamak veya vaktinde yapmamak, 

2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miies-
sesede nobetini kati bir zaruret olmaksizm mu-
vakkaten terkedip disari gitmek, 

3 - Tekitlere emrin geldigi tarihten itibaren 
ve istilama muhtag muameleler de neticeyi al-
diktan sonra iig giin iginde cevap vermemek, 

4 - Itlafifar sahadetnamesi aranilmasi icap 
ederken aramamak, 

5 - Muayeneye tabi gemilerin muayenesini 
yapmamak veya yaptrrmamak, 

6 - Sebepsiz olarak gemilerin pratikasmi 
vermemek veya gegiktirmek, 

7 - Patentedeki serhlere dikkat etmiyerek 
yanlis muamele yapmak, 

8 - Miisahede kagrtlarmi ameliyat ve labo-
ratuvar defterlerini muntazam tutmamak, 

9 - Bir meselenin evrakmi kast olmaksizm 
zayi etmek. 

Kidem azaltilmasi : 
1 - Patente tebdilinde yenisine sihhi muame-

leleri dogru gegirmemek, 
2 - Nobetgi bulundugu hastane veya miiesse-

sede nobetini sebepsiz olarak biisbiitiin birakip 
gitmek, 

3 - Bula§ici hastaliklarla miicadele tedbirle-
rini almakta gecikmek, 

4 - Gemilerle murettepleri ve biitiin yolculan 
igin emredilen sihhi ve fenni tedbirleri ve bula-
§ICI hastalik vakalarmda fenni temizligi ve la-
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Ve la?migelen sair i§leri eksik yapmak. 
Smif indirilmesi : 
1 - Hastanelerde ve miiesseselerde isret et-

mek, 
2 - Memur oldugu mesleki vazife dolayisile 

ogrendigi sahis ve ailevi srrlari kanuni mecburi-
yet oJanaksizm ba^kasma soylemek. 

Memuriyetten gikanlma : 
1 - Kagakgilik yapmak ve kagakgiligi kolay-

lastirmak. 

VeMUt inzibat komisyonu 

MADDE 71 — Vekillik inzibat komisyonu 
muste§arm reisligi altmda teftis, heyeti reisi, 
hifzissihha isleri, Igtimai muavenet i§leri daire-
leri reisleri ve saglik propagandasi ve tibbi ista-
tistik umum. miidiirii ve sicil ve memurlar mii-
duriinden miitesekkildir. Bu komisyon ekseri-
yetle karar verir. Reyler miisavi olursa reisin 
bulundugu taraf ekseriyet kazanrr. 

Mezuniyet 

MADDE 72 — Mezuniyet memurin kanunu-
nun yazili umumi hiikiimlerine tabidir. Senelik 
izin alan memurlarm gidip gelme miiddetleri 
mezuniyet miiddetinden harigtir. 

Mazeret iizerine mahallerinden verilen haf-
talik izinlerde ise, gidip gelme miiddeti dahildir. 

MADDE 73 — Fevkalade hallerde memur
larm vazifelerinden ayrilmalarinda mahzur go-
ruliirse izinleri geri birakilir ve izinli olanlar is, 
ba§ma gagrilir. 

MADDE 74 — Umumi muvazene, miilhak 
biitge ve hususi idarelerle belediye biitgelerin-
den maas veya iicret alan tababet ve suabati 
sanatleri mensuplarmdan liizum goriilecekler 
vazifeleri parasiz temin olunmak §artile 1416 
sayih kanunun 21 nci maddesinin son fikrasma 
tevfikan ilmi ve fenni tetMkatta bulunmak iize-
re staj igin ecnebi memleketlere bir sene miid-
detle gonderilebilir ve bu mtiddet igin de ken-
dilerine maas veya ucretleri tamamen verilir. 

htifa 

MADDE 75 — Izni bitipte on gun iginde mak
bul mazerete dayanmayarak i§ ba§ma donme-
yenler veyahud mazeretini amirine bildirmeden 

znngelen sair i§leri eksik yapmak, 
Smrf indirilmesi : 
1 - Hastanelerde ve miiesseselerde igret et-

mek, 
2 - Memur oldugu mesleki vazife dolayisile og

rendigi §ahsi ve ailevi sirlari kanuni mecburiyet 
olmaksizm ba§kasma soylemek. 

Memuriyetten gikanlmak : 
1 - Kagakgilik yapmak ve kagakgiligi kolay-

la§tirmak. 

MADDE 70 — Hukumetin 71 nci maddesi 
aynen 

MADDE 71 — Mezuniyet memurin kanu-
nunda yazili hiikiimlere tabidir. Senelik izin 
alan memurlarm gidip gelme miiddetleri mezu
niyet miiddetinden harigtir. 

Mazeret iizerine mahallerinden verilen haf-
talik izinlerde gidip gelme miiddeti dahildir. 

MADDE 72 — Hukumetin 73 ncti maddesi 
aynen 

MADDE 73 — Umumi muvazene, miilhak 
biitge ve hususi idarelerle belediye biitgelerinden 
maa§ veya iicret alan tababet ve suabati sanat-
leri mensuplarmdan Juzum goriilecekler vazife
leri parasiz temin olunmak sartile 1416 sayih 
kanunun 21 nci maddesinin son fikrasma tevfi
kan ilmi ve fenni tetkikatta bulunmak iizere 
staj igin ecnebi memleketlere bir sene mtiddet-
le gonderilebilir ve bu mtiddet igin de kendile-
rine maa§ veya ucretleri tarn verilir. 

MADDE 74 — tzni bitipte on gun iginde 
makbul mazerete dayanmayarak isjl ba§ma 
donmeyenler ve yahut mazeretini amirine bil-
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srra ile sekiz gun isini bzrakanlar istifa etmis 
sayilirlar. 

MADDE 76 — Tayin kilmdiklari yerde alti 
ay hizmet etmeden sihhi sebebler olmaksizm is-
fa suretile ayrilan maasli veya iicretli memurlar-
dan verilen harcnah geri almir. 

tlgiincii boliim 

Umumi MkiimXer 

MADDE 77 — Bu kanunda yazdi vazifeler 
vekalet ve vekalete bagli umum teskilat ve n"i-
esseseler memurlarmm asli vazifeleri olup vekil 
likge liizumunda ilaveten verilecek diger vazi-
felerin ifasi da mecburidir. 

MADDE 78 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti umum memurlarmm ve buna bagli miil-
hak biitge ile idare olunan Hudut ve sahiller 
sihhat umum mudurlugu memurlarmm bu ka-
nunla alacaklan smrf derece maaslari sahsidir. 

MADDE 79 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti kendi teskilatile buna bagli Hudut ve 
sahiller sihhat umum mudurlugu teskilatmda • 
maas veya iicretle istihdam etiigi her hangi bir 
memuru; ifasi vekalete ve yahut hudut ve sa
hiller sihhat umum miidurliigune ait bir vazi-
fenin ifasi igin orada vekalet ve hudut ve sahil
ler sihhat umum mudurlugu teskilati ve munhal 
vazifeleri bulunup bulunmamasile mukayyet 
olmayarak derecesi maasile veya iicretile merkez 
ve tasrada kullanabilir. 

MADDE 80 — Bu kanunun nesri tarihinde 
vekaletin merkez ve vilayetler maasli kadrola-
rmda galismakta olan miitehassislar ile sihhat 
ve igtimai muavenet mttdiir ve miifettisleri ha-
len bulunduklari derecede barem kanununun 
meriyetinden sonra kag terfi muddeti gegir-
mislerse her terfi muddeti igin bir derece he-
sabile bu kanunun mevkii tatbika vazmda bir 
defaya mahsus olmak iizere terfi ettirilebilirler. 
Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayili kanunun 
(8) nci maddesindeki bir dereceden fazla terfi 
edenlere ait hukumler dairesinde maas alrrlar. 

MADDE 81 — Evkaf sihhi teskilat ve mii-
esseselerinde ve vilayetler hususi idareleri ve 
belediyeler sihhi teskilat ve miiesseselerinde 
meslek memuru olarak istihdam edilmekte olan 

dirmeden sira ile sekiz giin isini birakanlar is
tifa etmis sayilirlar. 

MADDE 75 — Htikumetin 76 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 76 — Bu kanunda yazili vazifeler 
vekalet miiesseselerile ve vekalete bagli umum 
teskilat ve miiesseseler memurlarmm asli vazi
feleri olup vekillikge liizumunda ilaveten verile
cek diger vaziflerin ifasi da mecburidir. 

MADDE 77 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti umum memurlarmm ve buna bagli miil-
hak biitge ile idare olunan hudut ve sahiller sih
hat umum mudurlugu memurlarmm bu kanunla 
alacaklan smrf derecesi maaslari sahsidir. 

MADDE 78 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaleti, kendi teskilatile Hudut ve sahiller sm
hat umum mudurlugu teskilatmda maas veya 
iicretle istihdam ettigi her hangi bir memuru; 
ifasi vekalete ve yahut umum miidiirliige aid 
bir vazifenin goriilmesi igin vekaletin veya 
umum mudiirliigun teskilati ve munhal vazife
leri bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksi
zm derecesi maasile veya iicretile merkez veya 
tasrada kullanabilir. 

• - •-, - - - " r ^ T R 

MADDE 79 — Bu kanunun meriyete gectigi 
tarihte vekaletin merkez ve vilayetler maa§li 
kadrolannda calismakta olan miitehassislar 
ile sihhat ve igtimai muavenet miidiir ve miifet
tisleri halen bulunduklari derecede barem kanu
nunun meriyetinden sonra kac terfi muddeti 
gecirmislerse her terfi muddeti icin bir derece 
hesabile bu kanunun mevkii tatbika vazmda 
bir defaya mahsus olmak iizere terfi ettirile
bilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 say) !i 
kanunun 8 nci maddesindeki bir dereceden fazla 
terfi edenlere aid hukumler dairesinde maas 
alirlar. 

MADDE 80 — Evkaf sihhi teskilat ve miies
seselerinde ve vilayetler hususi idareleri ve 
belediyeler sihhi teskilat ve miiesselerinde 
meslek memuru olarak istihdam edilmekte olan 
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tabajbet ve i-juabati sanatlan mensuplarmm 
ve eczaci ve kimyagerlerin (1) numarali cet-
vele gore smif ve derecesinin tayini bu kanu
nun ne^rinden sonra bir sene icinde Sihhat 
ve igtimai inuavenet vekaletince yapilir. 

Bunlardan miitehassislarla hasta bakici hem-
sireler halen bulunduklan derecede baremleri-
nin meriyeti tarihinden sonra kac terfi mMdeti 
gecirmislerse her terfi mMdeti igin bir dereoe 
hesajbile birdefaya mahsus olmak iizere terfi 
ettirtlebilir. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 
sayili kanunun 8 nci maddesindeki bir derece-
den fazla terfi edenlere ait hukiimler dairesinde 
maas alrrlar. 

MADDE 82 — 1 haziran 1928 tarihinde seh-
remanetlerinde ve 1 haziran 1930 tarihinde 
belediyelerle hususi idarelerde maasla miis-
tahdlem bulunmus olan tababet ve suabati san
atlan mensuplarile eczaci ve Mmyagerlerin bu 
tarihlerden sonra gerek bu idarelerde ve gerekse 
umumi muvazenede nieslek memuru olarak ma
asla if a ettikleri hizmet senelerinin mecmuu te-
kaiiljluk icin mesrut olan mMdetin hesabmda 
mut#:abilen sayilrr ve bunlarm tekaM maas-
lan 1683 sayili kanun hukumlerine gore son 
bulunduklan idarelerden tahsis olunur. 

MADDE 83 — Alelumum hastaneler, sana-
toryjomlar ve miicadeleler miiesseseleri hemsire-
lerile ziyaretci hemsirelerin tekaiitliik miiddet-
leri 20 senedir. Bunlardan vazife icabi maluli-
yete diigar olanlarm tekaMlukleri 1683 sayili 
kanunun 42 nci maddesinin hiikiimleri dairesin
de ijcra olunur. 

Bu maa^lar kendilerinin son bulunduklan 
yerlerden tahsis edilir. 

MADDE 84 — Bu kanuna gore dereeeleri 
tayin edilen tababet ve suabati sanatlan men-
sublarile eczaci ve Mmyagerlerden tetkik ve 
tetebbude bulunmiyarak smrflarma gore liizumlu 
olan mesleki bilgilerini zamanla kaybettikleri 
sabiit olanlarm smif dereeeleri vekaletge indi-
rilir. 

MADDE 85 — Umumi ve hususi idare biit-
gelejrine ve belediyelere bagli bulunan hastane
ler ve dispanserler ve sair sihhi miiesseseler 
insajat, pilan ve kesiflerinin tetkik ve tasdiki ve 
bunlarm sihhi ve fenni ihtiyaglara gore tertib 
editeiesinin temini ve koy ve sehir sihhat is,le-
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tababet ve §uabati sanatlan mensuplarmm ve 
eczaci ve kimyagerlerin (1) numarali cetvele 
gore smif ve derecelerinin tayini bu kanunun 
nefrinden sonra bir sene iginde sihhat ve igti-
mai muavenet vekaletince yapilir. 

Bunlardan miitehassislarla hastabakici hem-
§ireler halen bulunduklan derecede baremleri-
nin meriyeti tarihinden sonra kag terfi muddeti 
gegirmislerse her terfi mMdeti igin bir derece 
hesabile bir defaya mahsus olmak iizere terfi 
ettirilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 1452 
sayili kanunun 8 nci maddesindeki bir de-
receden fazla terfi edenlere aid hiikumler daire
sinde maas alirlar. 

MADDE 81 — 1 haziran 1928 tarihine kadar 
sehremanetlerinde ve 1 haziran 1930 tarihine 
kadar belediyelerle hususi idarelerde maasla 
mustahdem bulunmus olan tababet ve suabati 
sanatlan mensuplan ile eczaci ve kimyagerle
rin bu tarihlerden sonra gerek bu idarelerde 
ve gerekse umumi muvazenede meslek memuru 
olarak maa§la ifa ettikleri hizmet senelerinin 
mecmuu tekaiitliik igin mesrut olan miiddetin 
hesabmda miitekabilen sayilir ve bunlarm te-
katid maa^lan 1683 sayili kanun hukumlerine 
gore son bulunduklan idarelerden tahsis olunur. 

MADDE 82 — Biitiin hastaneler, sanator-
yomlar ve verem miicadele dispanserleri hemsi-
relerile ziyaretci hemsirelerin tekaiitliik miid-
detleri yirmi senedir. Bunlardan vazife icabi 
maluliyete ducar olanlarm tekaiitlukleri 1683 
sayili kanunun 42 nci maddesinin hiikiimleri 
dairesinde icra olunur. 

Bu maa§lar kendilerinin son bulunduklan 
yerlerden tahsis edilir. 

MADDE 83 — Hiikumetin 84 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 84 — Umumi ve hususi idare but-
celerine ve belediyelere bagli bulunan hastane
ler ve dispanserler ve sair sihhi miiesseseler in-
§aat, plan ve kesiflorinin tetkik ve tasdiki ve 
bunlarm sihhi ve fenni ihtiyaglara gore tertip 
edilmesinin temini ve koy ve §ehir sihhat i§le-
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rine taalluk eden sihhi tesisati planlarmm tet-
kik ve tasdiki Nafia ve Sihhat ve igtimai mu-
avenet vekaletince miistereken yapilir. 

Vekalet dogrudan dogruya kendisine bagli 
sihhat miiesseselerinin insaat ve tamirati igin 
her sene biitgesine tahsisat koyarak sarfeder ve 
merkezde dogrudan kendisine bagli miiessesle-
rin ke§if ve pilanlarmi, yapi ve tamir kontrol-
larmi da yapar. 

MADDE 86 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin masraf tertiblerinden idare olunan 
bulasici ve salgm hastaliklarla srtma, ziihrevi 
hastaliklar, trahom, verem gibi mtlcadele tes-
kilatlarmda ve dogum evlerinde mesleki vazi-
felere tayin edilen tababet ve fuabati sanatlan 
mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin bu vazife-
lerde gegirdikleri zamanlar tekaiitliik igin mes
rut olan miiddetlerden sayilir. Yalniz tekaiid 
ve yetim maaislan, maas,li olarak gegirdikleri 
memuriyet seneleri iizerinden hesab ve 1683 sa-
ydi kanun hukumlerine gore son bulunduklan 
dairelerden tahsis olunur. 

MADDE 87 — Sihhat ve igtimai muavenet 
vekaletinin 86 nci maddede yazili miicadele tes-
kilatlarmda ve dogum evlerinde mesleki vazi-
felerde galismis olan tababet ve suabati sanat-
leri mensuplarmm her hangi bir daire memur-
luklarma tayinlerinde bu vazifelerde gegirdik
leri miiddetler maasli vazifelerde gegirilmis gibi 
kidem sayilrr. Bu memurlarm tekaiitluklerinde 
86 nci maddede zikredilen iicretli vazifelerde ge
girdikleri zamanlar hesaba katilmaz. 

rine taalluk eden sihhi tesisat planlarmm tetkik 
ve tasdiki Nafia ve Sihhat ve Igtiamai muave
net vekaletlerince miistereken yapilir. 

Vekalet dogrudan dogruya kendisine bagli 
sihhat miiesseselerinin in§aat ve tamirati igin 
her sene biitgesine tahsisat koyarak sarfeder 
ve merkezde dogrudan dogruya kendisine bagli 
mueseselerin ke§if ve planlarmi, yapi ve tamir 
kontrollarmi da yapar. 

MADDE 85 — Sihhat ve Igtimai muavenet 
vekaletinin masraf tertiplerinden idare edilmek-
te bulunan bula§ici ve salgm hastaliklarla srt
ma, ziihrevi hastaliklar, trahom, verem gibi 
miicadele teskilatlarrnda ve miiesseselerinde, 
dogum evlerinde mesleki vazifelerde istihdam 
edilmis, ve edilmekte bulunan tababet ve §uabati 
sanatlan mensuplarile eczaci ve kimyagerlerin 
bu vazifelerde gegirdikleri zamanlar tekaiitliik 
icin mesrut olan miiddetlerden sayilir. Yalniz 
tekaiit ve yetim maa§lan, maarjli olarak gegir
dikleri memuriyet seneleri ve son memuriyet 
maa§lari iizerinden hesap ve 1683 sayili kanun 
hukumlerine gore son bulunduklan dairelerden 
tahsis olunur. 

MADDE 86 — Sihhat ve Igtimai muavenet 
vekaletinin 85 nci maddede yazili miicadele 
teskilatlarrnda ve miiesseselerinde, dogum evle
rinde mesleki vazifelerde gah§mi§ ve gali§makta 
bulunan tababet ve suabati sanatlan mensup
larile eczaci ve kimyagerlerin mesleki bir me-
muriyete tayinlerinde bu vazifelerde gegir
dikleri zamanlarm iki terfi miiddetine ka-
dar olan kismi maa§li vazifelerde gegirilmis, gibi 
sayilir. Bu memurlarm tekaiitluklerinde 85 nci 
maddede zikredilen iicretli vazifelerde gegirdik
leri zamanlar hesaba katilmaz. 

Biltge encitmenince tadil edilen 85 ve 86 nci maddeler 

MADDE 85 — Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti biitgesinin masraf tertiplerinden idare edil
mekte olan bulasici ve salgm hastaliklarla srtma, ziihrevi hastaliklar, trahom, verem gibi miica
dele teskilat ve miiesseselerinde, dogum ve gocuk bakim evlerinde mesleki vazifelerde istihdam 
edilen ve edilecek olan tababet ve suabati sanatlan mensuplarile eczaci ve Mmyager-
lerden ewelce maas.li olarak mesleki hizmetlerde bulunmus olanlarm miicadele teskilat ve miies
seselerinde ve dogum ve gocuk bakim evlerinde gegirdikleri miiddetler tekaiitliik igin mesrut olan 
miiddetlerden sayilir. Bu suretle tekaiitliik hakkini kazananlar tekautliiklerini isteyebilirler. 

Ancak bunlara maasli olarak gegirdikleri miiddete mimhasrr olmak iizere 1683 numarali kanu-
nun hiikumleri dairesinde son aynldiklan idarelerden aldiklan son memuriyet maa§lan esas tutu-
larak tekaiid maasi tahsis edilir veya tazminat verilir. Bunlardan olenlerin yukandaki hiikiimler 
dairesinde yetimlerine aid maas, veya tazminat hakki mahfuzdur. 
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MADDE 86 — 85 nci maddede yazih miicadele te^kilat ve mweesewleri ile dogum re 
bakra evkrinde mesleki vazifelerde istdhdam edilen ve edilecek olan tababet ve suaiwti *anat-
lan mensuplan ile eozaex ve kimyagerlerden bu yerlerde en az altx seme calxsiMf olanlar teadiil 
kanumi mucibince dahil olaeaklarx derece ile mukteseb derecelerinin iki derece yukarxsma kadar 
mesleki memuriyetlere tayin olunabilirler. 

Ancak bu suretle memtiriyete tayin oltraanlarm yukarida yazili hkraetlerde ge^en hiamet miid-
detleri tekautliik miiddetine ithal edilmez. 

MADDE 88 — Bu kamra meriyeti tarihinden 
itibaren xniilga sihhiye miidiiriyeti umumiyesi 
teskJlafrna dair 28 subat 1931 tarihli kanun ile 
vilayet idaresi sihhiye nizamnamesi ve 14 mart 
1329 tarihli vilayet memurini sihhiyesinin sure-
ti tayin ve azillerine dair nizamname ve isbu 
kanun hiikumlerine aykiri biitiin hukumler kal-
dirilxniStir. 

MADDE 89 — Bu kanun 15 agustos 1936 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 90 
Maliye, Sihhat 
mesucrdnr« 

BsiV. 
t. tnonU 
DafcV. 

$. Kbya 
mm 

S. Artkam, 
S.tlLV. 

Dr. R. Say dam 

— Bu kanun hukiimlerini icraya 
ve igtimai muavenet vekilleri 

12-V-1936 
Ad. V. 

$. Sara$o$lu 
Ha. V. V. 

§. Saracotflu 
Na. V. 

A. Q&Hnkaya 

O.tV. 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr.V. 

Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MADDE 87 — Bu kanun meriyeti tarihinden 
itibaren miilga sihhiye miidiriyeti umumiyesi .tes-
kilatma dair 28 §ubat 1331 tarihli kanun ile vi
layet idaresi sihhiye nizamnamesi ve 14 mart, 
1329 tarihli vilayet memurini sihhiyesinui sureti 
tayin ve azillerine dair nizamname ve isbu, 
kanun hiikiimlerine aykiri biitiin hiikiimler 
kaldxrilmnjftir. 

MADDE 88 — Btt kanun 
tarihinden muteberdir. 

W afustoi 1939 

MADDE 89 — Bu kanun hiikiunlerini icraya 
Sihhat ve ictimai muavenet, ve Maliye vekilleri 
memurdur. 
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Hiikumetin teklifine b&gh 

[1] 1TOMABALI ^ETVEL 

Memuriyeti Derece Maa$ 

Teftig heyeti reisi 
Ba§mufetti§ler 
Birinci simf miif ettigler 
Ikinci » 
tTc,uncii » 

Sihhat ve igtimai muavenet miidiirleri 

Birinci simf S. ve I. M. Mii. 
Ikinci » » 
tXcjincii » » 
Dordiincii » » 

Hiikumet tabibleri 

Birinci sinif Hiikumet tabibleri 
Ikinci » » 
tTcjindi » » 
Dordiincii » » 

Miitehassislar 

Birinci simf miitehassislar 
Ikinci » » 
tTciincii » » 
Dordiincii » » 
Beginci » » 

Eczacdar 

Birinci simf eczacilar 
Ikinci » » 
tT'ciincii » » 
Dordiincii » » 
Beginci » » 
Altmci » » 

Dis hekimleri 

Birinci simf dig hekimleri 
Ikinci » » 
tjT îincii » » 
Dordiincii » » 

3 
4 
5 
6 
7 

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 

5 
6 
7 
8 
9 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 

IflG 
90 
80 
70 
55 

90 
80 
70 
55 

45 
40 
35 
30 

80 
70 
55 
45 
40 

55 
45 
40 
35 
30 
25 

40 
35 
30 
25 

;(£. Sayiei : 2311 



£**_ £ £ _£• 

Memuriyeti 

Kilguk sihhat memurlan 

Birinci sinif kiic.uk sihhat memurlan 
Ikinci » » 
tTQuncu » » 
Dordiindi » » 
Diplomasiz » » 

Hastabakici hemsireler 

Birinci smif hastabakici hemgire 
Ikinci » » 
tTcjincu » » 
Dordiincii » » 

Ebeler 

Birinci sinif ebeler 
Ikinci » 
tTgiincu » 

Derece Maaijf 

Sihhat ve igiimai muavenet mudurliigu kdtipleri 

Birinci simf katipler 
Ikinci » 
tTgiincu » 
Dordiincii » 

14 
15 
16 
17 
18 

14 
15 
16 
17 

14 
15 
16 

vleri 

14 
15 
16 
17 

20 
17,5 
16 
14 
12 

20 
17,5 
16 
14 

20 
17,5 
16 

20 
17,5 
16 
14 

HVKdMETtN TEKLlFlNE BA&LI 

[2] NUMARALI CETVEL 

Unvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

MEEKEZ TE$KlLlTI 
Miiste§ar 
Hususi kalem mudurii 

» » katibi 

2 125 
7 55 

14 20 

Hifzissihha i§leri dairesi 

Reis miitehassis tabib 
» muavini miitehassis tabib 

Birinci sinif miimeyyiz 
Dosya memuru 
Tetkik memuru 
Katib 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
5 

10 
12 
12 
14 

100 
80 
35 
25 
25 
20 
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Unvani memuriyeti Ac 

Umumi ve mahalli sihhat i§leri §u 

Miitehassis tabib 
» » 

§ube §efi 
Katib 

led 

besi 

1 
2 
1 
3 

Bula§tct ve salgm hastaUklar §ubesi 

Miitehassis tabib 
Muamelat memura 
Katib 

Siima §ubesi 

Miitehassis tabib 
Ikinci simm miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Katib 

Igtimai hastaUklar §ubesi 

Miitehassis tabib 
Ikinci smif miimeyyiz 
Katib 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

Eczacilik ve mihstahzirlar §ubesi 

Miitehassis 
» 

Muamelat memuru 
Katib 

Sihhi miihendislik §ubesi 

Miitehassis miihendis 
Fen memuru 
Katib 

Uyu§turucu maddeler ve Cemiyeti Akvam 

Miitehassis tabib 
Katib 

Trahom §ubesi 

Miitehassis tabib 
Tetkik memuru 
Katib 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

Derece 

5 
6 
9 

14 

5 
12 
14 

6 
11 
12 
14 

5 
11 
14 

5 
7 

12 
14 

5 
11 
14 

isleri subesi 

1 
1 

1 
1 
1 

6 
14 

• 

6 
12 
14 

Maa§ 

80 
70 
40 
20 

80 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
30 
20 

80 
55 
25 
20 

80 
30 
20 

70 
20 

70 
25 
20 
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tlnvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Sosyal yardim isleri dairesi 

Reis miitehassis tabib 
Reis muavini tabib 
Birinci sinif mumeyyiz 
Dosya memuru 

Genel sosyal hizmetler 

Miitehassis tabib 
§ube §efi 
Muamelat memuru 
Tetkik memuru 
Katib 

SihM ve tibbi malzeme 

Miitehassis tabib veya eczaci 
Eczaci veya kimyager 
Tetkik memuru 
Katib 

§ubesi 

§ubesi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Sosyal yardtm tedrisat i§leri §ubesi 

Miitehassis tabib 
Ikinci sinif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
K&tib 

Hususi igtimai hizmetler submi 

Miitehassis tabib 
Ikinci sinif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

Mahalli igtimai hizmetler 

Miitehassis tabib 
Birinci sinif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Tetkik memuru 
Katib 

SihM mimarhk §ubt 

Miitehassis mimar 
Besinator 
Katib 

• §ubesi 

SM 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

3 
5 

10 
12 

5 
9 

12 
12 
14 

6 
8 

12 
14 

6 
11 
12 
14 

6 
11 
12 
14 

5 
10 
12 
12 
14 

5 
11 
14 

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 

80 
30 
20 
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Unvara memuriyeti A< 

Zehirli ve bogucu gazler ve hava hilcumundan ko 

Miiteliassis 
Katib 

ded Derece 

runma i§leri i 

1 
1 

Sicil ve memurlar ve muamelat mudiirlugu 

Miidiir tabib 
» muavini tabib 

Dosva memuru 
Katib 

Muamelat §ubesi 

Muamelat §efi 
Muamelat memuru 
Katib 

Sicil §ubesi 

Birinci sinif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

Tahakkuk ve tekaild §ubesi 

tkinci smif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

Kidem subesi 

Birinci smif miimeyyiz 
Tetkik memuru 
Katib 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
2 

1 
1 
4 

1 
1 
1 

1 
3 
3 

6 
14 

5 
6 

12 
14 

9 
12 
14 

10 
12 
14 

11 
12 
14 

10 
12 
14 

Satflik propaganda ve tibbi istaUstik umum mudiirlugu 

Umum miidiir tabib 
Dosva memuru 
Katib 
Depo memuru 

Propaganda ve ne§riyat §ubesi 

Miitehassis 
» 

Birinci sinif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Katib 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

4 
12 
14 
14 

6 
7 

10 
12 
14 

Maag 

$ubesi 

70 
20 

80 
70 
or 
20 

40 
25 
20 

35 
25 
20 

30 
25 
20 

35 
25 
20 

1)0 
25 
20 
20 

70 
55 
35 
25 
20 
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Unvani memuriycti Aded 

Tibbi istatistik rube si 

Hayati ihsaiyat miitehassisi 1 
(xrafik miitehassisi 1 
Ikinci simf miimeyyiz 1 
Tetkik memuru 1 
Katib 1 

Teftis heyeti 

Reis tabib miifettis 1 
Basjmifettis. 2 
.Birinci simf miifettis, 3 
Ikinci » 5 
(vciineu » 5 

Teftis heyeti kalcmi 

Kalom sefi 1 
Bosya memuru 1 
Tetkik memuru 1 
Katib 2 

Hukuk musavirligi 

Hukuk iriii§aviri 1 
Katib 1 

Evrak miidurlugu 

Evrak miidiirii 1 
Tkinci simf miimeyyiz 1 
Muamelat memuru 2 
Mukayyid o 
Evrak mahzen memuru 1 

A.yniyat sub e si 

Ayniyat muhasibi 1 
Tetkik memuru 2 
Hesab memuru 1 
Katib 3 
Levazim memuru 1 
Depo memuru 1 
Mutemed 1 

Ankara Nihmv-nc hastanesi 

Operator muavini 2 
Dahiliye muavini 2 
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Unvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Rontken muavini 
Ayniyat mutemedi 
Levazim Âe satin alma memuru 
Katib 
Ambar memuru 
Idare memuru ve mutemed 
Imam ve gassal 

2 
1 
1 
3 
1 
1 

i-i 

10 
14 
14 
16 
16 
10 
19 

35 
20 
20 
16 
16 
35 
10 

VlLAYET TE$K1LATI 

Birinei umumi mufetti§lik 

Sihhi mu§avir 
» » muavini [1] 
» » » 

Ikinci umumi miifetti§lik 

Sihhi mu§avir 
» » muavini [1] 

Vgiincu umumi milfcHi§lik 

Sihhi mii§avir 
» » muavini [1] 
» » » 

Dorduncii umumi miifettislik 

Sihhi miigavir 
» » muavini [1] 

Sihhat ve igtimai muavenet mudurleri 

Birinei smif S. ve I. M. miidiiru 
Ikinci » » » 
XTQUIICU » » » 
Dordiincii smif » » 
Sihhat ve I. M. miidur muavinleri 

Hiikumet tabipleri 

Birinei smif Hiikumet tabipleri 
Ikinci » » » 
tTguncii » » » 
Dordiincii smif » » 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

'J 

1 
1 

iirleri 

3 
5 

23 
31 

5 

80 
100 
120 
150 

5 
6 
7 

5 
6 

5 
6 
7 

5 
6 

4 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 
11 

80 
70 
55 

80 
70 

80 
70 
55 

80 
70 

90 
80 
70 
55 
45 

45 
40 
35 
30 

[1] Iskdn i§lerine bakacaktir. 
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Unvani meimiriyeti 

Kiigilk sihhat memurlan 

Birinci smif kiiQiik sihhat memurlan 
tkinci » » » 
Ugiincii » » » 
Dordiincii smif » » 
Piplomasiz kiiejik sihhat memurlan 

Ilastander, sihhi ve igtimed muavenet miiess 

Birinci smif miitehassirlar 
tkinci » » 
ttcuncii » » 
'Dordiincii smif miitehassis 
Beginci » » 

Di§ tabipleri 

Birinci smif di§ tabibi 
tkinci » » 
tTguncii » » 
Dordiincii» » 

Aded 

25 
50 

100 
425 
134 

'eseler'i 

10 
20 
37 
18 
15 

1 
1 
1 
1 

Derece 

14 
15 
16 
17 
18 

mutehass 

5 
6 
7 
8 
9 

9 
10 
11 
12 

Maag 

20 
17,5 
1« 
14 
12 

nslari 

80 
70 
55 
45 
40 

40 
35 
30 
25 

Tlastaneler, sihhi ve igtimai muavenet miiesseseleri eczacilart 

Birinci smif eczacilar 2 7 55 
tkinci » » 3 8 45 
tTeimcii » » 4 9 40 
Dordiincii» » 6 10 35 
Besinci » » 6 11 30 
Altmei » » 5 12 25 

Hastaneler sihhi vc itfimai muavenet, miiesseseleri hem§ireleri 

Birinci smif Imsta bakici hetnsirdci' 10 14 20 
tkinci » » » 20 15 17,5 
TTcjincu » » » 25 16 16 
Oo!'diincii» » » 45 17 14 

Sihhat ve iQtimai muavenet mildurlvgu kdiipleri 

Birinci smif katipler 10 14 20 
tkinci » » 2& 15 17,5 
tTeimcii » » 40 16 16 
Dordiincii* » 25. 17 14 

Istanbul sihhat ve ictimai muavenet rnvdurfiu/u halemi 

tkinci smif miimeyyiz 1 11 30 
Katib ' 7 16 16 
Mutemed ve mubayaa memuni 1 12 25 
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TJnvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Ambar memuru 
Muamelat memuru 

Niimune hastaneleri 

Operator muavini 
Dahiliye muavmi 
Idare memuru Te mutemed 

>> » » 
Ayniyat mutemedi 

» » 
Levazim ve satin alina memuru 

» » » 
Ambar memuru 
Miistahzir 
Katib 
imam ve gassai 

Zonguldak hastanesi 

Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Katib ve mubayaa memuru 

Istanbul yocuh hastanesi 

Operator muavini 
Idare memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Katib 

» 
Makinist ve etiiv memuru 
Makinist muavini 
Imam ve gassal 

Heybeli vereyi sanacoryomu 

Mutemed ve dahiliye memuru 
Depo memuru vTe ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru ve katib 

1 
1 

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

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Istanbul emrazi akliye ve asahiye hastanesi 

Idare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Katib 

» 
Ambar memuru 
Ayniyat mutemedi 
Depo memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

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 

12 
15 
15 

10 
11 
16 
17 
17 
12 
14 

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 

25 
17,5 
17,5 

35 
30 
16 
14 
14 
25 
20 
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Unvani memuriyeti Aded Derece Maa§ 

Mubayaa memuru 
Ba§ mubassir 
Mubassir 

Eldziz, Manisa emrazi akliye kastw, 

Idare memuru ve mutemed 
Depo ve ambar memuru 
Mubassir 

Istanbul Haydarpam emrazi sariye ve istih 

i d a r e memuru 
Katib ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 

Izmir emrazi sariye ve ixlilaiyv hasi 

Katib ve mutemed 
Ambar memuru 

Kuduz tedavi muessescleri 
Miistahzir 
Katib ve ayniyat mutemedi 

Tib talebe yurda 

MTidiir 
» muavini 

Idare tabibi 
I l esab memuru 
I d a r e memuru ve mutemed 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Mubay aa n 1 ei nuru 
Katib 

» 

Kiiguk sthhal, mem avian meki< 

Miidiir ve muall im tabib 
Muall im 

» 
Ka t ib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Ka t ib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 

Sagir, dilaiz ve korler mekteb1. 

Muallim 
» 

1 
1 

19 

neleri 

2 
2 
4 

16 
17 
19 

16 
18 
19 

Qiyv hastanesi 

1 
1 
1 

Utnesi 

1 
1 

4 
3 

1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•hi 

2 
3 
2 

1 

1 

i 

1 
1 

14 
16 
17 

14 
17 

17 
17 

6 
7 

10 
12 
14 
16 
16 
17 
18 

7 
8 
9 

16 

17 

11 
14 

16 
14 
10 

16 
12 
10 

20 
16 
14 

20 
14 

14 
14 

70 
55 
:?f> 
25 
20 
16 
16 
14 
12 

^)~) 
45 
40 

W 

14 

30 
20 

( S. Say'rei : 2 3 1 ) 
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tFnvant fnemuriyeti 

Idare memuru 
Katib 
Ayniyat mutemedi 

Ebe talebe yurdu 

Miizakereci ebe 
Katib ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Muide 

Miidiir miitehassis 
» muavini 

Mulaj miitehassisi 

Sihhi miize 

Aded 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
] 

Derece 

14 
17 
17 

14 
17 
18 
16 

7 
9 
9 

Maag 

20 
14 
14 

20 
14 
12 
10 

55 
40 
40 

HdKdMETtN TEKLtFtNE BAG LI 

[3] NUMARALI CETVEL 

HUDUD YE SAHtLLER SIHHAT UMl'M MUDVRjJWi' 

Umum miidiir 1 8 100 
Muavin 1 5 80 
Miitehassis 1 5 80 
Miifetti§ 1 5 80 

Tahrir §ubesi 

Miidiir 1 8 45 
Evrak miimeyyizi 1 10 35 
Dosya memuru 1 12 25 
Katib 2 14 20 

MuJuisebe subesi 

Miidiir 1 6 70 
Muliasebe kalemi amiri 1 9 40 
Birinci simf hesab miimeyyizi 1 10 35 

» » » memuru 1 11 30 
Ikinci simf hesab memuru 1 12 25 
Tetkik kalemi amiri 1 9 40 
Birinci simf tetkik mumeyyizi 1 10 35 
Birinci simf tetkik memuru 2 11 30 
Ikinci » x » 1 12 25 
Tahsilati naktiye ve irsalat memuru 1 12 25 
Katib 3 14 20 

( S. Sayisi : 231) 
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tirivani memuriyeti 

Ayniyat subesi 

Muhasibi mesul 
Tetkik ve taliakkuk miimeyyizi 
Hesab memuru ve katib 
Ambar memuru 

Istanbul limani sahil sihhiye 

Bagtabib 
Tabib (Biiyiikdere) 
Tabib 

» 
Muhasib mutemedi 
Veznedar 
Tahsilat memuru 
Katib 

» 
Levrazim ve mubayaa memuru 
Mutemed ve irsalat memuru 
Ambar memuru 
Tahaffuzhane ambar memuru 
>Sm"if 2 hesab memuru 

Aded 

1 
1 
1 
1 

merkezi 

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

Istanbul limani bakteriyloji muessesesi 

Miidiir (Tabib) 
Mustahzir 

1 
2 

t)erece 

9 
11 
12 
14 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
13 
14 
10 
12 
12 
14 
12 

6 
14 

Maa§ 

40 
30 
25 
20 

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

20 
25 

70 
20 

Birinci sinif sahil sihhiye merkezi 

Ba§ tabib 
Tabib 
Muhasib mutemedi ve veznedar 
Katib 

» 

Ikinci sinif sahil sihhiye merkezi 

Tabib 
» 

Muhasib mutemedi ve veznedar 
Katib 
Birinci sinif sahil sihhiye idareleri me-
murlari 
Ikinci smif sahil sihhij^e idareleri me-
rnurlari 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
6 
6 

.4 

.3 

6 
9 

11 
13 
14 

7 
8 

12 
14 

12 

14 

70 
40 
30 
22 
20 

55 
45 
25 
20 

25 

20 
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Unvani memuriyeti 

JJrla tahaffuzhanesi 

Miidiir (Tabib) 
Muavin tabib 
Katib ve veznedar 
Ambar memuru 

» » (Sinob) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

Tephirciler ve sihhat zabita memurlari 

Ba§ tephirci 
Tephirci 
Sihhat zabita memuru 

3 
13 

7 

Derece 

6 
9 

12 
14 
14 

12 
14 
16 

Maa§ 

70 
40 
25 
20 
20 

25 
20 
16 
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Sihhat ve igtimm muavenet encumeninin degistirisine hagh 

[1] NUMARALI CETVEL 

Hukumetin leklifine hagh (1) numarah cetvel aynen kahul edilmistir, 

Sihhat ve igtimat muavenet enciimeninin degistirisine 
hagh cetvel 

[2] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maa$ 

MEBKEZ TE$KlLATI 

2 Miiste§ar 
7 Hususi kalem miidurii 

14 » » katibi 

HifzissiJiha isleri dairesi 

3 Reis miitehassis tabib 
5 » muavini miitehassis tabib 

10 Birinci smif miimeyyiz 
12 Dosya memuru 
12 Tetkik » 
14 Katib 

Umumi ve mahalli sihhat isleri subesi 

5 Miitehassis tabib 
6 » » 
9 §ube §efi 

14 Katib 

Bulasici ve salgm hastaliklar subesi 

5 Miitehassis tabib 1 80 
12 Muamelat memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

Sttma subesi 

6 Miitehassis tabib 
11 Ikinci smif miimeyyiz 
12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Igtimat hastaliklar subesi 

5 Miitehassis tabib 
11 Ikinci srmf miimeyyiz 

( S. Sayxsi : 231) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
3 

125 
55 
20 

100 
80 
35 
25 
25 
20 

80 
70 
40 
20 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

70 
30 
25 
20 

80 
30 
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Dereee Memuriyetin nevi Aded Maa? 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

80 
55 
25 
20 

80 
30 
20 

U Katib 2 20 

Eczacilik ve mustahzirlar subesi 

5 Mtitehassis tabib veya eczaci 
7 » » » 

12 Muamelat memuru 
14 Katib 

#fc/&M muhendislik subesi 

5 Mtitehassis mtihendis 
11 Fen memuru 
14 Katib 

Uyustmrucu maddeler ve Cemiyeti Akvamisleri subesi 

6 Mtitehassis tabib 1 70 
14 Katib 1 20 

Trahom subesi 

6 Mtitehassis tabib 1 70 
12 Tetkik memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

tqtimm muavenet isleri dairesi 

3 Reis mtitehassis tabib 1 100 
5 » Muavini » 1 80 

10 Birinei simf mtimeyyiz 1 35 
12 Dosya memuru 1 25 

Umumi ictimat hi&metler silb&si 

5 Mtitehassis tabib 1 80 
9 gube §efi 1 40 

12 Muamelat memuru 1 25 
12 Tetkik memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

SthM ve tibbi malzeme subesi 

6 Mtitehassis tabib veya eczaci 1 70 
8 Eczaci veya kimyager 1 45 

12 Tetkik memuru 1 25 
14 Katib 1 20 

tctimab muavenet tedrisat isleri §ubesi 

6 Mtitehassis tabib 1 70 
11 tkJnci simf mtimeyyiz 1 30 
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Derece Mcmuriyetin nevi Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

•Maa$ 

25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
35 
25 
25 
20 

80 
30 
20 

12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Hususi igtimai hizmetler §ubesi 

6 Miitehassis tabib 
11 Ikinci suuf miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

MdhaM igtimai Mzmetler §ubesi 

5 Miitehassis tabib 
10 Birinci suuf miimeyyiz 
12 Muamelat memuru 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

SihM mimarhh §ubesi 

5 Miitehassis mimar 
11 Desinator 
14 Katib 

Zehirli ve bogucu gazler ve hava hilcumundan korunma 
i§leri §ubesi 

6 Miitehassis 1 70 
14 Katib 1 20 

Sicil ve memurlar ve muamelat mildurlugu 

5 Miidiir tabib 
6 » muavini tabib 

12 Dosya memuru 
14 Katib 

Muamelat §ubesi 

9 Muamelat §efi 
12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Sicil §ubesi 

10 Birinci smif miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Tahakkuk ve tekaild §ubesi 

11 tkinci suuf miimeyyiz 1 30 
( S. Sayisi : 231) 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
2 

1 
1 
4 

80 
70 
25 
20 

40 
25 
20 

35 
25 
20 
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t)erece Mewmriyetin nevi Aded Maa§ 

12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Kidem subesi 

10 Birinci sinif miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Saglik propagandasi ve tibbi tstatistik umum mudurlugii 

4 Umum miidtir tabib 
12 Dosya memuru 
14 Katib 
14 Depo memuru 

Propaganda ve nesriyat suoesi 

6 Miitehassis 
7 » 

10 Birinci sinif miimeyyiz 
12 Muamelat memuru 
14 Katib 

Tiboi istatistik §ubesi 

7 Hayati ihsaiyat miitehassisi 
8 Grafik miitehassisi 

11 Ikinci sinif miimeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Tefti§ heyeti 

3 Reis tabib miif ettig 
4 Ba§miifetti§ 
5 Birinci sinif miifetti§ 
6 Ikinci sinif mufettis, 
7 tTgiincii sinif miif ettig 

Tefti§ heyeti kalemi 

9 Kalem §efi 
12 Dosya memuru 
12 Tetkik memuru 
14 Katib 

Hukuk musavirlijji 

6 Hukuk miigaviri 
14 Katib 

1 
1 

1 
3 
3 

25 
20 

> 

35 
25 
20 

i mudurlugu 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
5 
5 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

90 
25 
20 
20 

70 
55 
35 
25 
20 

55 
45 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
55 

40 
25 
25 
20 

70 
20 
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Derece 

8 
11 
12 
14 
12 

8 
12 
14 
14 
10 
11 
11 

10 
10 
10 
14 
14 
16 
16 
10 
19 

— 60—-
Memuriyetin nevi 

Evrak miidurliigu 

Evrak muduru 
Ikinci smif miimeyyiz 
Muamelat memuru 
Mukayyid 
Evrak mahzen memuru 

Ayniyat §ubesi 

Ayniyat muliasibi 
Tetkik memuru 
Hesab memuru 
Katib 
Levazim memuru 
Depo memuru 
Mutemed 

Ankara Niimune hastanesi 

Operator muavini 
Dahiliye » 
Rontken muavini 
Ayniyat mutemedi 
Levazim ve satm alma memuru 
Katib 
Ambar memuru 
Idare memuru ve mutemed 
Imam ve gassal 

Aded 

1 
1 
2 
3 
1 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

2 
2 

1 
1 
3 
1 
1 
J 

Maa§ 

45 
30 
25 
20 
25 

45 
25 
20 
20 
35 
30 
30 

35 
35 
35 
20 
20 
16 
16 
35 
10 

VILAYET TE$KlLATl 

Birinci umumi mufettiglik 

5 
6 
7 

5 
6 

5 
6 
7 

Sihhi mii§avir 
» » muavini [1] 
» » » 

Ikinci umumi mufetti§lik 

Sihhi mii§avir 
» » muavini [1] 

tfguncu umumi mufetti$lik 

Sihhi mii^avir 
» » muavini [1] 
» » » 

1 
J 
1 

1 
I 

1 
1 
1 

80 
70 
55 

80 
70 

80 
70 
55 

[l] Iskdn i§lerine bakacaktir. 
( S . Sayisi : 231) 



— 61 — 
t)e*8ed Memuriyetin neTi Aded Maas 

Dorduncu umumi miifetti§lik 

5 Silihi miisavir 1 80 
- :t> » » muavini [1] 1 70 

Sihhat ve igtimai muavenet mudurleri 

4 Birinci sinif S. ve I . M. Miidiiru 3 90 
5 Ikinci » » » 5 80 
6 tTguhcu » » » 23 70 
7 Dorduncu » » » 31 55 
8 SiBhat ve I. M. miidiir muavinleri ' 5 45 

Hukumet tabipleri 

S Birinci sinif Hukumet tabipleri 89 45 
-9 Ikinci » » » 100 40 

10 tT§uhcu » » » 120 35 
11 Dorduncu » » » 150 30 

Kiiguk sihhat memurlan 

14 Birinci sinif kiic.uk sihhat memurlan 34 20 
15 Ikinci » » » 59 17,5 
16 tTcuncti » » » 1(30 16 
17 Dofduncii » » » 425 14 
18 Diplomasrz kii§uk sihhat memurlan 134 12 

Hastaneler, sihhi ve igtimai muavenet muesseseleri 
miitehassislari 

5 Birinci sinif mutehassislar 
6 Ikinci » » 
7 tTguncii » » 
8 Dorduncu » » 
9 Besrnci » » 

Hastdneler, sihhi ve igtimai muavenet muesseseleri 
di§tabipleri 

9 Birinci sinif distabibi 1 40 
10 Ikinci » » 1 35 
11 tTgiincii » » 1 30 
12 Dorduncu » » 1 25 

Hastaneler, sihhi ve igtimai muavenet muesseseleri 
eczacilari 

7 Birinci sinif eczacilar ' 2 55 
8 Ikinci » J> 3 45 

[l] tskdn islerine bakacaktir. 
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10 
20 
37 
18 
15 

80 
70 
55 
45 
40 
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Derece Memtiriyetin nevi 

9 tTcjincii sinif eczacilar 
10 Dordiincii » » 
11 Be§inci » » 
12 Altinci » » 

Aded 

4 
6 
6 
5 

Maa$ 

40 
35 
30 
25 

10 
20 
25 
45 

20 
17,5 
16 
14 

Hastaneler, sthhi ve igtimai muavenet milesseseleri 
, hem§ireleri 

14 Birinci sinif hastabakici hem§ireler 
15 Ikinci » » » 
16 tJQuneu » » » 
17 Dordiincii » » » 

Sihhat ve igtimai muavenet mudurlujju katipleri 

14 Birinci sinif katipler 10 20 
15 Ikinci » » 25 17,5 
16 tTguncu » » 40 16 
17 Dordiincii » » 25 14 

Istanbul sihhat ve igtimai muavenet mudurlujju kalemi 

11 Ilkinci sinif miimeyyiz 1 30 
16 Katib 7 16 
12 Mutemed ve mubayaa memuru 1 25 
14 Ainbar memuru 1 20 
12 Muamelat memuru 1 25 

Numune hastaneleri 

10 Operator muavini 4 35 
10 Dahiliye » 4 35 
11. Idare memuru ve mutemed 1 30 
14 » » » 3 20 
12 Ayniyat mutemedi 1 25 
16 » » 3 16 
14 Levazim ve satin alma memuru 1 20 
16 » » » 3 16 
14 Ambar memuru 1 20 
18 Mustahzir 1 12 
19 Katib 3 10 
19 Imam ve gassal 2 10 

Zonguldak hastanesi 

12 Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 1 25 
16 Katib ve mubayaa memuru 1 16 

* 

Istanbul gocuk hastanesi 

10 Operator muavini 1 35 
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Dereee 

12 
16 
16 
17 
19 
18 
19 
19 

12 
15 
15 

10 
11 
16 
17 
17 
12 
14 
16 
17 
19 

— 63 — 

Memuriyetin nevi 

ldare memuru 
Ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru 
Katib 

» 
Makinist ve ettiv memuru 
Makinist muavini 
Imam ve gassal 

Heybeli verem sanatoryomu 

Mutemed ve dahiliye memuru 
Depo memuru ve ayniyat mutemedi 
Mubayaa memuru ve katib 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Istanbul emrazi akliye ve asabiye hastanest 

ldare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Katib 

» 
Ambar memuru 
Ayniyat mutemedi 
Depo memuru 
Mubayaa memuru 
Basmubassir 
Mubassir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

19 

Maa$ 

25 
16 
16 
14 
10 
12 
1.0 
10 

25 
17,5 
17,5 

35 
30 
16 
14 
14 
25 
20 
16 
14 
10 

Eldziz, Manisa emrazi akliye ve asabiye hastaneleri 

16 ldare memuru ve mutemed 2 16 
15 Depo ve ambar memuru 2 12 
19 Mubassir 4 10 

Istanbul Haydarpasa emrazi sariye ve istUdiye hastanesi 

14 tdare memuru 1 20 
16 Katib ve mubayaa memuru 1 16 
17 Ambar memuru 1 14 

Izmir emrazi sariye ve istUdiye hastanesi 

14 Katib ve mutemed 1 20 
17 Ambar memuru 1 14 

Kudus tedavi miiesseseleri 

17 Miistahzir 4 14 
1.7 Katib ve ayniyat mutemedi 3 14 
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Dê ece Memuriyetin nevi Aded Ma»f 

6 
7 

10 
12 
14 
16 
16 
17 
IS 

t 

8 
9 

16 

17 

11 
14 

Tib talebe yurdu 

Miidur 
» muavini 

Idare tabibi 
Ilesap memuru 
Idare memuru ve mutemed 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Mubayaa memuru 
Katib 

Kugilk sihhat memurlart mektebi 

Miidiir ve muallim tabib 
Muallim 

Katib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Katib ve mubayaa memuru ve ayniyat 
mutemedi 

Satjir, dilsiz ve MrlermeMebi 

Muallim 

14 tdare memuru 
17 Katib 
17 Ayniyat mutemedi 

Ebe talebe ywrdu 

14 Mlizakereci ebe 
17 Katjb ve mubayaa memuru 
18 Ayniyat mutemedi 
16 Nezaretgi ebe 

SthM muze 

5 Miidiir miitehassis 
7 » muavini 
7 Mulaj miitehassisi 

1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
2 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

70 
55 
35 
25 
20 
16 
16 
14 
12 

55 
45 
40 

16 

14 

3D 
20 

20 
14 
14 

20 
14 
12 
16 

80 
55 
55 
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Sililiat ve igtimai muavenet encumeninin degistirisine 

baglt 
[3] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maa? 

HUDUD VE SAHlLLEB SIHHAT UMUM 
MtJDVRLXJdV 

3 
5 
5 
5 

8 
10 
12 
14 

6 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
12 
14 

9 
11 
12 
14 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

' Umum miidtir (Tabib) 
Muavin ( » ) 
Miitehassis ( » ) 
Mufettis ( » ) 

Tahrir subesi 

Miidiir 
Evrak miimeyyizi 
Dosya memuru 
Katib 

Muhasebe §ubesi 

Mlidiir 
Muhasebe kalemi amiri 
Birinci smif hesab miimeyyizi 

» » » memuru 
Ikinci smif hesab memuru 
Tetkik kalemi amiri 
Birinci sinif tetkik miimeyyizi 
Birinci smif tetkik memuru 
Ikinci » » » 
Tahsilat ve irsalat memuru 
Katib 

Ayniyat §ubesi 

Muhasibi mesul 
Tetkik ve tahakkuk miimeyyizi 
Hesab memuru ve katib 
Ambar memuru 

Istanbul limani sahil sihhiye merkezi 

Ba§tabib 
Tabib (Buyukdere) 

» 
» 

Muhasib mutemedi 
Veznedar 
Tahsilat memuru 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

100 
80 
80 
80 

45 
35 
25 
20 

70 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
25 
20 

40 
30 
25 
20 

80 
55 
45 
40 
35 
30 
30 
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Derece Memuriyetin aevi Aded Maa$ 

13 Katib 2 22 
14 » 4 20 
10 Levazim ve mubayaa memuru 1 35 
12 Mutemed ve irsalat memurn 1 25 
12 Ambar memurn 1 25 
14 Tahaffuzhano ambar memuru 2 20 
12 Simf 2 hesab memuru 1 25 

Istanbul limam haMeriyoloji mUessesesi 

6 Mudiir (Tabib) 1 70 
14 Miistahzir 2 20 

Birinci sinif sahil sihhiye merkezi 

6 Ba^tabib 2 70 
9 Tabib 2 40 

11 Muhasib mutemedi ve veznedar 2 30 
13 Katib 2 22 
14 » 2 20 

Ikinci sinif sahil sihhiye merJcezi 

7 Tabib 2 55 
8 » ' 4 45 

12 Muhasib mutemedi ve veznedar 6 25 
14 Katib 6 20 
12 Birinci sinif sahil sihhiye idareleri me-

murlan 14 25 
14 Ikinci smif sahil sihhiye idareleri me-

murlari 13 20 

TJrla tahaffuzhanesi 

1 70 
1 40 
1 25 
1 20 
1 20 

Tephirciler ve sihhat zabita memurlan 

12 Ba§ tephirci 3 25 
14 Tephirci 13 20 
16 Sihhat zabita memuru 7 16 

6 
9 

12 
14 
14 

Mudiir (Tabib) 
Muavin tabib 
Katib ve veznedar 
Ambar memuru 

» » (Sinob) 
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