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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi
hakkında kanun
(Besmî Gazete ile neşir ve ilânı: 24 .VI.
No.
4598

.
,

1944 - Sayı: 5739)
Kabul tarihi
21. VI. 1944

BİRİNCİ MADDE — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı kanunim birinci maddesinde gösterilen derecelerden 15 nci de
rece kaldırılmıştır. Bu kanunun meriyete girdiği tarihte o derecede bulunan me
murlar 14 ncü dereceye terfi etmiş sayılırlar.
İKİNCİ MADDE — 3656 sayılı kanunun üçüncü maddesinin (A) ve (H) işa
retli bentlerinde adı geçen 15 nci derece 14 ncü derece olarak değiştirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Yukarı dereceye terfi için enaz üç sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar
müddet o derece maaşını fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet kazanmış ol
mak şarttır.
Ehliyet, memurun meslekî bilgisi, başarılıhğı, sicilli, âmir ve müfettişlerce ya
pılan tezkiyeler gözönünde tutularak takdir olunur. Bu hükmün tatbik şekli ni
zamname ile gösterilir.
Hususi kanunların, ehliyetin tâyini hakkmdaki hükümleri mahfuzdur.
Müddetini doldurmadan yukarı derecede bir memuriyete tâyini icabedenler,
müddetlerim dolduruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar.
Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz değildir. Şu kadar
ki, kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil memur bulunma
dığı takdirde yedinci ve daha yukarı derecelerden birine en çok iki derece asa
daki memurların tâyini caizdir. Bu suretle en çok iki derece yukarıdaki memuri
yetlere tayin olunanlara, o derece maaşı tutarı ve fevkalâde zamları ile hak ka
zanmış bulundukları derece maaşı tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki fark
İcra Vekilleri Heyeti karariyle tazminat olarak verilebilir.
Altıncı madde hükümleri mahfuz kalmak üzere üçüncü ve daha yukarı dere
celerdeki memuriyetlere tayin edilebilmek için yüksek mektep mezunu olmak
şarttır.
Altıncı ve daha aşağı derecelerdeki memuriyelere bu dereceler karşılık göste
rilerek daha aşağı derece ile memur tayini caizdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayni kanunun sekizinci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Bulundukları derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri
sabit olduğu halde, hususî teşkilât kanunlarının koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi
kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst dereeeye geçirilemiyenlerle kanuni hükümler da
iresinde terfie hak kazanmış bulundukları halde kadroda açık yer olmamak veya
bulundukları memuriyette kalmalarına idarece lüzum görülmek veya bulunduk-
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lan memuriyetlerde üst derece bulunmamak sebebleriyle terfi edemiyenlere bir
üst derece maaşı ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle,
üst dereceye geçenıiyen veya terfi edemiyenlere daha bir üst derece maaşı veri
lir.
ikinci derece memuriyetlerde bulunupta bu suretle bir üst derece maaşı almış
olanlardan bir terfi müddeti daha geçirerek terfi e hak kazananlara yüz lira aylık
tazminat verilir.
Birinci derecede memuriyetlerden bu derecede bir terfi müddetini dolduran
ve terfie hak kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir terfi müddetini doldu
rarak terfie hak kazananlara daha yü/ lira aylık tazminat verilir.
Bu madde hükmüne göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu derece
maaşını bir terfi müddetince müktesep hak olarak almış bulunması esastır.
BEŞİNCİ MADDE — 3656 sayılı kanunun onuncu maddesindeki on beşinci
derece kaldırılmış ve on dördüncü dereceye ait muvakkat tazminat miktarı on
beş liraya çıkarılmıştır.
ALTINCI MADDE — A) Maaşlı ve ücretli memurlara (Açık maaşı alanlar da
hil) her çocuk için beş lira aylık çocuk zammı verilir .
Memur tarafından infak edilmekte olan üvey çocuklar öz çocuk sayılır. Ana
ve babanın her ikisi de memur ise çocuk zammı babasına verilir.
B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez:
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar;
2. On dokuz yaşını dolduran erkek, yirmi beş .yaşını dolduran kız çocuklar;
(19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek çocuklar
için 25 yaşım geçmemek üzere tahsilleri li ikmal edinceye kadar bu zammın ve
rilmesine devam olunur.)
3. Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık -\ <nra gündelik alan çocuklar.
C) Bu maddeye göre çouck zammı verilenlere 4178 sayılı kanunun üçüncü
maddesi hükmü tatbik olunmaz.
YEDİNCİ MADDE — Maaşlı ve ücretli memurlardan (acık maaşı alanlar
dâhil):
A) Çocuğu dünyaya gelenlere;
B) Memur olmıyan karısı ölenlere;
Son maaş veya ücretinin bir aylık tutarı;
C) Memurun ölümü halinde sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye.
eğer beyanname vermemişse ailesine, son maaş veya ücretinin iki aylık tutarı yar
dım olarak verilir.
Yabancı memleketlerde Vazife gören Hariciye Vekâleti memurları ile maaş
ve ücretlerini aynı esaslara göre alan di "'er daireler memurlarına taallûk eden
yardımlarda memlekette aynı maaş dere esindeki memurlara verilen aylık tutarı
esastır.
Ana ve babanın her ikisi de memur ise (A) fıkrasına göre verilecek yardım
parası yalnız babaya verilir.
Bu yardımlar muhasiplerce tediye em i aranmaksızın derhal ödenir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunu ^ 6 nci ve 7 nci maddeleri gereğince ya
pılacak yardımlar ile 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 58 nci
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maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyeleri hiç bir vergiye ve tevkifata tâ
bi değildir ve bu yardımlar borç için ha iz dahi edilemez.

DOKUZUNCU MADDE — 3656 sayı'ı kanuna tâbi maaşlı ve ücretli memur
lardan (açık maaşı alanlar dâhil) memleket içindeki resmî veya hususi sıhhat mü
esseselerinde yatarak veya ayakta teda,-ileri lüzumu fennen sabit olanların te
davi ve vol masraflariyle tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları daire
lerince ödenir.
Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye memurları ile istihkaklarını
aynı esıvlaıa göre alan diğer memurlar 1 an yukarıdaki vaziyetlerde bulundukla
rı malla1!! memleket resmî müesseselerinde tasdik edilenlere Türkiye'de verilen
muadil masrafları tecavüz etmemek üzere Vekâletlerinin takdir edecekleri teda
vi ve vol masrafları aynı bütçelerden verilir.
Bu madde hükmü, Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilliklerince tesbit vo îcra Vekilleri Heyetince tasdik olu-ıacak esaslar dairesinde tatbik edilir.
ONUNCU MADDE — 788 sayılı Memurin Kanununun 20, 69 ve 88 nci maddel^riv1^ 84 ncii maddesinin 3335 sayılı kanunla değiştirilen (D) fıkrası ve 3656
sav1 lı kanunun 14 ncii maddesinin son fıkrasiyle muvakkat 16 ncı maddesi kaldırıl
mıştır,
BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri tarihinde memur bu
lunan vük^ek mektep mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere terfi müd
deti iki senedir. Terfi için üçüncü maddede yazılı ehliyet kayit ve şartları mah
fuzdur.
İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — 3656 sayılı kanunun 8 nci ve muvakkat
16 ncı maddelerine göre kendilerine üst derece maaşı verilmiş olanlar bu maaşı
aldıkları tarihte o dereceye terfi etmiş savılırlar.
Bu'gibilerin, işbu kanunun 4 ncii maddesi mucibince ikinci üst derece maaşı
almaları için geçirmeleri lâzımgelen müd \nt o tarihten hesap olunur.
ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 3 neü maddenin tatbik sekli hakkındaki
nizamnamenin en çok bir yıl içinde tanzimi mecburidir. Bunun tanzim ve tatbik
mevkiine konmasına kadar yapılacak terfiler o maddede yazılı ehliyet esaslarına
göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 215 nci (Teadül Kanununda yapılacak deği
şiklikler karşılıca) f aslındaki tahsisatı o cetvelin (Çocuk zammı), (Tedavi ve
yol masrafları) tertipleriyle aynı cetvelde bu kanunun 7 nci maddesi gereğince öde
necek yardımlar için yeniden açılacak tertiplere ve aynı cetvelin (Maaş ve üc
ret) tertipleri tasarruflarından ihtiyaç göiilen miktarı aynı cetvelin (Çocuk zam
mı) tertiplerine nakletmeğe Maliye Vekili mezundur.
BESİNCİ MUVAKKAT MADDE — 4564 sayılı kanuna bağlı (D) işaretli
c^tv^lde vazılı on lira maaşlı müvezzi ve hatbakıcıları kadroları on beş liraya çı
karılmıştır.
Bu kanunun meriyeti tarihinde on li^a maaşta bulunan müvezzi ve hatbakı
cıları on beş liraya terfi etmiş sayılır.
ON B İRÎNCİ MADDE — Bu kanunun 6 ncı maddesi hükmü 1 İkinciteşrin
1944 tarihinden ve diğer hükümleri 31 Mayıs 1944 tarihinden muteberdir.
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ON ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heye
ti memurdur.
22 Haziran 1944
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