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Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun
(He&Hiî (hızete ile neşir ve ilânı: 16 . VII . 194J - Sayı: 5457)
îîo.
4459

*

Kabul tarihi
9 . V I I . 1943

B İ R İ N C İ MADDE — 3017 numaralı kanunun 26 ncı maddesinin (D) fıkrası
aşa ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
D) Koy sağlık teşkilâtı:
1. Köy hekimleri ;
_
'
'
2. Köy ebeleri;
3. Köy sağlık memurları.
1) Köy hekimleri : (Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer köy heki
mi tâyin olunur.
2) Köy ebeleri : Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer köy ebesi
tâyin olunur. Bu ebeler köy gruplarına memur edildikleri takdirde seyyar vazi
fe görürler. Kendi gruplarına ait köylerdeki Beyanatlarından dolayı bunlara mer
kezleri dışında geçirecekleri her gün içm Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği
bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere yol masrafı verilir.
K.öy ebeleri iki sınıftır:
Birinci sınıf köy ebeleri; Köy enstitüleri kız talebeleri arasından Maarif ve
Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliklerince kararlaştırılacak şartlar dahilinde köy
ebesi yetiştirilmek üzere her yıl Maarif ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekille
ri tarafından müştereken tâyin olunacak adedte ayrılıp Köy ebe mekteplerinde
tahsil ettirilenlerdir.
İkinci sınıf köy ebeleri; Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince açılmış olan
ikinci derece Ebe mekteplerine kabul olunup bu mekteplerde tahsillerini bitiren
lerdir.
3) Köy sağlık memurları : Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer
köy sağlık memuru tâyin olunur. Köy gruplarına tâyin olunan sağlık memur
ları seyyar- vazife görürler. Bunlar hayvan beslemek mecburiyeti hakkındaki
4192 numaralı kanunun hükmüne tabi değildirler. Bunlara kendi gruplarına ait
köylerdeki seyahatlerinden dolayı merkezleri dışında geçirecekleri her gün ıçüı
Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere yol
masrafı verilir.
Köy sağlık memurları; Köy enstitüleri talebeleri arasından Maarif ve Sıh
hat ve içtimai muavenet vekilliklerince kararlaştırılacak şartlar dahilinde her
sene Maarif, Sıhhat ve içtimai muavenet vekillikleri tarafından müştereken tâ
yin olunacak adedte ayrılıp hususi öğretime tabi tutularak yetiştirilir. Bunla
rın tahsil esnasında tatbikat için hastanelere ve diğer müesseselere gidiş geliş
yol masrafları Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği bütçesinden verilir.
İKLMCt MADDE — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları Köy
enstitüleri kanununun 7 nci maddesi gereğince koy öğretmenleri gibi aylık alır
lar. Ancak bunların aylıklarının arttırılması için adı geçen maddede yazılı ders
yılı, hizmet yılı olarak sayılır.
Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurlarına merkezleri olan köyler-
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de 3803 sayılı kanunun 16 ncı maddesi gereğince öğretmenlere yaptırılacak ev
ler gibi birer ev yaptırılır. Bu evler bölgeye dahil bütün köylerin bütçelerine bu
maksatla konulacak tahsisatla meydana getirilir.
Birinci sınıf köy ebe ve sağlık memurlarının merkezleri olan köylerin sınırları
içinde ziraat işlerine elverişli araziden ailenin «eçimine yetecek kadar arazi Köy
kanununa göre satın alınarak tahsis olunur. Arazinin bedeli bölgeye dahil bütün
köylerin bütçelerine bu maksatla konulacak tahsisattan ödenir. Yaptırılacak evler
le tahsis olunacak arazi parçaları, bedeline ve işçiliğine iştirak eden bölgeye dahil
köylülerin müşterek mallarıdır. Bu araziden intifa hakkı vazifede bulunduğumüddelçe ebe ve sağlık memurlarına aittir. Bu arazinin tahsisi, satın alınması ve
istimlaki 4274 sayılı kanunun 28 ve 29 ncu maddelerine göre yapılır.
Birinci sınıf köy ebe ve sağlık memurlarına 3803 sayılı kanunun 11 nci madde
sine s^öre istihsale yarıyaeak aletler, ıslâh edilmiş tohum, çift ve ziraat hayvanları
bu memurlukların demirbaşlarına geçirilmek suretiyle Devletçe parasız olarak ve
rilir.
Köy enstitülerinden mezun olan köy sağlık memurları askerlikleri halinde köy
enslitlilerinden mezun öğretmenler gibi 3803 sayılı kamınım 9 ucu madddesi hük
müne tabidirler.
Bilinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları 3803 ve 4274 sayılı kanunlar
la kov öğretmenlerine temin edilen diğer hor türlü haklardan da favdalanırlar.
İkinci sınıf köy ebeleri, birinci sınıf kov ebeleriyle sağlık memurlarının bu
haklarından faydalanamazlar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci sınıf köv ebesi ve sağlık memuru olacakların
3803 sayılı kanunun beşinci maddesi gereğince Maarif vekilliğine kaışı taahhüt
ettikleri mecburi hizmet, tahsillerinin bitiminde Sıhhat ve içtimai muavenet ve
killiğine devredilmiş sayılır. Mecburi hizmetlerini yapmıyanlar hakkında adı ge
çen maddedeki müeyyideler aynile tatbik olunur.
Köy ebe mekteplerine enstitü dışından alımp parasız tahsil L> örerek yetiştirilen
ikinci sınıf köy ebeleri dört sene müddetle Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği
nin göstereceği yerlerde köy ebeliği yapmağa mecburdurlar. Bu mecburiyeti ye
rine getmnekten kaçınanlardan kendileri için yapılan masraf nizami faiziyle bir
likte aynen ve Tahsili emval kanunun hükümlerine göre tahsil olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Köy ebelen ve sağlık memurları munhansıran köy
lerde vazife görürler. Bunların şehir ve kasabalarda sanatlarını icra etmeğe hak
ları yoktur.
Köy ebeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve içtimai muavenet vekiliğince tesbit
edilecek esaslar dahilinde memur oldukları köy ve köy guruplarında doğum yar
dımı yapmak, gebelerin sağlık durumunu takip etmek, çocuk bakımı işleriyle uğ
raşmak ve diğer sağlık işlerini görmekle mükelleftirler. Bunlar yapacakları bu
hizmete mukabil halktan ücret alamazlar.
B E Ş İ N C İ MADDE — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları vazi
feli oldukları ebelik ve sağlık işlerinden başka 4274 numaralı kanunun 10 ucu
maddesinin (B) fıkrasında yazılı vazifelerden, Maarif ve Sıhhat ve içtimai mua
venet vekilliklerince beraber tesbit edilecek olanları da, yapmakla mükelleftirler.
Vazifeerinin ifası sırasında adı geçen kanunun 11 nci maddesindeki hak ve salâ
hiyetleri köy Öğretmenleri gibi kullanırlar.
A L T I N C I MADDE — Birinci sınıf kö\ ebeleri ve köy sağlık memurları bu-
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I'M hıkla n köyün veya kö\ gurupu merkezinin ilıtiyar mt-ol isinin tabii üyesi dirler.
YEDİNCİ MADDE — Köy ebeleri ve köy sağlık memurları mm takalarına
dahil oldukları köy hekimlerinin, köy hekimi bulunmadığı takdirde nahiye ve
ya kaza Hükümet tabiplerinin emri altındadırlar.
Vilâyet Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri de köy sağlık teşkilâtının mu
rakabe ve idaresiyle mükelleftirler. Valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleıi
köv ebeleri ve sağlık memurlarının vazifelerini iyi görmelerini murakabe ederler.
SEKİZİNCİ MADDE — Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının vazifeleri
nin yapılması sureti bağlı bulundukları köy hekimleri, nahiye veya kaza Hü
kümet tabipleri, Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri ve müfettişleri tarafın
dan teftiş edileceği gibi 4274 numaralı kanunun 10 ncu maddesinin (B) fıkra
sında yazılı vazifeler dolayısiylc adı geçen kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri ge
reğince, gezici öğretmen, gezici başöğretmen ve ilk öğretim müfettişleri tarafın
dan teftiş ve murakabe olunabilir.
DOKUZUNCU MADDE — Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının disiplin
işleri 4274 sayılı kanunun 7 nci ve 8 nci maddelerinde gösterilen disiplin kurul
ları tarafından görülür. Ancak köy ebe ve sağlık memurları hakkında verilecek
kararlar için adı geçen kanunun aynı maddelerinde yazılı disiplin kurullarına
iki köy ebesi ve iki sağlık memuru üyeliği ilâve edilmiştir.
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları hakkında karar vermek üzere topla
nan kurullaıın reisliği vilâyetlerde, Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri veya
muavinleri, kazalarda Hükümet tabipleri tarafından yapılır. Disiplin kurulları
na seçilen köy ebe ve köy sağlık memurlarının müddetleri ^o ne suretle seçilecek
le ri aynı kanunun 9 ncu maddesi hükmüne tabidir.
ONUNCU MADDE — Köy ebeleri ve köy sağlık memurları vazifelerini ya
parken gösterdikleri başarılar derecesine göre aşağıda yazılı şekillerde taltif edi
lirler ve işledikleri disiplin suçlarının deıecısine ^'öve de aşağıda yazılı şekilde ce
zalandırılırlar:
A) Mükâfat şekilleri şunlardır:
1. Üstün başarılı sayılmak;
2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak;
3. Köydeki bir tesise adı verilmek;
4. Ülkü eri sayılmak.
1. Üstün başarılı sayılmak:
Vazifelerini, bu meyanda gebe*ve lolıasaların sağlık durumlarını ilgi ile ta
kip edenler, çocuklara çiçek aşısı tatbikmda olağanüstü başarı gösterenler için
köy hekimi veya nahiye tabibi veya nahiye müdürünün teklifiyle her yıl mart
ayı içinde kaza Hükümet tabipleri tarafından bir başarı listesi hazırlanarak Vi
lâyet sıhhat müdürüne verilir. Sıhhat müdürleri de kanaatlerini yazarak liste
yi valilik yoluyla Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğine gönderirler. Vekillik lis
teye girenlerin adlarını o yıl içinde 17 nisan günü gazete ve radyo ile ilân eder.
2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak:
, Havası fena, merkezlerden uzak, bulaşıcı hastalıkların beledî olarak hüküm
sürdüğü köylerde vazife gören, mahallin güç şartlarını yenerek doğum işlerini
iyi bir surette takibeden ve bulaşık hastalıklara karşı münasip tedbirler almak
la beraber bunları vaktinde haber veren v n bu vazifeleri beş yıl olağanüstü bir
başarı ile yapanlar ve kendilerine aslî vazifelerinden gayri munzam olarak ve-
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rilen kültürel, sosyal, ekonomik, zirai ve sair köy kalkınmasına yarayan hiz
metleri başarı ile yapanların adları mezun oldukları Köy enstitülerinde hazır
lanan köye hizmet edenler anıtına yazılır.
Mahallî şartların güç olduğu yerler valilik disiplin kurulu tarafından tesbit edi
lir ve ilgililere bildıriır.
0. Köyerdeki bir tesise adı verilmek:
Yardım ettiği doğum sayısını arttıımağa, çocuk ölümünü azaltmağa; bu işler
de halkı aydınlatmağa mu vat fak olan ve çocuk bakımı hakkında annelere lâzımgelen bilgileri öğretmede başarı gösteren, temizlik \e hıfzıssıhha kaideleri hak
kında köylüyü iyice aydınlatan ve köyde münasip bir temizleme yet'i yaptırmağa
muvaffak ola uların ve köye faydalı ola^ek işleri olağanüstü bir çalışma ile başa
ranların adları bu köylerdeki yeni bir tesise verilir. İhı gibilerin adları tesisin uy
gun düşen bir yerine daimî olarak kalacak şekilde yazılır.
4. Ülkü eri sayılmak:
Yukarıda yazılı üç maddedeki esaslara göre harekeli e on yıl başarılı hizmet
görenler ve kurulan sıhhi ve içtimai eserlerin iyi korunmasını sağlıyanlar ülkü eri
sayılır. JJunlar Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince münasip şekilde yaptırı
lıp kendilerine verilecek ay yıldızlı bir alâmeti laşımak hakkım kazanırlar.
V>) Ceza şekilleri şunlardır:
1. İşinde kusurlu sayılmak ;
2. Ücreti kesilmek;
3. Meslekten çıkarılmak.
1. İşinde kusurlu sayılmak :
Vazifelerinde kusur veya noksanlıkları göı ölenlere ve mazareisiz olarak ihtiyar
meclisi toplantılarına gitmiyenlere bu kusurlarını düzeltmeleri yazı ile bildirilir.
2. Ücreti kesilmek :
Vazifesini aksatanların, çağrılan doğumlara ve sağlık yardımlarına vaktinde
icabet elmiyenlerin, memur oldukları köy gruplarındaki köyleri sık sık dolaşmıyanlarm, aşıları zamanında yapmayanların, ^ebe ve lolmsalar hakkında lüzumlu
ilıl imamda bulunmıyanların, vazife yerini sık sık terk ile başka yerlere gidenle
rin, alâmeti gizlenemiyecek derecede sarhoş olanların üç günlükten on beş günlü
ğe1 kadar ücretleri kesilir. Bu haller bir sene içinde ikinci defa tekrarlanırsa bu gibi
lerin allı günlükten bir aya kadar ücretleri kesilir. Aynı haller bir yıl içinde üç de
fa lekerrür ederse meslekten çıkarma cezası \ eri lir.
3. Meslekten çıkarılmak :
Kendi vazifesini yapmadıktan başka başkalarını da vazifeyi aksatmağa tahrik
edenler, ebelik ve sağlık memurluğu şeref ve haysiyetiyle telif edilemiyecek ve ar
ve icabı mucip hareketlerde bulunanlar, kumar oynamağı ve sarhoşluğu âdet edi
nenler, iffetsizliği sabit olanlar, meslekî vazife dolayısiyle öğrendiği şahsi ve ai
levî sırları kanuni mecburiyet olmaksızın ifşa edenler, kaçakçılık yapanlar meslek
ten çıkarılırlar.
Birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurlarına bu kanunun beşinci maddesin
de verileceği söylenen munzam vazifelerin ifasından dolayı taltif veya tecziyeleri
lüzumu 4274 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri mucibince gezici öğretmen, ge
zici başöğretmen ve ilk öğretim müfettişleri tarafından kaza Hükümet tabibliğiue
teklif olunabilir.
İşinde kusurlu sayılma cezası köy hekimi, nahiye veya kaza Hükümet tabibi
veya Sıhhat ve içtimai muavenet müdürü tarafından verilir. Bu cezaya itiraz edi
lemez.
Diğer cezalar kaza disiplin kurulu karariyle verilir. Bu kurulların kararma
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karsı 15 ;jiiu içinde üstkumla itiraz edilebilir, (^sfkın-uluM k a r a n ücret kesilmesi
eczası hakkmda kesindir.
Meslekten çıkarma cezası Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği inzibat ko
misyonunca tasdik edilmedikçe tatbik edilmez. Hu kararlar itiraz edilsin edil
mesin vekâlet İnzibat komisyonunca teikika tabidir.
İşlenen suç ayın zamanda Türk (1eza kanunu mucibinee takibatı mikstelzim
bulunduğu takdirde faili hakkında aynea umumî hükümlc'e göre kanuni taki
bat da yapılır.
ON BÎRİNOİ MADDE
Köy ebelerine ve köy sağlık memurlarına tahsille
rini bitirdiklerinde zâti teçhizat badeli olarak bir defaya mahsus olmak üzere
Sıhhat ye içtimai muavenet vekilliği bütçesinden W) lira verilir. Vazifelerini gör
meleri için lüzumlu âletlerle kitap v<v sair sıhhi teçhizat da aynı vekillik bütçesin
den tedarik ye aynen demirbaş olarak kendilerine teslim edilir. Bunlar seleften
halefe devrolunur. Bu âletleri ve teçhizatı ihmalleri yüzünden zıyaa uğratanlar
ödemekle mükelleftirler.
ON İKÎNOİ M A D D E — Köy ebeleri \ e köy sağlık memurlarına ttıhlıal ve iç
timai muavenet vekilliği tarafından köy ebeliği ve sağlık memurluğu diploma
sı yerilir. Bu diplomalar her türlü harç ve resimden muaftır.
ON" ÜÇÜNCÜ Al A DDR — Köy ebe ve sağlık memurlarının bilgilerini yeni
lemek için Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince münasip görülecek zaman
larda doğumevlcrinde, hastanelerde \o diğer sıhhi müesseselerde tekâmül kurs
ları açılır. Bu kurslara gelip fitine \ol masrafları ve kursun devamı ınüddetince yiyecek v e yatacak masrafları Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliği bütçe
si nden verilir.
OH DÖRDÜNCÜ MADDE — Köv sağlık memunı > etisiirilecek talebenin
t (Mirisi için "Köy enstitülerine Sıhhat ve "ctinıai muavenet vekilliği tarafından
lüzumlu tabip muallimler tâyin olunur. Bunlar 4274 sayılı kanunun 46, 47 ve 48
nei maddelerine jjöre vazife görürler. Disiplin işlerinde de haklarında aynı kanu
nun 40, 50, 51, 52, 53 ve 54 ncü maddeleri hükümleri tatbik olunur.
Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının tâyin A e sair zat muameleleri Sıh
hat ve içtimai muavenet vekilliğince yapılır.
ON BKSÎNOf MADDK — Birinci sınıf köy ebehu-i ve köy sağlık memulları
talebesinden meslekî tedrisat esnasında başarısızlıkları büzünden aynı sınıfta
üstüsie iki ders yılı kalanlarla ayrı ayrı sınıflarda iki defa kalanlar hakkında
4374 sayılı kanunun fiH ncü maddesi hükümleri tatbik olunur.
ON ALTTNTT MADDE — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları
nın tekaütlükleri Köy enstitülerinden mezun köy öğretmenlerinin tabi tutuldu
ğu hükümlere göre yapılır. Bunlar köy öğretmenleri için kurulan sağlık ve iç
timai yardım sandığından da avnı şartlar dahilinde faydalanırlar. İşbu ebe v e
sağlık memurları Tekaüt ve içtimai yardım sandıklarına âza yazılmağa mecbur
durlar.
ON YrODÎNOİ MADDE — Köy ebelen ve köy sağlık memurları yapacakları
posta, telgraf ve telefon muhaberelerinde 4274 sayılı kanunun 58 nci maddesin
den faydalanırlar.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurla
rı 4274 sayılı kanunun 62 nci maddesi mucibince kurulacak Köy enstitüsü ve
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Köy okulu İstihlak ve İstihsal kooperatiflerinden de faydalanırlar ve bu koope
ratiflere aza yazılmağa mecburdurlar.
OY DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanuna bağlı (A) işnrotli cetvelde gös
terilen memuriyetler 4258 numaralı kanuna merbut 2 numaralı eohelin maaş
lı mamurlar kısmından çıkarılmış ve yin** bu kanuna bağlı (15) işaretli cet \ el
de gösterilen maaşlı ve ücretli memuriyetler 4258 sayılı kanuna bağlı 2 numaıalı
''oheliu ait oklukları kısımlarına eklenmiştir.
YİRMİNCİ MADDE — 4258 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvele işbu ka
mına bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilen köy ebesi ve köy sağlık memurları
kadroları (Köy sıhhat teşkilatı) unvaniyle ilâve olunmuştur.
YİRMİ DÎRİNCF MADDK — 4258 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvele,
işbu kanuna bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilen ihtilas mc\kilerine ait kad
rolar ilâ\o olunmuştur.
MUVAKKAT BlRtNfCt MADDE — 1943 malî yılı Mmazcuei umumiye ka
nununa bağlı (L) cetveline (Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti) başlığı altında
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.
MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 1943 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetve
linin Sıhhat \e içtimai muavenet vekâleti kısmına ilişik (2) sayılı cetvel ilâ\e
edilmiştir.
MUVAKKAT ÜÇ(T\OÜ MADDE — 1943 malî yılı Muvazenci umumiye ka
nununa basılı (A) isaı etli cet\ohn Sıhhat \e içtimai mua\enot vekâleti kısmı
nın -157 nci faslının birinci (Memurlar ücreti) maddecinden 407 332 lira tenzil
<"Mİılenk 156 ncı faslın birinci (Memurlar maaşı) maddesine nakledilmiştir.
MUVAKKAT 1 T ) Ö R D Ü N T T T MADDE — 1913 malı yılı Muvazenei umumiye
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sıhhat \e içtimai muavenet vekâleti kısmı
nın ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 119 095 lira munzam tahsisat ve
rilmiştir.
MUVAKKAT DEFİNCİ MADDE — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti kısmı
nın 476 ncı (Mekte]), müessese \v yurtlar) faslında (Köy sağlık memurları yetiş
tirme masrafları) adiyle açılan (i ncı maddeye 10 000 lira fo\kalâde tahsisat ko
nulmuştur.
MUVAKKAT ALTTNCT MADDE — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (Ti) cetvelinin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti kısmına ilişik
(4) sayılı cetvel ilâve edilmiştir.
MUVAKKAT YEDİKCt MADDE — Gerek 3238 sayılı kanunun 4 neti mad
desi gereğince gezici öğretmen ve başöğretmenlere ve gerekse işbu kanunun bi
rinci maddesinin (2) ve (3) ncü fıkraları gereğince köy ebeleriyle köy sağlık me
murlarına verilmesi kabul edilen yol masraflarına, Fevkalâde
Halin devamı
müddetine münhasır olmak üzere, yüzde elli zam yapılmıştır.
MUVAKKAT SEKİZİNCİ MADDE — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununun 4 ncü maddesine bağlı (D) cetvelinin Maarif vekilliği kısmında yazılı
Köy enstitüleri talebesinin sayısı, 300 köy ebesi ve 300 sağlık memuru yetişti
rilmek üzere, 15 000 den 15 600 ze çıkarılmıştır .
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YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden yürürlüğe girer.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Yekilleri Heyeti memuldur.
10 Temmuz 1943

A
D.

Memuriyetin' n e v i

İŞARETLİ CETVEL
Aded Maaş

D.

60

6

MERKEZ
Hususi kalem
7

Müdür

B

Hukuk
Hukuk müşaviri

VİLÂYETLER

5
6

MERKEZ

4

70
müşavirliği
90

Hukuk müşaviri

5
6
6
11
10
12
12
13

Çiftlik müdürü
Ziraat mütehassısı
Veteriner
Hayvan sağlık memuru
Ayniyat mutemedi
Mubayaa memuru
Ambar memuru
Kâtip

müessese
80
70

Birinci sınıf mütehassıs
İkinci
»
»

5
6

muallimleri

Muallim
>

Hastaneler, sıhhi vt içtimai muavenet
leri eczacıları
7

Refik Saydam Merkez hıfzıssıhha
bağlı serum çiftliği

TEŞKİLÂTI

Köy sağlık memurları tedrisatı

kalem

Müdür
Hukuk

70

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet
leri mütehassısları

Maaşlı memurlar

6

müşavirliği

ÎŞAEETLÎ CETVEL

4258 sayılı kanuna bağh (2) numaralı cetvele
eklenen kadro

Hususi

Aded Maaş

Memuriyetin nev'i

Birinci sınıf eczacı

7
10

80
70

müessese
60

müessesesine

1
1
1
1
1
1
1
1

80
70
70
30
35
25
25
20

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet
leri hemşireleri
11 Başhemşire
12 Birinci sınıf hemşire
Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet
leri idarî memurları
11 İdare memuru

müessese
30
25
müessese
30
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D.

Memuriyetin nev'i

Aded Maaş j D,

12
12
13
13
13
14
13
15

Mutemet ve mubayaa memuru
Ayniyat mutemedi
Depo ve ambar memuru
Kâtip ve mubayaa memuru
Kâtip
»
Hasta kabul memuru
imam ve gassal

1
1
1
1
1
1
1
1

25
25
20
20
20
15
20
10

İstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü
kalemi
13 Sıhhi müesseseler
komisyonu kâtibi

satınalma
1

11
26

Baştabip ve müdür
Çocuk hastalıkları mütehassısı
Başhemşire (Ebe)
Hemşire

Ebe

Ayniyat mutemedi ve ambar me
mura
13 Kâtip ve mutemet

Aded Maaş

12 Sıhhat memuru
13 Kâtip

6
1

25
20

2
2
2
8
2

70
60
gn
25
25

Terem mücadele dispanserleri
6
7
11
12
12

Baştabip
Tabip
Ziyaretçi başhemşire
Ziyaretçi hemşire
Kâtip ve ayniyat mutemedi

20

60
25

Doğum ve çocuk bakımevleri
4
6
11
13
13
12

Memuriyetin nev'i

Trahom mücadele teşkilâtı

ÜCRETLİ MEMURLUKLAR

Doğumevlerine bağlı Köy ebe mektepleri mûtehassısıs ve memurları
7 Doğum mütehassısı
12 Müzakereci ebe
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Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet
müesseseleri baştabipleri
D.

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

12 Baştabip ücreti
1
1
1
1
2

90
70
30
20
20

1
1

25
20

2

75

Hastaneler, sıhhi ve içtimMı muavenet
müesseseleri asistanları
13 Asistan

3

60

15

75

Sıtma mücadele mıntakaları
12 Sıtma mücadele sıhhat memuru

C - ÎŞABE1 Lî CETVEL
Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

Köy ebesi
» »

Koy sağlık memurları
500
300
200

Aded (Vıct

Birinci sınıf köy ebeleri

Koy sıhhat teşkilâtı kadrosu

Köy sağlık memuru
»
»
>
»
*
»

Memuriyetin nev'i

20
30
40

500
400

30
30

250
150

40
50

İkinci sınıf köy ebesi
Köy ebesi
> >
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Aded Maaş

T).

Maaşlı ihtisas mevkileri
Köy ebe mektepleri mütehassıs ve memurları
7 Doğum mütehassısı
11
60

6

Memuriyetin nev'i

D.
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K - ÎŞARETLÎ CETVEL
Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

Köy sağlık memurları tedrisatı
muallimi
5
»
»
»

10
7

70
80

[1] SAYILI CETVEL
Sıhhat ve içtimai muavenet
Memuriyetin nev'i

]).

Aded Maaş

Refik Saydam Merkez hıfzıssihha
bağlı serom çiftliği
6

Ziraat mütehassısı

Köy sağlık

Köy sağlık memuru
»
»

70

Köy sağlık memurları tedrisat
6 Muallim

Aded Ücret

Memuriyetin nev 'i

D.

müessesesine

teşkilâtı

300
200

30
40

500
400

20
30

100
50

40
50

Birinci sınıf köy ebesi

muallimleri
1
70

Köy ebesi
»
»

memurları

ikinci sınıf köy ebesi

Köy sağlık memuru

500

Ücret
20

15 Köy ebesi
14
»
•»

[2] SAYILI CETVEL
Vazifenin nev'i

Doğum ve çocuk bakım evleri
Çamaşırcı

10

50

Aded Ücret

A^azii'cnin nev'i

Aded Ücret

10
60

Aşçı
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire

50
25

[3] SAYILI CETVEL
F.
456
468
475

M.

Tahsisatın nev'i

1 Memurlar maaşı
1 Daimî memuriyet harcırahı
6 Doğum ve çocuk bakım ev-

Zam
30 390
10 000

F.

Tahsisatın nev'i

M.

Zam
78 705

leri
Yekûn

119 095
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[4] SAYILI CETVEL
F.
475

Tertibi

Hastaneler, Sıhhat ve içtimai
müesseseleri.
47(5 Mektep, müessese ve yurtlar.

muavenet

Köy enstitülerinden köy ebe mekteplerine
nakledilecek talebenin naklinin istilzam ettiği
her türlü masraf 475 nci faslın 6 neı maddesin
den tesviye edileceği gibi bunların iaşe, ibate,

ilbas masrafları ve aylıkları, gerek köy ebe
mekteplerinden ve gerekse köy enstitülerinin
sağlık memurları sınıflarından mezun olacak
talebeye verilecek zâti teçhizat ve bunlar için
alınacak demirbaş eşya bedelleri, köy enstitü
lerinden sağlık memurları sınıfları talebesinin
staj için hastanelere gidiş, geliş yol ve stajın
devamı müddetince yiyecek ve yatacak mas
rafları da bu fasılların alâkalı maddelerinden
verilir.
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