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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunda değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair olup cra Vekilleri Heyetince 17 . V . 1944
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının ilişik cetveller ve esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.
Başvekil
.
Ş. Saraçoğlu

Mucip sebepler lâyihası
Muhtelif Devlet dairelerinin teşkilâtı, halen memuriyet'unvanına ve memuriyet adedine gö
re tanzim olunan teferruatlı kadrolarla tesbit edilmiş bulunmakta, bu kadrolar dâhilinde me
murların terfileri ekseriyetle başka mahiyette vazifelere nakil suretiyle ancak temin edilebil
mekte, hattâ bazı ahvalde bunun için kadro derecelerinin yükseltilmesi yoluna gidilmek zarureti
görülmektedir. Muayyen vazifelerde ihtisas sahibi memur yetiştirmeğe eok az müsait olan bu şek
lin değiştirilerek bir memurun aynı vazifede bir kaç derece terfiine imkân verecek surette, kad
roları vazifelerin mahiyetine göre muhtelif gruplarda toplayan yeni bir şekil kabulü muvafık
görülmüştür.
'
"
.
Binaenaleyh, hem Devlet hizmetlerinin iyi gömülmesine, hem memurların vaktinde terf ilerine
imkân vermek suretiyle bir dereceye kadar terfihlerine istihdaf eden bu lâyihaya çocuk zammı,
doğum ve ölüm tazminatı gibi memurların doğaldan doğruya terfihine müteallik bazı esaslar
da konulmuştur.
Esasları umumî hatlariyle yukarıda arzolun"in lâyihanın muhtelif maddeleri hakkındaki es
babı mucibe aşağıda arzolunmuştur:
I - Devlet memuriyetine ilk girişte en aşağı derece olarak tesbit edilen 10 liralık 10 ucu derece,
bu derece maaşı tutarının azlığına binaen, kaldırılmıs ve 3656 sayılı kanunun birinci maddesine
bağlı cetvel ona göre değiştirilerek dereceler 14'de indirilmiştir.
I I - Devlet dairelerinin teşkilât kadroları memuriyetin• mahiyet ve .sınıfına göre 7 grupa ayrılmış
birinci grupun (A) kısmı'iki ve birinci grupun (B) kısmiyle diğer, gruplar dörder derece olarak tes
bit olunmuştur.
>
I I I - Mevcut maaşlı teşkilât kadroları, ikinci madde ile, tesbit edilen grup esasına göre hazırlana
rak (1.) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolardan ihtisas mevkii olanlar ayrıca (2) sayılı cetvele
ithal edilmiştir.
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IV - 15 nci'derece kaldırılmış bulunduğundan 4 ncü madde ile 3656 sayılı kanunun'3 ncü mad
desi buna göre değiştirilerek orta mektep mezunlarından bulunmadığı takdirde memurin kanununa
göre memur olabileceklerin 14 ncü dereceye alınabilecekleri hakkında hüküm konulmuştur.
V - Maaşlı ve ücretli memurlar arasındaki derece faikı kaldırılmış bulunduğu cihetle 3656 sayılı
kanunun 12 nci maddesi ilga edilmiş ve mezkûr kanunun. 6 • nci maddesi hükmünün ücretliler hakkın
da da tatbik olunacağına dair hüküm lâyihanın 5 nci maddesinde derpiş olunmuştur.
VI - Memuriyete girişte, tahsil derecelerine göre bidayeten iktisap edilecek dereceler arasında esa
sen bir fark mevcut bulunduğundan yüksek mektep mezunu olmıyanlarrn terfi müddetleri de 3
seneye indirilerek, bir üst dereceye terfi müddeti, seyyanen 3 sene olarak tesbit edilmiştir. Ehliyetin
âmir tarafından kabul ve tasdik edilmiş olması şartiyle memurun dâhil olduğu-.grup içinde zamanında
tefrii temin edilmek suretiyle kadrosuzluk yüzünden terfi cttirilcmcmck müşkülâtı önlenmiştir. An
cak, bir gruptan diğer grupa geçişde bir üst grupda münhal bulunması esastır.
Bir gruptan diğer grupa geçebilmek için 4 ncü grupa (Dördüncü grup dâhil) ehliyet imtiha
nında kazanmış olmak şart kılınmış, meslek kurslarını muvaffakiyetle bitirenlerle memuriyet unvan
ları değişmiyenler, meslekleri dâhilinde üst grupa terfide imtihandan istisna edilmişlerdir. Bu su
retle bir üst grupa terfie hak kazanmış olanlardan üst grupa münhal bulunmaması dolayısiyle terfi
ettirilemiyenlerc bir isene müddetle bulundukları derece ile bir yukarı dereceye ait aylık tutarları
arasındaki farkın yarısının ve bu müddetin hitamından itibaren do diğer yarısının verilmesi temin
olunmuştur.
Birinci grupa dâhil vazifelerin arzettiği ehemmiyete binaen, bunlardan birinci derecede terfi
müddetini bitirenlerden (A) kısmına girenlere aylıkları tutarının bir misli ve (B) kısmına dâhil bulu
nanlara yansını geçmemek üzere, her sene bir evvelkine ilâveten, aylıkları tutarının % .10 nunun taz
minat olarak ödenmesi cihetine gidilmiştir.
Herhangi grupa dâhil bir vazifeye yapılacak tâyinde memurun, o grupun ilk derecesine ait ay
lığı müktesep hak olarak alabilmesi şart kılınmıştır. Şukadarki, hâlen bulunduğu vazifenin dâhil
olacağı grupun asgari derecesi aylığını müktesep hak olarak alamıyanların bu-vazifelerde istihdam
larına devam olunacağı hakkında muvakkt 2 nci maddeye hüküm konulmuş ve 3656 sayılı kanunun
7 nci maddesi bu esaslara göre değiştirilmiştir.
VII - Yukarıda işaret edildiği üzere 15 nci derece kaldırılmış olduğundan yalnız 14 ncü dereceye
10 lira muvakkat tazminat verilmesi hükmü de kaçırılarak bu derece için dahi muvakkat tazminat
15 lira olarak tesbit edilmiş ve 3656 sayılı kanunun ücretlilerin muvakkat tazminatı hakkındaki 15 nci
maddesi kaldırılarak maaşlı ve ücretli memurların muvakkat tazminatlarına ait hüküm birleşti
rilmiştir.
?f ? ' . ' . " " ' " - - '
V I I I - Muhtelif vekâletlere ait hizmetlerin görülmesini ve teşkilâtın mesaisini merkezde tanzim
ve idare vazifesiyle mükellef olan ve vekillerin en yakın mesai arkadaşları bulunan bazı vazifeler
ashabının seçilmesinde vekillere daha büyük bir serbestlik temin etmek ve bu vazifelerde çalışacak
ların yüklendikleri külfetlere tekabül eylemek üzere müsteşarlık ye umum müdürlük gibi bir kısım me
muriyetler için, müktesep hakları olan derece aylığı ile bir üst derece aylığı arasındaki farkın tazmi
nat olarak verilmesi muvafık görülmüştür.
I X - Kadrolar gruplandırılmış olması hasebiyle herhangi grupa dâhil bir vazifeye vekâleten tâ-,
yin olunan kimseye vekâlet aylığı nispetinin hangi derece üzerinden tesbiti icabedeceği hususun
da bir hüküm konulması icabetmiş ve lâyihanın 9 ncu maddesi bu maksatla hazırlanmıştır.
X - 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesi gereğinco munzam vazife alabileceklerin, kadroların
gruplandırılmış olması hasebiyle, dâhil olduğu gruptaki munzam vazifesi aylığını hangi derece
üzerinden alabileceği hususunda da tesbiti icabetmiş vo bu sebeple lâyihanın 10 ncu maddesiyle
mezkûr 18 nci maddeye bir fıkra eklenmiştir.
X I - Mevzuatımıza ilk defa 4187 sayılı kanunla giren ve ancak fevkalâde hallerin devamına
maksur tutulmuş olan çocuk zammına ait esaslar daimî hüküm olarak lâyihanın içine alınmış ve
bu zammın miktarı arttırılmıştır. Memurin kanununda mevcut olup şimdiye kadar tescil edilmiş
( S. Sayısı : 167 )

olan yardım hükümleri kaldırılarak maaşlı veya ücretli memurlara ölümde ve çocuk doğumunda
yardım esas vo miktarları yeniden ve lâyihanın 11 ve 12 nci maddelerinde tesbit olunmuştur.
X I I - 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak yardımlardan hiç bir nam ile vergi ve tevkifat yapılmaması lâyihanın 13 ncü maddesinde ayrıca tasrih edilmiştir.
XIII - Memurin kanununun 3335 sayılı kanunla muaddel 84 ncü maddesinin (D) fıkrası muci
bince 7 nci ve ondan aşağı derecelerde bulunanlardan (Kadro dolayısiyle açıkta kalanlar dâhil)
memleket dahilindeki resmî müessesatı sıhhiyede tedavileri lüzumu fennen sabit olanlara tedavi ve
yol masrafı ve Devletçe tedavi edilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları mensup oldukları
dairo bütçesinden verilmektedir.
Aynı esas 7 nci ve daha yukarı derecelerde bulunanlarla ücretli memurlara, her hangi bir sc
beplo açık maaşı alanlara, vekil memurlara ve ayakta tedavileri lüzumu fennen sabit olanlara
da teşmil edilmek suretiyle 14 ncü madde tanzim edilmiş ve memurin kanununun mezkûr (D) fık
rası hükmü ilga olunmuştur.
XIV - 15 nci madde, yeniden sevkedilen hükümlere göre bazı kanunların ilgası icabeden mad
delerini ve 16 nci maddesi teşkilât kadrolarından ügast icabedenleri göstermektedir.
XV - Lâyihanın 17 nci maddesiyle 3656 sayılı kanunun 26 neı maddesinin son iki fıkrası değiş
tirilmekte ve terfi müddetleri müstesna olmak üzei'e 2556 sayılı kanun hükümleri mahfuz tutulmak
tadır: Şu kadar ki, bunların hâlen bulundukları derecedeki terfi müddetlerine ait müktesep haklan
ihlâl edilmemek maksadiylc bulundukları derecedeki terfi müddetlerinin 2556 sayılı Hâkimler Ka
nunu ile kabul edilmiş olan terfi müddetlerine göre hesap edileceği muvakkat 6 nci maddede ayrıca
tasrih edilmiştir.
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur vo müstahdemlerinin ücret
leri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanunların hükümleri, ilk defa veya naklen memuriyete alınma
şartlan ve terfi müddet ve esasları ve aylık dereceleri hariç olmak üzere, mahfuz tutularak mezkûr
idare memurları ile bu .kanun şümulüne alınmıştır.
XVT - Ehliyet imtihanı ile ehliyetin âmir tarafından tasdikına ait esaslar hakkındaki nizamname
nin ihzarı içiır geçecek müddet nazarı itibara alınarak imtihan esasının tatbiki bir sene sonraya bıra
kılmış ve bu. maksatla muvakkat birinci maddeye hüküm konulmuştur.
XVII - Maaşlı memurlarla ücretli memurlar arasındaki derece farkı kaldırılmış- bulunması
hasebiyle 3656 sayılı kanunun, ücretli memurların muvakkat tazminatlarına dair olan 15 nci mad
desi hükmü ilga edilmiş bulunduğundan hâlen ücretli vazifelerde bulunanların muvakkat tazminat
larının bir derece aşağıdaki maaşlı memurların muvakkat tazminatları üzerinden verileceği ve ücretli
vazifede iken maaşlı vazifelere geçeceklerin bir aşağı derece ile nakledilecekleri lâyihanın 3 ncü
muvakkat maddesinde tasrih olunmuştur
~~~
XVIII - Hususi kanunlarındaki hükümlerine müsteniden' müktesep haklariyle kadro aylıkları
arasındaki fark ücret olarak verilmek üzere'tâyin edilmiş ve edilecek olanlara, kadrolarının dâhil
olduğu grupun son derece aylığı daha yüksek bulunsa dahi, bu kanunun mer'iyete gireceği tarihten
sonra bu suretle ödenecek fark için kanunun mer'iyete girdiği tarihteki kadroları aylığının esas tutu
lacağı muvakkat 4 ncü maddede tesbit olunmuştur.
3656 sayılı kanunun 6 nci maddesine tabi istisnai mevkilerde bulunanların da kanunun mer'iye1e girdiği tarihte almakta ~oldukları aylıkları muhafaza edecekleri dahi muvakkat 5 nci maddede
tasrih olunmuştur.
.,
X I X - Muvakkat 7 nci maddesi hükmüne göre mülhak bütçeli idareler hususi idare ve belediye
lerin teşkilât kadroları bu kanun hükümleri dairesinde tadil, edilinceye kadar bu idarelere, ait ve hâ
len mer'î olan kadroların tatbikin a devam olunacak, ancak, mülhak bütçeli idarelerin bu kanun
hükümleri dairesinde tanzim edilerek teşkilât kadroları en geç l . T X . 1 9 ! 4 tarihine kadar Büyük
Millet Meclîsine takdim kılınacaktır.
. '
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Yüksek Keisliğc

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair 3656 sayılı kanunda değişiklik
yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ilâ
vesine dair olup Başvekâletin 18 . V . 1944 tarih
li ve.6/1350 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise
sunulan "kanun lâyihası Encümenimize havale
buyurulmakla Maliye Vekili ile ilgili diğer Ve
killerin ve Divanı Muhasebat Reisinin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu.
İhı lâyihanın tanzimindeki asıl maksadın,
muhtelif Devlet daireleri teşkilâtının memuri
yet aded ve unvanlarına göre vücude getirilmiş
kadrolarla tcsbit edilmiş bulunması, bu kadro
lar içinde terfilerin ekseriyetle memurları baş
ka mahiyette vazifelere nakil suretiyle temin
edilebilmesi ve bazı hallerde bunun için kadro
derecelerinin yükseltilmesi yoluna gidilmesi
yüzünden •muayyen vazifelerde ihtisas sahibi
memur yetiştirmeğe çok az müsait olan bu usu
lün yerine bir memurun aynı vazifede bir kaç
derece terfiine imkân verecek surette mevcut '
kadroları vazifelerin mahiyetlerine göre muh
telif gruplarda toplayan bir şekil kabulünden
ve böylece Devlet hizmetlerinin iyi görülmesi
ni teminden ibaret bulunduğu' anlaşılmıştır.
Bundan başka, . memurların terfihi maksadiyle 4178 sayılı kanunun çocuk zammına mü
teallik ve fevkalâde ahvalin devamına maksur
olan. hükümleri daha ziyade genişletilmekte ve
dainuleştirilmekte, Memurin Kanununun 84
neti maddesine göre ölüm halinde memurların
ailelerine verilmesi gereken fakat şimdiye ka
dar Bütçe Kanunlariyle tatbiki tehir olunması
sebebiyle verilemiyen ölüm tazminatının veril
mesi ve bu yardımın çocuk doğumlarına da
teşmil edilmesi yolunda lâyihaya bazı hüküm
ler konmuş okluğu görülmüştür.
Memurları terfi ettirebilmek için kadroları
yükseltilmek veya bulundukları vazifelerden
başka mahiyetteki vazifelere geçirmek gibi çok
mahzurlu olan bugünkü usulün yerine memur
ların vazifelerinde kalarak terf ilerini temin edi

ci bir şekil olmak üzere Hükümetçe teklif edi
len grup]ama şekli üzerinde Encümenimizce
bilhassa ehemmiyetle durulmuştur.
Hükümet lâyihasında memuriyetler, her biri
si dört dereceden mürekkep yedi grupa ayrılarak
memurların almakta oldukları maaş derecelerine
göre girebilecekleri bu gruplar, içindeki terf ile
rinde gurpun âzami derecesine kadar kadro kaydiyle mukayyet- olmaksızın ilerleme imkânı ve
rilmiş, dördüncü grupa kadar gruptan, grupa
terfii er ise imtihan olmak ve üst grupta münhal
yev bulunmak kayıtlarına bağlı tutulmuştur
Hâlen 3656 sayılı kanuna bağlanmış cetvel
ler ve Teşkilât kanunlariyle kabul edilmiş olan
kadrolar, ihtiva ettikleri dereceler itibariyle
aynen bu gruplar arasına konulmuş ve lâyihaya
bağlı 2 numaralı cetvelin tetkikinde bugün müs
tahdem bulunan memurların, girecekleri gruplar
içinde en çok iki derece terfi edebilmek imkâ
nı in elde ettikleri anlaşılmıştır.
Hükümetin mucip sebepler lâyihasında da
izah edildiği üzere esasen şimdiye kadar bir çok
terf iler-kadro' yükseltilmeleri veya başka mahiyet
teki vazifelere nakil suretiyle yapılagelmiş oldu
ğundan mevcut Devlet daireleri kadrolarına dâ
hil memuriyetlerin bugünkü unvanlar altında
maaş derecelerine göre gruplara ithal edilerek
yanılacak bir tasnif ile vazifelerin mahiyetlerinin
tebarüz ettirilemiyeceği ve aynı mahiyet ve un
vandaki memuriyetlerin bu şekilde bir kaç grup
ta yer alması zarureti hâsıl - olduğu ve bu iti
barla mevcut kadrolardaki teadülsüzlüğün izales-i yoluna gidilmeden gruplama esasının tat
biki mak'sadr temin edemiyeceği ve kadroların
ıslahı ise bir taraftan müstekar bir vaziyetin
husulüne, diğer taraftan uzunca bir tetkike mü
tevakkıf bulunduğu yapılan uzun müzakereler
neticesinde anlaşılmış ve esas itibariyle ileri bir
fikrin mahsulü olan ve tatbiki faydalı görülen
grup usulünün, Encümende kalan cetveller
üzerinde Hüküm etçe ve encümence daha uzun ve

(S,.SayijŞi : 167)

— 5—
icabında müşterek tetkiklerde bulunmağa imkân
hazırlanmak üzere, ileriye bırakılarak bu usul
ile memurlara yerlerinde kalarak temin edilmesi
düşünülmüş olan bir kaç derece terfie mevcut
kanundaki esaslar dahilinde imkân verilmesi mu
vafık olacağı hususunda Hükümetle mutabık ka
lınmıştır.
Bu esaslar dairesinde lâyiha, Encümenimizce
yeni bir tertip altında kaleme alınmıştır.
Birinci madde — Mer'i Teadül Kanununun
birinci maddesiyle tesbit edilmiş olan maaş dere
celerinden 15 nci derecenin kaldırılmasını hedef
tutan bu madde, lâyihanın kanuniyet kesbederek
mer'iyete girdiği tarihte 15 nci derecede bulunan
memurların idarece hiç bir tâyin muamelesine
lüzum kalmaksızın kendiliğinden 14 ncü dereceye
geçeceklerini ve bu geçişin bir terfi sayılacağını
ve bu itibarla 14 ncü derecedeki kıdemlerine bu
tarihin başlangıç olacağını ifade etmekte ve bil
hassa son fıkra bu maksatla kaleme alınmış bulun
maktadır.
İkinci madde : 15 nci derecenin kaldırılması
sebebiyle Teadül kanununun 3 ncü maddesinin
(A) ve (H) fıkralarında gösterilen ]5 nci dere
celerin de kaldırılması gerektiğinden bu madde
yazılmıştır.
Üçüncü madde : Bu madde ile Teadül kanu
nunun 7 nci maddesinde aşağıdaki değişiklikler
yapılmıştır:
1: Yüksek mektep mezunu olmıyanlarm bir
üst dereceye terfileri için olan dört senelik müd
det, Hükümetin mucip sebepler lâyihasında izah
edilen mülâhazalara binaen yüksek mektepten me
zun olanlar hakkında kabul edilmiş olan üç sene
ye indirilmiştir.
Bundan başka bu gün ancak 6 nci dereceye
kadar terfi edebilmeleri caiz olan yüksek mektep
mezunu olmayanların memuriyet hayatında şevk
ve gayretlerini kırmamak, istidat ve ehliyeti bu
lunanları teşvik etmek maksadiyle ve Teadül ka
nununun muvakkat 5 nci maddesiyle temin edil
miş haklar mahfuz kalmak üzere, bunlara dör
düncü dereceye kadar terfi imkânı verilmiştir.
Şimdiye kadar mevcut farklı terfi müddetleri
esası dâhilinde memuriyete girmiş bulunan yük
sek mektep mezunlarının bu esas ile iktisap edil
miş haklarını korumak üzere bir defa için bun
ların terfi müddetlerinin iki seneye indirilmesi
muvafık görülerek lâyihaya birinci muvakkat
madde ilâve edilmiştir.

2. Merî Teadül kanununda terfi için ehliye
tin esas olacağı anlaşılmakta ise de bu cihet açık
ça ifade edilmemiş ve Hükümetin teklifinde de
ehliyetin esas tutulacağı gösterilmekle beraber
bunun takdir ve tesbit şekli nizamnameye bıra
kılmıştır. Gerek terfilerde ehliyetin esas olduğu
nun, gevek bunun takdir şekline ait nizamname
ile tesbiti icap eden esasların kanunda tasrih
olunması lüzumuna binaen bu cihetler maddede
gösterilmiştir.
Ancak bu husustaki nizamnamenin tanzimi ile
meriyete konması zaman alacağından o vakte ka
dar terfilerin bu maddedeki ehliyet esaslarına
göre tâyine salahiyetli amirlerce yapılmasını te
ni inen lâyihaya • muvakkat üçüncü madde ilâve
edilmiş ve bazı memuriyetler için hususi kanunla
rında, mevcut ehliyet esaslarının mahfuz bulundu/ğunu teyiden maddeye hüküm konmuştur..
3. Mer'i Teadül kanunu ile yedinci ve da
ha yukarı derecedeki memuriyetlere, aşağı de
recede kadroya göre memuriyet olmaması veya
ehil memur bulunmaması hallerinde, iki derece
aşağıdan memur tâyinine imkân verilmiş ise de
bu memurlara bu suretle tâyin edildikleri dere
ce maaşı ödenmesi kabul edilmemiştir.
Ehliyetlerino binaen iki üst derece memu
riyetin mesuliyet ve külfetini üzerlerine alacak
memurlara müktesep hakları olan derece maaşı
ilo tâyin olundukları vazifenin maaşı arasında
ki farkı, tazminat olarak ve müktesep hak teş
kil etmemek kaydiyle verebilmek salâhiyetinin
Hükümete tanılması ve bu suretle dairelerin
sevk ve idare mevkilerine getirilecek ehil me
murların terfih vo ikdarlarma ve işlerin iyi
yürütülmesine imkân bırakması uygun gö
rülmüştür.
Dördüncü madde : Mer'i Teadül kanununa
göre terfi için kadroda açık yer bulunmak esas
olduğundan memurları terfi ettirebilmek üzere
ya kadroları yükseltmek veya bulundukları
hizmetlerden başka vazifelere nakletmek yolu
na gidildiği ve bu mahzurlu usulün yerine Hü
kümetçe grup şeklinin teklif olunduğu, fakat
müzakereler neticesinde bu gnıplama usulünün
ilcriyo bırakılarak terfi için daha amelî esaslar
bulunmasının tercih edildiği lâyihanın- umumî
mütalâa kısmında arzolunmuştu.
Madde, bu maksadı temin etmek üzere mer'i
Teadül kanununun sekizinci .maddesini tadil
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vo tevsi suretiyle yazılmış v.c bu hususta şu
esaslar tesbit olunmuştur.
1. Mcr'i sekizinci madde hükmüne yöre
ehliyetlerine binaen terfie hak kazanmış me
murlara ancak kadroda münhal yer bulunma
mak sebebiyle ve bulundukları derecede iki
terfi müddeti geçirmiş olmak suretiyle bir üst
derece maaşı verilebilmektedir.
Mer'i lıülmmlero göre, memurların terfi müd
detlerini doldurdukları ve ehliyetleri itibariyle
üst dereceye terfie hak kazandıkları hakle ter
fi ettirilmemeleri, kadroda münhal yer. bulun
mamak veya memuriyetin üst derecesi başka
ınahiyetto bir vazife olmak veya üst derece me
muriyete geçmek için yaş, tahsil ve saire ba
kımlarından bir takım kayıtlar ve şartlar ko
nulmuş bulunmak gibi sebeplerden ileri gelmek
te okluğundan ve halbuki bir memur, bulundu
ğu vazifedeki muvaffakiyeti ve başarısı itiba
riyle bir üst derece maaşı almak suretiyle ter,fie müstehak görülmüş bulunabileceğinden üst
dereceye terfie engel teşkil eden bu gibi hal ve
vaziyetlerde de memurlara terfi imkânı veril
mesi uygun görülmüş ve maddede bu vaziyetler
açıkça gösterilerek her derecedeki memurların
bulundukları memuriyet derecesinin en çok iki
üst derecesine kadar terfi ettirilebilmeleri esa
sı kabul olunmuştur.
2. İkinci derece memuriyetlerin üstünde
yalnız bir üst derece bulunduğundan ve,birin
ci derece memuriyetlerin üstünde ise başka bir
derece olmadığından bu gibilerin birinci de
recede bulunanlarına her terfi müddetini dol
durdukça yüzer liradan âzami iki yüz ve ikin
ci derecede bulunanlara da ikinci defa terfi
müddetlerini doldurduklarında yalnız yüz lira
tazminat verilmesi esası kabul edilmiştir. • Bu
tazminat yeni bir derece ihdası mahiyetinde
olmadığından harcırah ve tekaüt hesaplarında
esas teşkil etmiyecektir.
3. Bu suretle yapılacak terf ilere esas teş
kil eden iki üst derece, memur bulunduğu me
muriyetin kadro derecesine nazaran olan iki
üst derecedir.
Şu kadar ki, Teadül Kanununun, bu lâyi
hanın üçüncü maddesiyle değiştirilen yedinci
maddesi hükmüne göre, kadrosunda aşağı de
recede memuriyet olmamak veya ehil bulunma
mak sebepleriyle yedinci ve daha yukarı dere
celerdeki memuriyetlerden birine iki aşağı de

receden tâyin edilmiş olanlar, ister müktesep
hakları olan derece ile tâyin edildikleri derece
maaşı arasındaki farkı tazminat mahiyetinde
alsınlar, ister almasınlar, tâyin edildikleri de
rece maaşını müktesep hak olarak alıncaya ka
dar esasen bulundukları memuriyette terfi ede
bileceklerinden' bu gibi memurların bu madde
hükmüne göre iki üst derece maaşına terfileri,
bulundukları memuriyetin kadro derecesi ma
aşını bir terfi müddetiııcc müktesep hak olarak
aldıktan sonra yapılabilir.
Kezalik Teadül Kanununun altıncı-madde
sinde- yazılı istisnai mevkilerde bulunan me
murlar dahi ancak, tâyin edildikleri memuriye
tin kadro derecesi maaşını müktesep hak ola
rak bir terfi müddetiııcc aldıktan sonra bu hü
küm dairesinde iki üst dereceye terfi edebi
lirler.
Maddenin son fıkrası bu hususu tebarüz et
tirmek üzere yazılmıştır.
4. Bu' madde ile memurlara verilen terfi
hakkr, yukarıda (1) numaralı fıkrada izah olunan
zaruretlere veya memurun bulunduğu vazifede
kalması idarece faydalı görülmesi lüzumuna müs
tenit olduğundan kadrosunun iki üst derece ma
aşını bu suretle almış olan bir memurun aynı
kadro maaşına tekabül eden başka bir vazifeye
nakli ve bu vazifede evvelce almış olduğu iki
üst derece maaşını almakta devam etmesi tabii
ise de açıkta bulunan bir memurun herhangi
bir zaruretle müktesep hakkı bulunan dereceden
daha aşağı bir dereceye tâyini halinde, kendisine
o kadroda kaldıkça bu maddeye istinaden iki üst
derece maaşı verilmesi derpiş edilmemiş ve bu
şekilde müktesep hakkından aşağı bir dereceye
tâyin olunan memurun müktesep hakkına mu
adil olarak açılacak ilk münhâle tâyini hakkı
zaten mahfuz bulunduğundan bu hususta baş
kaca bir hüküm şevkine mahal görülmemiştir.
Beşinci madde : Bu madde ile 15 nci derece
kaldırılmış olduğundan Teadül Kanununun bu
derece memuriyetlere verilecek muvakkat taz
minat miktarına mütaallik bulunan hükmü de
kaldırılmış ve 14 ncü dereceye ait 10 liralık mu
vakkat tnzmiııat da-15 liraya çıkarılmıştır.
Altıncı madde : 4178 sayılı kanun ile konmuş
ve fevkalâde hallerin devamiylc mukayyet tutul
muş olan «çocuk zammı» na daimî bir mahiyet
verilmiş, her çocuk için verilecek zammın miktarı
iki buçuk liradan beş liraya çıkarılmış ve bütün
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çocuklara teşmil olunmuştur. Ancak bu suretle
verilecek çocuk zamlarının tevlit edeceği malî
külfet genişlemiş olduğundan 1944 yılı bütçe
siyle kabul edilmiş bulunan tahsisat gözonünde
tutularak yalnız bu yıl için bu hükmün bir ikinciteşrin 1944 tarihinden başlatılmasına zaruret
görülerek ve Hükümetle mutabık kalınarak lâ
yihanın mer'iyet maddesine bu yolda bir fıkra
konmuştur.
.
Maddenin D işaretli fıkrası, bu hükümler
den istifade edecekler, bazı memurlar hakkın
da hükmü devam edecek olan 4178 sayılı kanu
nun çacuk zammına mütaallik 3 ncü maddesi
hükmünün tatbik edilmiyeceğini göstermek zaru
retiyle ilâve edilmiştir.
Yedinci madde : Memurların çocuğu dünya
ya gelmesi veya memur olmayan, karısının ölmesi
hallerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ken
dilerine bir yardım olmak üzere, birinci halde
bir aylık tutarmca ve ikinci halde iki aylık tutannea tazminat verilmesi kabul edilbiş ve bu
suretle 788 sayılı kanunun şimdiye kadar umu
mî muvazene kanunlariyle tehiri cihetine gidi
len ve ölen memurların ailelerine para yardımını
derpiş eden 69 ncıı maddesi hükmü de genişle
tilerek Teadül kanunu mevzuu içine alınmıştır.
Sekizinci madde : Bu lâyihanın altıncı ve
yedinci maddeleri gereğince yapılacak yardım
lar kazanç mahiyetinde olmadıklarından bun
ların hiç bir vergi ve tevkif ata tabi tutulmama
sı ve borç için haciz dahi edilmemesi esası Eneümenimizce de kabul edilmiştir. Ancak otuz
sene hizmetten sonra tekaüt edilenlere 1683
sayılı kanunun muaddel 58 nci maddesi gere
ğince verilen ikramiyelerin dahi bugünkü va
ziyet ve şartlar dolayısiylc vergiden istisnası
Hükümetle mutabık kalınarak uygun görül
müş ve madde bu maksatlara göre yazılmıştır.
Dokuzuncu madde : Hasta memurlardan bir
hastanede yatarak tedavileri lüzumu fennen
sabit olanların bu suretle tedavi masraflarının
dairelerince verileceğine müteallik olan 788 sa
yılı Memurin Kanununun muaddel 84 ncü mad
desi hükmü dahi hasta memurlara yardım ma
hiyetinde olduğundan ayakta yapılacak tedavi
lerle yol masraflarına ve 7 nci dereceden yukarı
memurlara da teşmil suretiyle Teadül Kanunu
mevzuu içine alınmıştır.
yabancı memleketlerde daimî bir vazife ile
bulunan Hariciye Vekâleti memurları ve on

lar gibi aynı esas üzerinden maaş ve ücret alan
diğer daireler memurları dahi Hükümetle mu
tabık olarak hükmün şümulü içine sokulmuşlar,
ancak bunlara bu durumlarında verilecek mas
rafların memleketimizde muadil sıhhi müesse
selerdeki tedavi masraflarını aşmamasını temin
için azami miktarlarının vekâletlerince tâyini
ve bu maddenin tatbikında gerekli esasların
Hükümetçe tesbiti lüzumlu görülerek maddeye
ona. göre hükümler ve kayıtlar ilâve edilmiştir.
Onuncu madde : Bu madde lâyiha ile Tea
dül Kanunu mevzuuna alman ve kaldırılması
gereken hükümleri göstermektedir,
Birinci muvakkat madde : Terfi müddetleri
menşe farkı gözetilmeksizin üç sene olarak
birleştirilmiş olduğundan bugün mevcut olan
üç ve dört senelik farklı müddetler içinde me
muriyete g'irmiş bulunan yüksek mektep me
zunları için, yukarıda arzedilen sebeplere' bi
naen, ilk terfilerine ve bir defaya mahsus ol
mak üzere bu müddet iki seneye indirilmiştir.
İkinci muvakkat madde : Lâyihanın 4 ncü
maddesiyle; 3656 sayılı kanunun değiştirilen 8
nci maddesinin yeni şeklindeki esaslara göre
üst derece maaşı alanların bu suretle üst dere
ceye terfi ettirilmiş olacağı tasrih edilmiş ol
duğu hakle 8 nci maddenin eski şeklinde, üst
derece maaşı alanların üst dereceye terfi ede
ceği veya etmiş sayılacağı yolunda bir sarahat
yoktur. Bu gibiler hakkında malî bakımdan terfie ait hükümler tatbik edildiği halde meslekî
bakımdan terfi e ait haklarının tanınmadığı anla
şıldı.
3656 sayılı kanunun 8 ve muvakkat 16 nci
maddelerine müsteniden 1943 yılı ağustos ayın
dan itibaren bir üst derece maaşı verilmeğe baş
landığı cihetle, ehliyet ve liyakati olduğu halde
iki terfi müddeti veya daha fazla müddet bulun
duğu derecede kalarak bir üst derece maaşı alan
ların bu maaşı aldıkları tarihten itibaren, üst de
receye terfi etmiş sayılmaları için, 8 nci maddenin
değiştirilen şekildeki hükümlerine mütenazır ola
cak ve tatbikatta tereddüdü kaldıracak surette
açık bir hüküm tesbiti muavfık görülmüş ve İni
madde o maksatla yazılmıştır.
Üçüncü muvakkat madde : Üçüncü madde ile
kabul edilmiş olan ehliyet esasları dairesinde ya
pılacak terfilerin o maddede gösterilen nizamna
menin tanzim ve meriyto konmasına kadar geri
bırakılmamasını teminen bu muvakkat maddenin
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yazılması zaruri görülmüştür.
On birinci madde : Kanunun 6 ncı maddesi
hükmünün 1 ikinci teşrin 1944 talihinden başla
ması sebebi o maddenin mucip sebepleri arasın
da arzedilmistir. Aıicak bu lâyiha ile memurlara
bahşedilen hakların hazirandan muteber olabil
mesini temin için diğer hükümlerin 31 mayıs
1944 tarihinden meri tutulması gerektiği mülâ
haza edilmiştir.
Arzedilen esaslar dairesinde yeniden tanzim
edilen bu kanun lâyihası müstacelen müzakere
edilmek dileğiyle Umumî Heyetin tasvibine arzedilmck üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
R, V.
Kastamonu
T. Coşkan
Antalya
N. E. Sümer

M. M.
Kâtip
Tokad
İstanbul
11. N. Keşmir
F. Öymen
Aydın
Balıkesir
R, Alpman
S. Örgecvren

Bitlis
B. Osma
Diyarbakır
Rüştü Bekii
Eskişehir
Y. Abadan
'ita tay
//. Selçuk
İstanbul
H. Ülkmcn
Kütahya
II. Fekcah
Muğla
II. Kitapçı T.
Tokad
R. A. Scvengil
Yozgad
A. Sungur
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Bolu
Çanakkale
Dr. Z. Ülgen
S. T. Arsal
Diyarbakır
Edirne
Şeref Uluğ M. N. Gündüzalp
Giresun
Giresun
M. Alikaya •' Ayet Sayar
İsparta
İstanbul
M. Karaağaç
II. Kort el
İzmir
Kayseri
M. Birsel
F. Baysal
Manisa
Mardin
F. Kurdoğlu
R. Erten
Rize
Samsun
B .Balta M. Ali. Yürüker
Trabzon
Yozgad
S. Anamur
S. îçöz
Zonguldak
Zonguldak
E; Erişirgil II. A. Kuyucak

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne
dair 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun lâyihası
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarmın
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

dairelerin teşkilât kadroları bu kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde, bunlardan ihtİBas mevkii
olanlar bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Madde 1. — Maaşlı ve ücretli Devlet memur
larının (Hâkimler ve muallimler dâhil, subaylar
ve askerî memurlar hariç) dereceleri ve her dere
ceye ait aylık tutarları ile maaş asılları aşağıda
gösterilmiştir:

MADDE 4. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanu
nun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.

Derece

1
2
3
•

'4

5
6
7
8
9
10.
11
12
13
14

Tutarları

600
500
400
300
260
210
170
140
120
100
85
75
60
50

Maaş asılları

150
125
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15

Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve muhtelif
kanunların maaş asıllarına taallûk eden hükümle
rinin tatbikinde bu. cetvelin üçüncü sütununda
yazdı miktarlar ve emsal hâsılına ait hükümlerde
ikinci sütundaki rakamlar esas tutulur.
MADDE 2. — Devlet dairelerinin teşkilât
kadroları memuriyetin mahiyet ve sınıfına gö
re aşağıda gösterilen yedi gruptan birine ithal
edilir.
\
500 600
Birinci g r u p :
\
300 400 500 600
İkinci grup :
260 300 400 500
Üçüncü grup :
210 260 300 400
Dördün grup:
140 170 210 260
Beşinci grup :
100 120 140 170
Altıncı g r u p :
75 85 100 120
Yedinci g r u p :
50 60 75
85
MADDE 3. — Umumî

muvazeneye

dâhil

Madde 3. — Maaşlı ve ücretli memuriyetle
re ilk defa girenlerin menşei erine ve tahsilleri
ne göre alınabilecekleri dereceler aşağıda gös
terilmiştir:
a) Orta mektep mezunları ile bunlardan
bulunmadığı takdirde Memurin kanununa göro memur olabilecekler 14 ncü dereceye;
b) Lise veya muadili mekteplerde veya or
ta tahsille aynı zamanda meslek tahsili veren
en az beş yıllık veya orta mektep tahsilini ik
malden sonra en az iki yıllık meslek mektep
lerinden mezun olanlar on üçüncü dereceye;
c) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az
bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş veyahut beş yıllık meslek mektebi tahsili
üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek
tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdkten
sonra enaz dört yıllık meslek mekteplerinden
birinden mezun olanlar, mesleklerine ait -me
muriyetlerde on ikinci dereceye, (Lise veya
muallim mektebini bitirdikten sonra imtihanla
orta tedrisat muallimiği ehliyetnamesi almış
olanlar Maarif mesleğine bu derece ile alınabi
lirler).
d) Altı yıldan az tahsilli yüksek mektep
mezunları on birinci dereceye;
1. Bunlardan askerlik hizmetini ifa etme
den memuriyete intisap edecekler altı ay müd
detle on ikinci dereceye alınırlar.
2. Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya
fazla olması halinde eksiği ilk terfi müddetine
eklenir ve fazlası ilk terfi müddetinden indirilir.
8. Yüksek bir mektep tahsilini ikmal ve dip
loma istihsal eyledikten sonra yurdda veya y u r t
haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak mu
ayyen tezini kabul ettirmiş ve buna ait vesıka-

( S. Sayısı : 167 )

ri ayrı nizamnamelerle tâyin edilir.
y i da Maarif Vekâletine tasdik ettirmiş olanlar,
Herhangi grupa dâhil bir vazifeye yapıla
girebilecekleri derecenin bir derece yükseğine
cak tâyinde memurun,, o grupun ilk derecesine
alınabilirler.
e) Altr yıllık yüksek mektep mezunları o-. ait aylığı müktesep hak olarak alabilmesi şart' tır.
nuncu dereceye ;
Her memurun belli terfi müddetlerini dol
f) Lise tahsilini yurtta ikmal edenlerden
durduğu ve terfi için yukanki şartları da haiz
yüksek tahsilini memleketimizde veya yabancı
bulunduğu takdirde, içinde bulunduğu grupun
bir memlekette bitirdikten sonra meslekin muay
son derecesine kadar terfi ettirilmesi caizdir.
yen bir şubesinde ayrıca ihtisas yaparak ihtisas
Bulunduğu grupun son derecesine kadar
larını hususi kanunlarında yazılı şekilde tasdik
• terfii-yapılanlardan, o derecede de belli terfi
ettirenler dokuzuncu dereceye;
müddetini doldurmuş ve yukarıda yazılı şart
gO Yukarıdaki fıkralara göre 10, İ l , 12, 13
ları haiz bulunmak suretiyle üst grupa dâhil
ve 14 ncü dereceye girecekler arasında meslek
bir vazifeye terfi suretiyle tâyine hak kazanlerine göre İcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
mrş bulunanlar, üst grupta boş vazife bulun
cek yabancı dillerden birine ve 9 ncu dereceye
mamak yüzünden terfi ettirilememiş iseler bir
alınabilecekler arasında bu dillerden ikisine haksene müddetle bulundukları derece ile bir yu
kiylc vukufları kezalik İcra Vekilleri .Heyeti kakarı dereceye ait aylık tutarları arasındaki
rariylc teşkil edilecek bir komisyon huzurunda,
farkın
yarısını ve bu müddetin hitamından iti
imtihanla sabit olanlar, bir derece yukarısına alı
baren diğer yarısını alırlar.
nabilirler.
Birinci grupa dâhil bulunanlar, o grupun
MADDE 5. —- Devlet memurları aylıklarının
son derecesi aylığını bir terfi müddeti aldıktan
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 6
sonra aylıkları tutarlarının % 10 u her sene
ncı maddesi hükmü ücretli memurlar hakkında
bir evvelkine ilâveten kendilerine tazminat
da tatbik olunur.
olarak ödenir. Şu kadar ki, bu suretle ödene
cek tazminat bu grupun (a) kısmına dâhil olan
MADDE 6. — Devlet memurları aylıkları
lar için aylıkları tutarının bir mislini, (b)
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun
kısmına dâhil bulunanlar için de yarısını geçe
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
mez.
Madde 7. -— Yukarı dereceye terfi için en az
Üçüncü ve daha aşağı grupa dâhil kadro
üç sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müd
lar karşılık gösterilmek suretiyle aşağı grupa
det o derece aylığını fiilen almış olmak şarttır.
dâhil unvanlarla memur tâyini caizdir.
Gruplar içinde terfi, ehliyetin âmir tara
MADDE 7. — Devlet memurları aylıklarının
fından kabul ve tasdik edilmiş bulunması ile
tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 10
mümkündür.
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştri:
Yedinci gruptan altıncı, altıncı gruptan be
şinci, beşinci gruptan dördüncü grupa dâhil
Madde 10. .— Daimî olarak Ankara'da bulu
vazifelerden birine tâyin edilebilmek için yunan maaşlı ve ücretli memurlardan 1, 2 ve 3 ncü
karıki şartlardan başka ehliyet imtihanlarında
derecelere dâhil olanlara (60), 4 ve 5 nci derekazanmak ta şarttır. Şu kadar ki, meslek
velere dâhil bulunanlara (30), 6, 7 ve 8 nci dekurslarını muvaffakiyetle bitirenler ve memu . recclere dâhil bulunanlara (22), 9, 10, 11, 12, 13
riyet unvanları değişmeyenler meslekleri dâ
ve 14 ncü derecelere (15) lira, her ay aylıklarına
hilinde üst grupa terfi için ayrıca imtihana ta-. ilâveten muvakkat tazminat verilir.
bi tutulmazlar.
Bu tazminat kazanç ve iktisadî buhran vergi
Terfi için hususi kanunlarında mevcut im
lerine tabi değildir.
tihan esasları ile ehliyetin ispatı için kabul edil
Devlete ait binalarda ve memurlara tahsis
miş diğer esaslara ait hükümler mahfuzdur.
edilen meskenlerde oturanlara ve merkezleri An
kara'da olan müfettişlerden Ankara'da ikamet
Ehliyet imtihanı ile ehliyetin âmir tarafın
etmeyenlere bu tazminat verilmez.
dan tasdikma ait -esasların mevcut hususiyet
lerine göre muhtelif dairelerde tatbik şekilleMezuniyet ve muvakkat memuriyetle Ankara
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dan ayrılanlara, ayrıldıkları müddetin yanlız
üç ayı için tazminat verilir.
Bir memuriyte açıktan vekil olarak tayin edi
lenlere, almakta oldukları Vekâlet aylığı nispe
tinde muvakkat tazminat verilir.
Muvakkat tazminat maaş ve ücretler hakkın
daki tediye usulleri dairesinde ödenir.
(Bu tazminat borç için haczedilemez.)
MADDE 8. — Vekâletlerin merkez teşkila
tındaki birinci gruba dahil müsteşarlar ile ikin
ci gruba dahil müsteşar muavinlerine, umum mü
dürlere , daire ve heyet reislerine, müstakil umum müdürlere ve hariciye vekâleti kâtibi umu
misi ile bir üst derece aylıkları arasındaki fark,
müktesep hak teşkil etmemek üzere, o vazifeler
de kaldıkları müddetçe kendilerine tazminat olarak verilir. Bu gibilerin harcırah ve muvakkat
tazminatları, tazminatını aldıkları derece üzerin
den vrilir.
İhtisas mevkii hükümlerine göre tâyin edi
lenler hakkında bu madde hükmü tatbik edil
mez.
MADDE 9. -— Maaş Kanununun 8 nci mad
desine göre verilecek vekâlet aylıklarının nispetleriyle bu aylıklar yerine verilecek harcırah
yevmiyeleri, münhal vazifeye vekâlet halinde o
vazifeden son ayrılan memurun aylığı ile veki
lin aylığından hangisi fazla ise onun üzerinden,
münhal olmayan vazifeye vekâlet halinde de asıl
memurun aylığı üzerinden hesap edilir.
Açıktan tâyin edilecek vekillere vazifelerinin
dâhil bulunduğu grupun hangi derecesi üzerin
den vekâlet aylığı verileceği, tâyine salahiyetli
makam tarafından tesbit olunur.
MADDE 10. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun
18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
(Bu madde gereğince 2 nci ve 3 neti vazife
alanlara verilecek aylıklar müktesep hakları üze
rinden ve bu vazifelere ait aylıklar müktesep .hak
derecesinden az ise memurun müktesep hak de
recesini geçmemek üzere dairelerinin, munzam
vazifenin bulunduğu grup içinde tâyin edeceği
derece aylığı üzerinden hesap edilir.)
MADDE 11. — Maaşlı ve ücretli memurlara
(açık maaşı alanlar ve vekil memurlar dâhil)
aşağıda yazılı esaslara göre çocuk zammı verilir:
a) 19 yaşını bitiren erkek ve 25 yaşını dol

duran veya evli bulunan kız çocuklarla resmî
veya hususi daire ve müesseselerden ve hakikî ve.
hükmi şahıslardan aylık ve gündelik alan ve fiilen
iaşe edilmiyen erkek ve kız çocuklar evvelemirde
hariç tutulur.
})) a fıkrasında yazılı olanlar dışında kalan
çocuklardan biri istisna edilerek diğerlerine ço
cuk başına maktuan a,yda 5 lira verilir.
e) 19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile
devam etmekte bulunan çocuklar için 25 yaşını
geçmemek üzere, tahsillerini ikmal edinceye ka
dar, müstehak oldukları zammın verilmesine de
vam olunur.
ç) İnfakı memura ait olan üvey çocuklar
bu madde hükmünün tatbikmda öz evlât sayılır.
d) Ana ve babanın her ikisi memur bulun
dukları takdirde, bu zam yalnız birine verilir.
Bu maddede yazılı çocuk zamlarını alanlar
hakkında İ178 sayılı kanunun üçüncü maddesi
hükmü tatbik edilmez.
MADDE 12. — Maaşlı ve ücretli memurlar
dan (açık maaşı alanlar ve vekil memurlar dahil.)
a) Ölenlerin ailelerine tekaüt ve harcirah
kanunlariyle tanınmış haklar dışında son maaş
veya ücretleri tutarlarının iki misli;
b) Memur olmayan karısı ölenlere son maaş
veya ücretleri tutarlarının bir aylığı;
c) Çocuğu dünyaya gelenlere son maaş veya
ücretleri tutarının bir aylığı;
Nispetinde yardım yapılır.
a) fıkrası gereğince yapılacak yardımlar
memurun hayatında beyanname ile gösterdiği ve
beyanname vermemiş ise cenazesini kaldıracak
ailesi efradına ödenir.
Ana ve babanın memur olması halinde (c) fık
rasındaki yardım yalnız babaya yapılır.
Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye
memurlariyle istihkaklarını aynı esaslara göre
alan diğer memurlara memleket dahilindeki em
sallerinin aylıkları üzerinden yardım yapılır.
MADDE 13. — Bu kanunun 11 ve 12 nci mad
deleri gereğince yapılacak yardımlardan hiç bir
nam ile vergi ve tevkif at yapılmaz ve, bunlar
borç için haczedilemez.
MADDE 14. — 3656 sayılı kanuna tabi ma
aşlı ve ücretli memurlardan memleket dahilin
deki resmî ve hususi Sıhhat müesseselerinde ya
tarak veya ayakta tedavileri lüzumu fennen sabjt.
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olanların, (Açık maaşı alanlar ve vekil memurlar
dâhil) tedavi ve yol measraflariyle tedavi. edil
mekte iken ölenlerin cenaze masrafları, mensup
oldukları bütçelerden ödenir.
MADDE 15. •—Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun
2, 8, 12, 14 ve 15 nci maddeleriyle 788 sayılı
Memurin kanununun 20, 69 ve 88 nci maddeleri
ile 84 neü maddesinin 3335 sayılı kanun ile de
ğiştirilen (D) fıkrası kaldırılmış ve 1757 sayılı
kanunun 1 nci maddesi yerine 1613 sayılı kanu
nun 1 nci maddesi konulmuştur.
MADDE 16. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı
(1) ve (2) sayılı cetvel ve ekleri ve umumî mu
vazeneye dâhil dairelerin teşkilât kanunlarına
bağlı kadro ve ihtisas mevkileri cetvelleri- ile ek
leri kaldırılmıştır..
MADDE 17. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun
26 nci maddesinin son iki fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir:
(Bu kanun, 2556 sayılı Hâkimler Kanununda
yazılı haller haricinde (Terfi müddetleri müstes
na) hâkimler ve müddeiumumilerle bu sınıftan
sayılanlar hakkında da tatbik olunur.)
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin
ücretleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanunla
rın hükümleri, ilk defa veya naklen memuriyete
alınma şartları, terfi müddet ve asasları ve aylık
dereceleri hariç olmak üzere mahfuzdur.
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun
6 nci maddesi gereğince terfi için imtihan esa
sının tatbiki, bu kanunun neşri tarihinden bir
sene sonra başlar. Bu tarihe kadar terfiler sa
lahiyetli makamların tasvibiyle yapılır.
MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun
neşri tarihinde bulunduğu vazifenin dâhil oldu
ğu grupun asgari derecesi aylığını müktesep
hak olarak almıyanlarm bu vazifelerde istih
damlarına devam olunur.
MUVAKKAT MADDE 3..— Hâlen ücretli
vazifelerde bulunanların muvakkat tazminat] arı almakta oldukları ücret derecesinin bir dere
ce aşağısindaki maaşlı memurların muvakkat

tazminatları üzerinden verilir.
Ücretli vazifelerdenken bu kanunun neşri
tarihinden sonra maaşlı memuriyetlere geçecek
lerden bulundukları derecede bir terfi müddeti
doldurmuş olanlar aynı derece ile, doldurmamış
olanlar bir aşağı derece ile nakledilirler ve bir
aşağı derece ile nakledilenlerin ücretli vazife
lerde geçirdikleri müddetler maaşlı vazifelerde
ki müddetlerine eklenir.
MUVAKKAT MADDE 4. — Hususi kanun
larındaki hükümlerine müsteniden müktesep hak
ları-ile kadro aylıkları arasındaki fark ücret ola
rak verilmek üzere tâyin edilmiş ve edilecek
olanlara bu kanunun neşrinden sonra bu suret
le ödenecek fark için, kadrolarının-dâlıil olduğu
grupun son derece aylığı daha yüksek bulunsa
dahi, bu kanunun neşri tarihindeki kadroları
aylığı esas tutulur.
MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunun
neşri tarihinde 3656 sayılı kanunun 6 nci mad
desine tabi istisnai mevkilerde bulunanlar hâlen
almakta oldukları aylıkları muhafaza ederler.
MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanunun
meriyete girdiği tarihte vazife başında bulu
nan hâkim ve müddeiumumilerle muavinlerinin
vo hâkimlik sınıfından sayılanların bilfiil maa
şını almakta oldukları derecedeki terfi müddet
leri 2556 sayılı Hâkimler kanunu ile kabul
edilmiş olan terfi müddetine göre hesap edilir.
MUVAKKAT MADDE 7. — Mülhak bütçe
li idarelerle hususi idare ve belediyelerin teşki
lât akdroları bu kanun hükümleri dairesinde
tadil edilinciye kadar bu idarelere ait ve hâlen
mer'i olan kadroların tatbikına devam1 olunur.
Ancak, mülhak bütçeli idarelerin bu kanun hü
kümleri dairesinde tanzim edilecek teşkilât
kadroları en geç 1 eylül 1944 tarihine kadar
Büyük Millet Meclisine tevdi edilmiş olmak
şarttır.
MUVAKKAT MADDE 8. — 1944 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin birinci kısmındaki (217) nci
(Teadül Kanununda yapılacak değişiklik kar
şılığı) faslına konulan tahsisattan bu kanunun
tatbiki dolayısiyle ihtiyaç görülen miktarı
mezkûr cetvelin maaş, ücret, çocuk zammı ve
tedavi ve yol masrafları tertipleriylo aynı cet-
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velde bu kanunun. 13 ncü maddesi gereğince
ödenecek yardımlar için yeniden açılacak ter
tiplere nakletmeğe Maliye Vekili mezundur.
MUVAKKAT MADDE 9. — 1944 malî yılı
Muvazeııei Umumiye Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin, maaş ve-ücret tertipleri tasar
ruflarından ihtiyaç görülen miktarı aynı cetve
lin (çocuk zammı) tertiplerine nakletmeğe Ma
liye Vekili mezundur.
MUVAKKAT MADDE 10. — 1944 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvel kaldırılarak yerine bu kanıma bağlı
(3) sayılı cetvel konulmuştur.

MADDE 18.
mer 'idir.

Bu-kanun neşri- tarihinden

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Bş. V.
Ş. Saraçoğlu
Da. V.
Hilmi Uran

Ad. V.
M. M. V.
A. R. Türel
A. R. Artunkal
Ma. V.
Ha.V.
N. Menemencioğılu F. Ağrah

• N a . V. '
Mf.V.
Ik. V.
Yücel
Sırrı D ay
Fuad Sirmen
Zv. V.
S. 1. M. V.
G. İ. V.
Dr. II. Aidi aş Suad II. Ürgüblü Ş. R. Halipoğlu
Mü. V.
' Ti. V.
.A. F. Cehesoy
C. S. Siren

BÜTÇE ENCÜMNİNİN

DEĞİŞTİRİŞİ

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde gösterilen derecelerden 15 nci
derece kaldırılmıştır. Bu kanunun meriyete gir
diği tarihte o.derecede bulunan memurlar 14 ncü
dereceye terfi etmiş sayılırlar.
MADDE 2. -— 3656 saydı kanunun üçüncü
maddesinin (A) ve (II) işaretli bentlerinde adı
geçen 15 nci derece 14 ncü derece olarak değişti
rilmiştir.
MADDE 3. — 3656 sayılı kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
(Yukarı dereceye terfi için en az üç sene bir
derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece
maaşını fiilen almış ve üst dereceye, terfie ehliyet
kazanmış olmak şarttır.
Ehliyet, memurun meslekî bilgisi, başarıldığı,
sicilli, âmir ve müfettişlerce yapılan tezkiyeler
gözönünde tutularak takdir olunur. Bu hükmün
tatbik şekli nizamname ile gösterilir.
Hususi kanunların, ehliyetin tâyini hakkın
daki hükümleri mahfuzdur.
Müddetini doldurmadan yukarı derecede bir
memuriyete tâyini icabedenler, müddetlerini dol
duruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar.
Her ne suretle olursa olsun bir dereceden

fazla terfi caiz değildir Şu kadar ki, kadroya gö
re aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil
memur bulunmadığı takdirde yedinci ve daha
yukarı derecelerden birine en çok iki derece aşağı
daki memurların tâyini caizdir. Bu suretle en
çok iki derece yukarıdaki memuriyetlere tâyin
olunanlara o derece maaşı tutarı ve fevkalâde
zamları ile hak kazanmış bulundukları derece
maaşı t u t a n ve fevkalâde zamları arasındaki
fark îcra Vekilleri Heyeti karariyle tazminat
olarak verilebilir.
Altıncı madde hükümleri mahfuz kalmak üze
re üçüncü ve daha yukarı derecelerdeki memu
riyetlere tâyin edilebilmek için yüksek mektep
mezunu olmak şarttır.
Altıncı ve daha aşağı derecelerdeki memuri
yetlere bu dereceler karşılık gösterilerle daha aşa
ğı derece ile memur tâyini caizdir.)
MADDE 4. — Aynı kanunun sekizinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
(Bulundukları derecelerde kanuni müddetle
rini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu
halde, hususi teşkilât kanunlarının koyduğu
yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst dereceye geçirilemiyenlerle kanuni
hükymler dairesinde terife hak kazanmış bulun-
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dukları halde kadroda açık yer olmamak veya
bulundukları memuriyette kalmalarına idarece
lüzum görülmek veya bulundukları memuriyetler
de üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi edemiyenlere bir üst derece maaşı ve bu derecede
de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle
üst dereceye geçemiyen veya terfi edemiy enlere
daha bir üst derece maaşı verilir.
İkinci derece memuriyetlerde bulunup ta bu
suretle bir üst derece maaşı almış olanlardan
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara aylık yüz lira tazminat verilir.
Birinci derece memuriyetlerden bu derecede
bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza
nanlara yüz Ura ve bunlardan ikinci bir terfi
müddetini doldurarak terfie hak kazananlara da
ha yüz lira aylık tazminat verilir.
Bu madde hükmüne görye yapılacak terfi
lerde memurun bulunduğu derece maaşını bir
terfi müddetince müktesep hak olarak almış bu
lunması esastır.)
MADDE 5. — 3656 sayılı kanunun onuncu
maddesindeki on beşinci derece kaldırılmış ve on
dördüncü dereceye ait muvakkat tazminat mik
tarı on beş liraya çıkarılmıştır.
MADDE 6. — A) Maaşlı ve ücretli memur
lara (açık maaşı alanlar dâhil) her çocuk için
beş lira aylık çocuk zammı verilir. İnfakı memu
ra ait olan üvey çocuklar öz çocuk sayılır. Ana
ve babanın her ikisi de memur ise çocuk zammı
yalnız birisine 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 bi
tirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte
bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek
üzere tahsillerini ikmal edinceye kadar bu zam
mın verilmesine devam olunur.)
3. Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık
veya gündelik alan çocuklar.
C) Üçüncü ve daha yukarı derece aylıkla
rını gerek müktesep,hak olarak, gerek mükte
sep hak teşkil etmemek üzere alanlar ve bu de
receler maaşı ile müktesep hakları olan dere
ce maaşı arasındaki farkı, üçüncü madde gere
ğince tazminat, olarak alanlara çocuk zammı
verilmez.
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D) Bu maddeye göre çocuk zammı verilen
lere 4178 sayılı kanunun üçüncü maddesi hük
mü tatbik olunmaz.
MADDE 7. —• Maaşlı ve ücretli memurlar
dan (açık maaşı alanlar dâhil):
a) Çocuğu dünyaya gelenlere;
b) Memur olmayan karısı ölenlere;
Son maaş veya ücretinin bir aylık tutarı;
e) Memurun ölümü halinde sağlığında be
yanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyan
name vermemişse ailesine son maaş veya ücre
tinin iki aylık tutarı yardım olarak Verilir.
Yabancı memleketlerde vazife gören Hari
ciye Vekâleti memurları ile maaş ve ücretleri
ni aynı esaslara göre alan diğer daireler me
murlarına taallûk eden yardımlarda memleket
te aynı maaş derecesindeki memurlara yerilen
aylık tutarı esastır.
Ana ye babanın her ikisi de memur ise (a)
fıkrasına göre verilecek yardım parası yalnız
babaya verilir.
Bu yardımlar muhasiplerce tediye emri
aranmaksızın derhal ödenir.
MADDE 8. — Bu kanunun 6 ncı ve 7 nci
maddeleri gereğince yapılacak yardnnlar dle
1683 sayılı Tekaüt Kanununun 58 nci maddesi
gereğince verilecek tekaüt ikramiyeleri hiç bir
vergiye ve tevkif ata tabi değildir ve bu yar
dımlar borç için haciz dahi edilemez.
MADDE 9. — 3656 sayılı kanuna tabi ma
aşlı ve ücretH memurlardan (açık maaşı alanlar
dâhi]) memleket içindeki resmî veya hususi
sıhhat müesseselerinde yatarak veya ayakta teda
vileri lüzumu f ennen sabit olanların tedavi ve yol
masraflariylo tedavi edilmekte iken ölenlerin ce
naze masrafları dairelerince ödenir.
Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye
memurları ile istihkaklarını aynı esaslara göre
alan diğer memurlardan yukarıdaki vaziyetlerde
bulundukları mahallî memleket resmî müesseselerince tasdik edilenlere Türkiyede verilen muadil
masrafları tecavüz etmemek üzere Vekâletlerinin
takdir edecekleri tedavi ve yol masrafları ayni
bütçelerden verilir.
Bu madde hükmü, Maliye ve Sıhhat ve İçti
mai muavenet Vekilliklerince tesbit ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunacak esaslar daire
sinde tatbik edilir.
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MADDE 10. — 788 sayılı Memurin kanunu
nun 20, 69 ve 88 nci maddeleriyle 84 ncü madde
sinin 335 sayılı kanunla değiştirilen (d) fıkrası
ve 3656 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin son
fıkrasiyle muvakkat 16 ncı maddesi kaldırılmıştır.
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun
neşri tarihinde memur bulunan yüksek mektep
mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere
terfi müddeti iki senedir.
MUVAKKAT MADDE 2. — 3656 sayılı ka
nunun 8 nci ve muvakkat 16 ncı maddelerine
•göre kendilerine üst derece maaşı verilmiş olan
lar bu maaşı aldıkları tarihte o dereceye terfi et
miş sayılırlar.
Bu gibilerin, işbu kanunun 4 ncü maddesi mu
cibince ikinci üst derecemaaşı almaları için geçir
meleri lâzımgclen müddet o tarihten hesap olu
nur.
MUVAKKAT MADDE 3 . - 3 ncü maddenin
tatbik şekli hakkındaki nizamnamenin en çok bir

yıl içinde tanzimi mecburidir. Bunun tanzim vo
tatbik mevkiine konmasına kadar yapılacak terfiler o maddede yazılı ehliyet esaslarına göre ya
pılır.
MUVAKKAT MADDE 4. — 1944 malî yılı
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelin 215 nci (Teadül kanununda yapılacak
değişiklikler karşılığı) faslındaki tahsisatı o cet
velin (Çocuk zammı, tedavi vo yol masrafları)
tertip]eriyle aynı cetvelde bu kanunun 7 nci
maddesi gereğince ödenecek yardımlar için yeni
den açılacak tertiplere ve aynı cetvelin (maaş
ve ücret) tertipleri tasarruflarından ihtiyaç gö
rülen miktarı aynı cetvelin (Çocuk zammı) ter
tiplerine nakletmeğe Maliye Vekili mezundur.
MADDE 11. — Bu kanunun 6 ncı maddesi
hükmü 1' ikinci • teşrin 1944 tarihinden ve diğer
hükümleri 31 mayıs 1944 tarihinden muteberdir.
MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S . . Sayısı: 167)
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Hükümetin

teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
Grup

Memuriyetin adı

Aded

'Grup

Memuriyetin adı

Aded

îstiattiistilc Umum Müdürlüğü

Başvekâlet
Müsteşar, millî emniyet hizmeti re
isi
Müsteşar muavini umum müdür,
hususi kalem müdürü
Umum müdür muavini . (aynı za
manda bir şubenin müdürüdür)
Müdür, müdür muavini, raportör,
arşivist
Raportör, müdür muavini, arşivist,
şef, ayniyat muhasibi, mutemet,
memur
Memur
Memur, kâtip

2.
3
4
5
G
7

25
20
28 .

2
3
4
5
G
7

Umum müdür
Umum müdür muavini, müdür
Şube müdürü, müdür başmemur
Şef, memur
Şef, mümüyyiz, memur, mutemet
Memur, asistan, kâtip

)

Reis
Daire reisi, âza
Başmuavin
.
Birinci sınıf muavin, müdür, 2 nci
snııf muavin
3 ncü sınıf muavin, 1 nci sınıf mü-'
lâzim
2 nci sınıf mülâzim, mutemet, za
bıt kâtibi, mümeyyiz, memur
Memur, kâip
Basın ve Yaym Umuın Müdürlüğü
Umum müdür, umum müdür mua
vini. fen heyeti reisi •
Umum müdür muavini, reis, hukuk
müşaviri, âza, teftiş heyeti reisi, baş
müfettiş, müdür, ateşe, başmühen
dis, yüksek mühendis
Müdür, şube müdürü, raportör, hu
kuk müşaviri, âza, müfettiş, yüksek:
mühendis, müdür muavini, ateşe
Raportör, müdür muavini, şef, başfen
memuru, fen memuru, mutemet, ay
niyat muhasibi, ateşe muavini
Mümeyyiz, ambar memuru
Memur

1
30
7
18
13
15
28

•

1
4
13
5
14
39

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü

13

Devlet ŞûtfaJsı

Umum Müdür
. Umum müdür muavini, müdür
Müşayir, müdür, mütehassıs
Müdür muavini
Mümeyyiz, ayniyat memuru
Memur

1
8
24
44
117
200

Diyanet İsleri Reisliği
1
V,
o
o

4
*î

Reis
Reis muavini
Müşavere heyeti âzası
Müdür, müftü
Müftü, şef
Müftü, mümeyyiz, ayniyat muhasibi,
Mutemet, memur, mushaf ve dinî
eserleri tetkik heyeti reisi
Müftü, müsevvit,' mushaf ve dinî eser
leri tetkik heyeti
âzası, memur
vaiz, kâtip

1
1
5
6
6

52

433

Maliye Vekâleti

31

57

54
61
65

Müsteşar
Tetkik heyeti reisi, baş hukuk muşa
vii'i, ve-muhakemat umum müdürü,
vergiler "temyiz komisyonu reisi, müs
teşar muavini, umum müdür, tetkik
heyeti âzası, teftiş heyeti reisi, temyiz
komisyonu daire reisi, defterdar, hu
kuk müşaviri, muhakemat müdürü,
müşavir avukat.
Başmüfettiş, birinci .sınıf müfettiş,
tetkik heyeti âzası, umum müdür
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1

27

Aded

Memuriyetin adı

(Jr tıp

muavini (Aynı zamanda bir şubenin
müdürüdür), müdür, temyiz komis
yonu âzası, itiraz komisyonu reisi,
İtiraz komisyonu âzası, defterdar,
defterdar muavini, muhakemat mü
dürü, müşavir avukat, hukuk müşa
viri, avukat, umumî müfettişlik müvir muavini, avukat, umumî müfet
tişlik müşaviri.
2 ve 3 ncü sınıf müfettiş, umum mü
dür muavini
(Aynı zamanda bir
şubenin müdürüdür), hususi kalem
müdürü, müdür, müdür muavini,
şube müdürü, hukuk müşavir mua
vini, avukat, muhasebeci, defterdar,
defterdar muavini, itiraz komisyonu
âzası, temyiz komisyonu raportörü,
kontrolör, itiraz komisyonu raportö
rü, kontrol memuru, şube şefi, mu
hakemat müdür muavini, baş vezne
dar.
4 ncü ve 5 nci sınıf müfettiş, mü
dür muavini, şube müdürü, şube mü
dür muavini, defterdar, muhasebeci,
muhasebeci muavini, kontrolör, tem
yiz raportörü, itiraz komisyonu ra
portörü, malmüdürü, kontrol me
muru, şube şefi, muhakemat müdür
muavini, avukat, yardımcı avukat,
hukuk müşavir muavini, şef, memur,
mutemet,. veznedar, icra memuru,
ambar memuru, ayniyat muhasibi,
teknisyen, başikimyagcı*.
Müfettiş muavini, 'mümeyyiz, mu
hasebeci, kontrol memuru, malmü
dürü, müdür, şube şefi, şef,'icra me
muru, memur, yardımcı
avukat,
avukat namzeti, veznedar, veznedar
muavini, ayniyat muhasibi, mutemet,
ambar memuru, kimyager, hakkak,
çinkoğraf, ustabaşı.
Şube şefi, şef, memur, icra memuru,
muhasip, veznedar, veznedar muavi
ni, kâtip.

185

272

590

157.f

4512

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
1

Müsteşar

1

Memuriyetin adı

Grup

Aded

Umum müdür, Hukuk müşaviri, Tef
tiş heyeti reisi
Baş müfettiş, birinci sınıf müfcttiis
müdür, baş müdür, baş kimyager
16
2 nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, hususi
kalem müdürü, müdür, hukuk müşa
vir muavini, gümrük müdürü, baş
kimyager, kimyager, gümrük müdür
muavini, müdür muavini, mütercim,
muayene baş memuru
62
4 ncü ve 5 nci sınıf müfettiş, müdür
muavini, gümrük müdürü» gümrük
müdür muavini, müdür, muayene baş
memuru, muayene memuru, şef, ayni
yat muhasibi, kimyager.
133
Müfettiş muavini, mümeyyiz, baş me
mur, idare memuru, memur, muaye
ne memuru» baş veznedar, şef(l),
ihtiyat memur (2).
390
tdare memuru, muayene memuru,
veznedar, 'memur (3), ihtiyat memur
(2), kolcu.
1181
(1) 10 adedi muhasebe şefidir(2) kadrosu dar veya bir kişi olan
uzak idarelerde hastalık gibi fevkal
âde ve zaruri sebeplerle işi başından
ayrılan memurların vaktinde yerleri
ne geçerek muamelelerin geri kal
mamasını temin ederler.
Mutat zamlarda vekillikçe tâyin edi
len gümrüklerde kendilerine göste
rilen o gümrüğe ait işleri görmekle
beraber lüzumunda gönderecekleri
yerlere gitmekten çekinmezler.
(3) 134 adedi muhasebe memurudur.
Bunlardan 50 adedi veznedarlık ya
par.
Gümrük muhafaza komutanlığı
Baş müdür
Muhafaza müdürü
Muhafaza müdürü, mm taka âmiri,
muamele memuru
Mıntaka âmiri, kısım âmiri, mua
mele memuru, veznedar, ayniyat mu
hasibi.
Muamele memuru, kısım âmiri, mu
hafaza memuru, ambar memuru.
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Grup."

Memuriyetin adı

Aded

Dahiliye Vekâleti
Umumî müfettiş, birinci 'sınıf vali
müsteşar.
18
Müsteşar muavini, Umum müdür,
Hukuk müşaviri, Teftiş heyeti reisi,
2 nci ve 3 neü snnıf vali, Umumî
müfettişlik Başmüşaviri, vali mua
vini
47
4 neü sınıf vali, Başmüfettiş, İdare
heyeti âzası, vali muavini, Umum
müdür muavini, Hukuk müşavir
muavini, müdür, birinci sınıf mü
fettiş, kaymakam, mektupçu, Umumî
müfettişlik müşaviri, daire reisi.
145
Vali muavini, İdare heyeti âzası,
2 nci ve 3 neü sınıf müfettiş, mü
dür, şube müdürü, hususi kalem
müdürü, kaymakam, mektupça, İt
faiye 'mütehassısı, Umumî müfettiş
lik, Hususi kalem müdürü, Nüfus
müdürü» kaymakam, mektupçu, Itrü, Umumî müfettişlik müşavir mu
avini,
268
Müdür, Müdür muavini, Şube mü
dür muavini, kaymakam mektupçu,
Vilâyet hukuk işleri müdürü, Nüfus
müdürü, Vilâyet seferberlik müdürü,
304
şef, Ayniyat .muhasibi,'
Mümeyyiz, Nüfus müdürü, Nüfus
başkâtibi, maiyet memuru, Daire
müdürü, nüfus memuru, Nahiye mü
dürü, memur, mutemet, Vilâyet se
ferberlik müdürü, seferberlik memu
540
ru, tahrirat kâtibi,
Memur, kâtip, tahrirat kâtibi, tahri
rat kâtibi refiki, nüfus memuru, Na
5299
hiye müdürü,
Emniyet Umum Müdürlüğü
Umum müdür, Emniyet grup şefi,
Umum müdür muavini, Teftiş heyeti
reisi, Emniyet müdürü, Emniyet baş
müfettişi, Daire reisi, Enstitü mü
dürü, Polis başmüfettişi, Basın yayın
Tetkik mütehassısı, Baş hekim,
Şube müdürü, emniyet müdürü, Polis

Grup

Memuriyetin adı

müfettişi, Emniyet müfettişi, Polis
mektebi müdürü, Enstitü müdür
muavini, baş hekim, baş tercüman,
öğretmen, lâboratuvar şefi, lâboratu
var şef muavini, Basın ve- yayın tet
kik mütehassıs', muavini, baş fotoğ
rafçı
li 1
Emniyet müdürü, Polis müfettişi,
Emniyet müfettişi, öğretmen, Emni
yet âmiri, dâhiliye müdürü, tercü
man, hekim, fotoğrafçı, matbaa me
198
muru,
Emniyet müfettiş muavini, baş ko
miser, 'komiser, muamelât memuru,
öğretmen, eczacı, fotoğrafçı atelye
633
şefi, çinkoğraf, lâboratuvar memuru
Komiser muavini, polis, muamelât
memuru, tetkik memuru, sıhhat me
muru, ebe, memur,, fen memuru, Tı
7638
marcı.
Hariciye Vekâleti
Umumî kâtip, büyük elçi, başhukuk
müşaviri, kâtibi umumî birinci mua
vini
1 nci sınıf orta elçi, umumî kâtip
muavini, orta elçi, daire reisi, umum
müdür, hukuk-müşaviri.'
Maslahatgüzar, büyük elçilik müste
şarı 1 nci sınıf başkonsolos, reis mua
vini, umum müdür muavini, müdür,
hukuk müşaviri.
Orta elçilik müsteşarı, başkonsolos,
hususi kalem müdürü, müdür, şube
müdürü, büyük elçilik başkâtibi, 1 nci
sınıf konsolos.
Orta elçilik başkâtibi, konsolos, elçi
lik 2 nci kâtibi/muavin konsolos, mü
dür muavini, şef.
Elçilik 3 neü kâtibi, kançılar, ateşe,
mümeyyiz. •
Memur.
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekaleti

32

Aded

Müsteşar
Müsteşar muavini, daire reisi, umum
müdür, teftiş heyeti reisi, 1 nci si
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16

29

33

75

145
125
19

- 19 Grup

Memuriyetin adı

Âded

mf sıhhat ve içtimaî muavenet mü
dürü
Hukuk müşaviri, başmüfettiş, 1 nci
sınıf müfettiş, reis muavini, umum
müdür muavini, baş tabip, 1 nei
sınıl' mütahassıs, .2 nci ve 3 ncü
sınrf sıhhat ve içtimaî muavenet
müdürü, umumî .müfettişlik sıhhi
müşaviri, müdür, köy sağlık tedri
satı muallimi
87
.2 nci sınıf müfettiş, 2 nci ve 3 ncü
sınıf mütehassıs, 4 ncü sınıf sıhhat
ve içtimaî muavenet müdürü, husu
sî kalem müdürü, müdür, 1 nci ve
2 nci sınıf iskân müdürü, şube mü
dürü, baş tabip, köy sağlık tedrisa
tı muallimi, başeczaeı, 1 nci sınıf
eczacı, veteriner, ziraat mütehas
sisi, dispanser tabibi, 1 nci sınıf hü
kümet tabibi
215
4 ncü ve 5 nci sınrf mütehassıs, mü
tehassıs muavini, müdür, 3 ncü sınıf
iskân müdürü, 2 nci ve 3 ncü sınıf
hükümet tabibi, ayniyat muhasibi,
2 nci ve 3 ncü sınıf eczacı, muallim,
1 nci sınıf diş tabibi, iskân fen me
muru, şef, mulâj mütehassısı
378
4 ncü sınıf hükümet tabibi, 2 nci ve
3 ncü sınıf diş tabibi, muallim, idare
tabibi, 4 ncü sınıf hükümet tabibi,
mümeyyiz, mutemet, memur, deşinatör, fen memuru, .4 ncü ve 5 nci
sınıf eczacı, 1 nci sınıf sıhhat memu
ru, başhemşire, hayvan sağlık.memu
ru; ayniyat muhasibi, iskân memuru,
iskân fen memuru
579
Memur, iskân memuru, kâtip, iskân
kâtibi, hemşire, ebe, 2 nci ve 3 ncü
sınıf ve diplomasız sıhhat memurları,
baş mubassır, mubassır, imam gas
sal, müstahzır, mutemet
1451
Adliye Vekâleti
Temyiz mahkemesi 1 nci reisi Cum
huriyet baş müddeiumumisi, müs
teşar
Temyiz mahkemesi 2 nci reisi, Tem
yiz mahkemesi âzası, umum müdür,
teftiş heveti reisi.

06

Memuriyetin adı

Grup

Aded

Mahkeme reisi, hâkim, Temyiz mah
kemesi raportörü, Cumhuriyet baş
müddeiumumi muavini, baş müfettiş,
1 nci sınıf müfettiş, umum müdür
muavini, adli tabip, umumî müfettiş
lik müşaviri, Tunceli muhakim şubesi
müdürü, yüksek mühendis veya mi
mar.
170
Mahkeme reisi, âza hâkim, Temyiz
mahkemesi rap'oprtörü, Cumhuriyet
müddeiumumisi,
Cumhuriyet baş
müddeiumumi muavini, Cumhuriyet
müddeiumumi muavini, 2 nci ve Sil
di sınıf müfettiş, adli tabip, umum
müdür muavini, müdür, hususi ka
lem müdürü, şube müdürü, cezaevi
ni üdürü, yüksek mühendis veya mi
mar, umumî müfettişlik müşavir mu
avini, mütedavil sermaye muhasibi,
cezaevi tabibi, Tunceli muhakim şube
si müdür muavini
518
Hâkim, âza, Cumhuriyet müddeiumu
misi, Cumhuriyet müddeiumumi mu
avini, Cumhuriyet
başmüddeiumumî muavini, Temyiz mahkemesi ra
portörü, icra memuru, icra memur
muavini, adli tabip, icra mesul muha
sibi, ayniyat muhasibi, cezaevi mü
dürü, cezaevi tabibi, şef, başkâtip,
başkâtip muavini, cezaevi hesap me
muru.
1066
Hâkim, hâkim muavini, âza muavini
Cumhuriyet müddeiumumi muavini,
hâkim nemzedi, ötajiyer hâkim, ceza
evi müdürü, cezaevi tabibi, başkâtip,
başkâtip muavini, icra memuru, icra
memur muavini, icra mesul muhasibi
eczacı, mümeyyiz, mutemed, cezaevi
hesap memuru, veznedar, kâtip, ceza
evi muhasip refiki, icra muhasip re
fiki, memur,
1516
Cezaevi müdürü, başkâtip, başkâtip
muavini, kâtip, veznedar muavini,
icra memuru, icra memur muavini,
.mutemetı ayniyat.muhasip refiki, icra
mesul muhasip refiki, icra tahsildarı,
mübaşir, cezaevi hesap memuru, he
sap memuru refiki.
4343
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Grup

Memuriyetin adı

-

Aded | Grup

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
Umum müdür
Umum müdür muavini, teftiş heyeti
•reisi, i'en baş müfettişi, fen müşaviri,
müdür, Grup Tapu sicil müdürü, hâ
kim.
10
Hâkim, 1 nci ve 2 nei sınıf müfettiş,
kadastro müdürü, tapu sicilleri mü
dürü, müdür, müdür muavini, mü
tercim, fen müşavir muavini, fen
âmiri,-grup tapu sicil müdürü.
49
Tapu sicil, müdürü, kadastro müdürü,
tapu âzasr, 3 ncü ve 4 ncü sınıf mü
fettiş, müdür muavini, kontrol me
muru, tapu sicil muhafızı, fen âmiri»
şef, fen memuru.
61
Kadastro müdürü, müfettiş muavini,
tapu âzası, fen âmiri, fen memuru,
mümeyyiz, memur, kontrol memuru,
tapu sicil muhafızı, mutemet.
283
Tapu sicil memuru, memur, ressam,
fen memuru, fen memur muavini, ta
pu sicil muhafız muavini, kâtip.
1110
Maarif VeCk^leıtd
Müsteşar
Talime terebiye dairesi reisi, teftiş
heyeti reisi, umum müdür, ordinar
yüs proefsör, profesör, müderris,
öğretmen, maarif müdürü, Riyaseti
Cumhur filârmonik orkestrası şefi
Ordinaryüs profesörü, profesör, ta
lim, terbiye âzası, başmüfettiş, birin
ci sınıf müfettiş, müderris, öğret
men, hukuk müşaviri, umumî müfet
tişlik müşaviri, maarif
müdürü,
yüksek mühendis, doktor, müdür,
umumî kâtip, orkesera şef muavi
ni
- • '
Profesör, doçent, başasistan, öğretmen
maarif müdürü, maarif müdür muani, muallim muavini, 2 nci ve 3 ncü
sınıf müfettiş, umumî müfettişlik
müşaviri, ilk öğretim müfettişi, okutman, müdür, müdür muavini,
şube müdürü, şube müdür muavini
şef, 'doktor, orkestra üyesi, müdür,

2

78

579

Memuriyetin adı

i\ded

1 nci sınıf mütehassıs, mütehassıs,
müdür muavini, 1 nci sınıf mütehas
sıs
1331
4 ncü sınıf müfettiş, maarif müdü
rü, maarif müdür muavini, öğret
men, doçent, asistan, muallim mu
avini, şube müdürü, şube müdür mu
avini, müdür, müdür muavini, ilk
öğretim müfettişi, müdür, 1 nci sınıf
mütehassıs, müdür muavini, 1 nci
sınıf mütehassıs, şef, ressam, arke
olog1, ayniyat muhasibi, doktor, ec
zacı, mütehassıs teknîsiyen; 3 ncü sı
nıf mütehassıs, mütehassıs saatçi,
3ncü sınıf mütehassıs, orkestra üye
si, muhasip, arkeolog, 1 nci sınıf mü
tehassıs, teşri profesörü
2273
Müdür, müdür muavini, öğretmen.
asistan, ilk öğretim müfettişi, asistan,
1 nei sınıf mütehassıs, müdür, 1 nci
sınıf mütehassıs, arkeolog: 1 nci ?>
nıf mütehassıs, müdür muavini: 2 nci
sınıf mütehassıs, kütüphaneci, 2 nci
sınıf; mütehassıs, arşivsit 1 nci s mı T
mütehassıs, şube şefi: 2 nci suni''
mütehassıs, başmülâzim: 2 nci sınıf
mütehassıs, mümeyyiz, şef, memur,
ressam, mutemet, ambar memuru,
orkestra üyesi eczacı, muhasip, vez
nedar
G104
•Öğretmen, memur, başkâtip, kâ
tip, ambar memuru, başhemşire, hem
şire, şef, mülâzım, müstahzır: 3 ncü
sınıf mütehassıs, orkestra üyesi, vez
nedar, tahsildar, kütüphaneci: 3 ncü
sınıf mütehassıs, şube şefi: 3 ncü sı
nıf mütehassıs, asistan: 3 ncü sınıf .
mütehassıs, minyatör ressam: 3 ncü
sınıf mütehassıs, muhasip, desinatör.
4472
Nafıa Vekâleti
Müsteşar
Yüksek fen heyeti reisi, müsteşar
muavini, teftiş heyeti reisi, yüksek
fen heyeti âzası, daire reisi, hukuk
müşaviri,

( S . Sayısı : 167)

1

13

- 21 G rup

Memuriyetin adı

Aded ' Grup

Memuriyetin adı
Başmüfettiş, birinci sınıf müfettiş,
reis muavini, başmüdür, müdür, baş
ın ühendis, yüksek mühendis, yüksek
mimar, mühendis, mimar, başmurakıp, başkomiser, îıukuk müşaviri,
umumî müfettişlik müşaviri.
2 nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, hususi
İadem müdürü, müdür, muavini, şube
müdürü, yüksek mühendis, yüksek
mimar, mühendis, mimar, başfenmemuru, başressam, ressam, murakıp
komiser, hukuk müşavir muavini,
Umumî müfettişılik müşavir mua
vini, şef.
4 ncü sınıf müfettiş, müdür, şube
müdür muavini, yüksek . mühendis,
yüksek mimar, mühendis, mimar,
başfenmemuru, fen memuru, res
sam, şef, komiser, ayniyat muhasibi.
Yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis, mimar, fen memuru, res
sam, şef, memur.
Mühendis, fen memuru, ressam, mu
temet, memur, kâtip, ambar memuru,
desinatör.

100

164

344

Müsteşar

21

28

32
79
201

Ticaret Vekâleti
196

18

29
58
55

Müsteşar
, 1
Daire reisi, umum müdür, teftiş
heyeti reisi, hukuk müşaviri
5
Baş müfettiş, reis muavini, umum
müdür muavini, mıntaka ticaret mü
dürü, 1 nci sınıf müfettiş, ticaret
müşaviri
19
Müdür, hususî kalem, müdürü, 2
nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, şübe
müdürü, mıntaka ticaret müdürü
ve müdür muavini, ticaret müşaviri
ticaret ateşesi, hukuk müşaviri
39
Şübe müdür muavini, 4 ncü sınıf
müfettiş, müdür, ayniyat muhasibi,
şef, ticaret müşavir muavini, tica
ret ateşe muavini
. 1 9
Müfettiş muavini, mümeyyiz,'tica
ret ateşe kâtibi, ticaret müşavir
kâtibi, memur
48
Memur
45

Münakalât Vekâleti
1B

7

257

iktisat vekâleti
Müsteşar
Umum müdür, teftiş lıeyeti reisi,
hukuk müşaviri, sanayi tetkik heyeti
reisi, Zonguldak mıntaka iktisat
müdürü
Başmüfettiş, 1 nci sınıf müfettiş,
hukuk müşaviri, umum müdür mu
avini, reis muavini
Müdür, Hususi kalem müdürü, 2 nci
ve 3 ncü sınıf müfettiş, şube müdü
rü, hukuk müşaviri,
4 ncü sınıf müfettiş, müdür, şube
müdür muavini, ayniyat muhasibi,
şef
Müfettiş muavini, mümeyyiz, mewxss
Mcmnr

Müsteşar muavini, daire reisi, tef
tiş heyeti reisi, hukuk müşaviri
Reis muavini, müşavir, mütehassıs,
Yüksek mühendis, müdür, başmüfet
tiş, 1 nci sınıf müfettişi mıntaka li
man reisi
Müdür, Hususi kalem müdürü, şube
müdürü, müşavir, 2 nci ve 3 ncü sı
nıf müfettiş, mütehassıs, yüksek mü
hendis, komiser, müdür muavini,
mühendis veya fen memuru, mmtaka liman reisi, mıntaka liman reis
muavini
4 ncü smıf müfettiş, müdür, şube
müdürü, şube müdür muavini, ka
lem âmiri, mühendis, fen memuru,
ressam, ayniyat muhasibi, mıntaka
liman reisi, liman reisi, şef, liman
mıntaka kontrolörü
Şef, ressam, liman reisi, memur
Memur, liman reisi, kâtip

Aded

Zûtateut Vekâleti
1. A Ordinaryüs profesör, müsteşar
( S. Sayışı ; 167 )

14

— 22 —
Memuriyetin adı

Aded ! Grup

Memuriyetin ncv'i
Ordinaryüs profesör,, profesör, umum müdür, teftiş heyeti reisi
Başmüfettiş, 1 nci sınıf müfettiş,
müdür, umum müdür muavini, mü
şavir, hukuk müşaviri, profesör, do
çent, öğretmen, mücadele reisi
2 nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, hususi
kalem müdürü, müdür, müdür mua
vini, şube müdürü, hukuk müşaviri,
doçent, şef, enstitü muhasebe müdü
rü, öğretmen, mütehassıs, veteriner
Müdür, müdür muavini, şube müdür
muavini, müfettiş muavini, başasis
tan, asistan, şef, öğretmen, mütehas
sıs, mücadele teknisiyeni; veteriner
muavini veteriner, fen memuru, mes
ul muhasip, ayniyat muhasibi
Müfettiş muavini, şef, memur, hıücadele teknisiyeni, asistan, öğretmen,
kontrol memuru, mesul muhasip,

Aded

veteriner, muavin veteriner, fen me
muru, ziraat muallimi, eczacı, baş
kâtip, kâtip, veznedar, ayniyat muha
833
sibi, mutemet
Ziraat muallimi, öğretmen, yardımcı
öğretmen, asistan, mutemet, memur,
kâtip, fen memuru, kontorl memuru,
muavin veteriner, hayvan sağlık me
muru, veznedar, mücadele teknisiye
ni, ambar memuru
1007

41

130

264
Millî Müdafaa Vekâleti
Hukuk müşaviri
.
1
2
Mimar, lâbortuvar grup âmiri
Müfettiş, muallim, muhasip, zira
13
at memuru
10
Muallim
Muallim mektepli hastabakıcı hem
61
şire
194
Mektepli hastabakıcı hemşire

464

[2] SAYILI CETVEL
4

Başvekâlet

İtiraz komisyonu âzası

Müdür (Devlet Matbaası)
Arşivist

24

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
3
4

Basm vo Yaym Umum Müdürlüğü
1
14
5
3

Fen Heyeti Reisi
Reis, âza, müdür, başmühendis
Âza, yüksek mühendis
Başfenmemuru, fen memuru
Diyanet îşleri Reisliği
Müşavere Heyeti âzası
Maliyle Vekâleti
Tetkik heyeti reisi, Temyiz komis
yonu reisi, tetkik heyeti âzası,
temyiz komisyonu daire reisi
Tetkik heyeti âzası, temyiz komis
yonu âzası, itiraz komisyonu reisi

Müdür, başkimyager
Başkimyager
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti

.2 Daire reisi, umum müdür
3 Birinci sınıf mütehassıs, müdür, köy
sağlık tedrisatı muallimi
4 ikinci ve üçüncü sınıf 'mütehassıs-.
müdür muavini, köy sağlık tedri
satı muallimi
5 Mulaj mütehassısı

3
15

28
1

Nafia Vekâleti
6

2
3

23

( S. Sayısı

167)

Reis
Reis muavini, başmühendis, yüksek
mühendis, başmüdür, müdür

5
26

Örüp

Aded

Memuriyetin adı

Grup

Memuriyetin adı

Aded

müdür (Fen heyetinde)
4 Müdür (Su mahsulleri ve avcıüuğunda , müdür (Hava nakliyatın
da), şube müdürü, mütehassıs, yük
sek mühendis

İktisat Vekâleti
2 Umum müdür, sanayi tetkik lıeyeti
reisi, Zonguldak mıntaka İktisat
müdürü
3 Umum müdür muavini, sanayi tet
kik heyeti reis muavini

14

10

Ticaret Vekâleti

Münakalât Vekâleti

2 Daire reisi, umum müdür
3 Umum müdür muavini, reis muavi
ni, mıntaka ticaret müdürü

2 Daire reisi
3 Reis muavini, müşavir, .mütehassıs,

3
8

[3] SAYILI CETVEL
I

Devlet Şûrası

mur [1], ihtiyat memur, kolcu.

6 Mümeyyiz
7 Kâtip

Gümrük Mtuıafaza Genek Komutanlığı
7 Muhafaza memuru

3

4
.
5
6
7

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü
Reis, âza, teftiş heyeti reisi, baş
müfettiş, başmühendis, yüksek mü
hendis, müdür, ataşe.
Âza, raportör, müfettiş, şube müdürü, müdür muavini, yüksek mü
hendis, ataşe.
Şef, raportör, başfenmemııru, fenmemuru, ataşe muavini.
Mümeyyiz, ambar memuru.
Memur

15

7 Kâtip
Hariciye Vekaleti

34

29
29
31

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü
3 Müdür
1
4 . »
.
1
7 Asistan
9
Maliye Vekâleti ..
İtiraz komisyonu reisi
Raportör, itiraz komisyonu reisi
Raportör, şef, kontrol memuru.
Mümeyyiz, şube şefi, memur.
Memur, kâtip.

100

Dahiliye Vekaleti

İstatistik Umum Müdürlüğü
4 Müdür

3
4
5
6
7

4
12
20
20
8

7
4
1
24
31
9

a
A

Fiili kadro dışında kalan memurlara
ait temsil tahsisatı
Adet
Maaş
1
6
.fi'
G
23

100
50
40
35
30
25
5

Sıhhat ve İçtimai Mluavenet Vekâleti
4 Ziraat mütehassısı

Gümrük ve İnkisarlar vekâleti
7 Muayeno memuru, veznedar, me-

221

[1] 10 adedi veznedarlık yapar.
(S. Sayısı: 1 6 7 ) .

örüp

Aded

Memuriyetin adı

Grup

Memuriyetin adı

Aded

Nafia Vekâleti
Adliye Vekâlyeti
3
4

5

6

7

Hukuk müşaviri, yüksek mühen
dis
Yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis, murakıp, komiser
Dördüncü smıf müfettiş, yüksek
mühendis, yüksek mimar, mühen
dis, mimar, baş fen memuru, şef
Yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis, mimar, fen memuru,
ressam, şef
Mühendis, fen memuru, desinatör,
memur, kâtip

Başmüfettiş, umumî müfettişlik
müşaviri
Umum müdür muavini, üçüncü sı
nıf müfettiş, müdür, umumî müfet
tişlik: müşavir
muavini, Tunceli
muhakim şubesi müdür muavini,
mahkemo reisi, âza, hâkim, Cum
huriyet
müddeiumumi, Cumhu
riyet müddeiumumi muavini, Tem
20
yiz mahkemesi raportörü
Hâkim, âza, Cumhuriyet Müddei
umumisi, Cumhuriyet Müddeiumu
mi muavini, Temyiz mahkemesi
raportörü, başkâtip ve başkâtip
30
muavini
Hâkim, hâkim muavini, Cumhuri
yet Müddeiumumi muavini, hâkim
namzedi ve stajiyer hâkim, icra
memuru, icra memur muavini, mü-.
meyyiz, zabıt kâtibi
161
İcra memuru, icra memur muavini,
420
kâtip

Mütahassıs
Komiser, mühendis veya fen me
muru
Mühendis, fen memuru, şube mü
dürü, liman mıntaka kontrolörü ,
Şef, ressam, memur
Memur, kâtip

2

13

3
4
5
•
0

7

Ordinaryüs profesör, profesör, şef,
öğretmen
17
Ordinaryüs profesör, profesör, öğ
146
retmen; müderris '
Prof en':;;', öğretmen, orkestra üye
440
si, doç'ejıt, ilk öğretim müfettişi
Öğretirin, müdür, müdür muavini,
ilk öğretim müfettişi, doçent,; şef,
681
memuv, asistan, muallim muavini
Öğretmen, asistan, memur, ambar
memuru, orkestra üyesi, müdür,
müdür muavini, ilk öğretim müfet
2698
tişi
öğretmen, şef, memur, kâtip,.am
bar memuru, orkestra üyesi
2195

24
48

4
2

Ticaret Vekâleti
Ticaret
Ticaret
Ticaret
Ticaret

Maarif Vekaleti

54

Münakalât Vekâleti

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
4 Hâkim
: 6 Kadastro müdürü, tapu âzası, fen
âmiri

19

1
2
3
4
"5

6

7

müşaviri
müşaviri, ticaret ataşesi
ataşe muavini
ataşe kâtibi

Ziraat Vekâleti
Ordinaryüs profesör
Ordinaryüs profesör, profesör
Umum müdür muavini, müdür,
profesör, doçent, öğretmen
Şube müdürü, müdür muavini, öğ
retmen, doçent, şef
Müfettiş muavini, şef, mesul muha
sip, şube müdür muavini, muavin
veteriner, veteriner, fen memuru,
asistan, mütehassıs, öğretmen
Şef, kontrol memuru, mesul muha
sip, memur, veteriner, muavin ve
teriner, öğretmen, fen memuru
Memur, kâtip, mücadele teknisiyeni,
mutemet, yardımcı öğretmen, asis
tan, kontrol memuru, hayvan sağlık
memuru, ambar memuru

( S. Sayısı : 167 )

13
29
26
67

73

64

272

