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Sivas Milletvekili Rıfat Öçten'in Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 27 .IV . 1951 - Sayı: 7795) 

No. 
1724 

Tahkir edildiğinden bahsile Seyit Toprak tarafından yapılan şikâyet üzerine 
suçlu sanılan Sivas Milletvekili îtifat öçten'e isnat olunan suçun. Anayasanın 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılama
nın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt; 3 - Sayfa: 305 ve Cilt 
:6-Sayfa:199,246). 

20 Nisan 1951 

5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen mektepli hastabakıcı hemşirelerin beşinci 
sınıfta geçen sürelerinin dördüncü smıfta geçmiş sayılıp sayılmıyacağının yorum

lanmasına mahal olmadığına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. V . 1951 - Sayı: 7811) 

No. 
1725 

5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen mektepli hastabakıcı hemşirelerin be
şinci sınıfta geçen sürelerinin dördüncü smıfta geçmiş sayılıp sayılmıyacağı hak
kında Bütçe Komisyonunca hazırlanan aşağıdaki rapor, Kamutayın 11. V . 1951 
tarihli Birleşiminde kabul edilmiştir. (Cilt: 1 - Sayfa : 42 ve Cilt • 7 - Sayfa : 3, 
214). 

11 Mayıs 1951 

Yüksek Başkanlığa 

5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen hastabakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta geçen süreleri
nin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayılmıyacağının yorumlanması hakkında Başbakanlığın 30 . V . 
1950 tarihli ve 6/2214 sayılı tezkeresi Millî Savunma Komisyonu raporiyîe birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde incelenip 
görüşüldü. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
»ayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığına ait kısmında beş sınıf olarak tesbit edilen mektepli ordu 



No. 1725 - 1014 — 17. V . 1951 
hastabakıcı hemşirelerin 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilmeleri dolayısiyle son, kanunun yayı
nımdan evvel beşinci sınıf olanların {15) lira asli maaşla geçirdikleri hizmet sürelerinin 3656 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin (C) fıkrasının 3 ncü bendi ileri sürülerek (20) lirada geçmiş sayı
lacağı iddiasiyle yapüan müracaatların nazara alınmaması üzerine Askerî Yargıtayda açılan bir dâva 
dolayısiyle bu iddia haklı görülerek davacıya ilk memuriyete tâyin tarihinden itibaren (20) lira 
üzerinden maaş verilmesi gerektiğine karar verilmiş ise de 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesiyle değişen 7 nei maddesinegöre 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 şart kılındığından ve 5176 sayılı Kanunla yanlız hemşire kadrolarında değişiklik 
yapılmış olup evvelce (15) lira aylık almış olan hemşirelerin hizmetlerinin (20) lira aylık derece
sinde geçmiş sayılacağı hakkında bir hüküm bulunmadığından dolayı meselenin yorum yoliyle açık
lanması Hükümet tarafından istenilmektedir. 

Millî Savunma Komisyonu raporunda; 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (C) fıkrasının son 
had olarak tâyin ettiği dereceyi tecavüz etmemek şartiyle daha dun dereceden maaş tâyini salahi
yetli makamın takdir ve İhtiyarına terkedilmiş olduğuna ve yine 3656 sayılı Kanunun değişen 7 nci 
maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az üç sene bir derecede hizmet etmek ve bu müddet 
içinde o derece maaşını fiilen almış olmak meşrut bulunduğuna ve 5176 sayılı Kanunun makabline 
teşmiline hukukan imkân bulunmadığına ve aylıkların tezyidine ve kadroların yükseltilmesine dair 
sonradan neşrolunan kanunların makable teşmiline cevaz verildiği takdirde bütün Devlet memur
larının da ayni iddiayı serdedecekleri tabii bulunduğuna göre Askerî Yargıtaydan sâdır olan bu 
kararda isabet görülmediğini açıklamakla beraber kararın kesinleşmiş olduğunu ve hükmün yerine 
getirilmesi icabedeceğini dermeyan ederek 3656 sayılı Kanunun sarih hükümleri karşısında yoruma 
mahal olmadığına karar verildiğini bildirmektedir. 

Komisyonumuzda mesele hakkında vâki görüşmeler sonunda; 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Ka
nunun 3 neü maddesiyle değişen 7 nci maddesine göre 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 şart olduğundan ve 5176 sayılı Kanunla, evvelce 5 sınıf olarak tesbit edilmiş olan 
hastabakıcı kadrolarından yalnız (15) lira aylıklı beşinci (sınıf hastabakıcı hemşire kadroları kaldı
rılarak diğer kadrolarda aded itibariyle bâzı değişiklikler yapılmış olup başkaca bir hüküm vaz'-
edilmiş bulunmadığından mezkûr kanunun yayımı tarihinde (20) lira ve daha fazla aylık almakta 
bulunan hastabakıcı hemşirelerin evvelce (15) lira aylık derecesinde geçen hizmetlerinin 
(20) lira aylık derecesinde geçmiş sayılması ve mütaakıp derecelerinin de buna gö
re düzeltilmesi suretiyle üst dereceye yükseltilmelerinin kanunun sarahati karşısında mümkün olamı-
yacağı gibi Millî Savunma Kpmisyonunun raporunda da zikredildiği üzere aylıkların tezyidine ve kad
roların yükseltilmesine dair sonradan neşrolunan kanunların makabline teşmiline cevaz verildiği tak
dirde bütün Devlet memurlarının da geriye 'doğru bir hesaplaşma ile ayni iddiayı serdedecekleri ta
biî bulunduğundan Askerî Yargıtaydan sâdır olan yanlış bir kararın önlenmesini teminen kanunun 
sarih hükümleri karşısında bu yolda bir yoruma gidilmesinin kanuni imkânı da bulunmadığına oy 
birliğiyle karar verilmiştir. 


