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Devlet Memurları Ayüklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin yorumlanmasına mahal olmadı

ğına dair 

(Resmî Gazete üe ilâm : 16 .1,1952 - Sayı: 8009) 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin yorumlanmasma mahal olmadığı
na dair Bütçe Komisyonunca hazırlanan aşağıdaki rapor, Kamutaym 9 . 1 . 1952 
tarihli Birleşiminde kabul edilmiştir. (Cilt : 1 - Sayfa : 179 :180 ve Cilt : 11 - Say
fa : 226 ve Cilt : 12 - Sayfa :23, 44). 

9 Ocak 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve hu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi, Komisyonumuza havale edilmekle 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü : 

Yorumu istenen, 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili hakkındaki 4598 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesinde (yukarı dereceye terfi içhı en az üe sene bir derecede bulunmuş ve bu 
kadar müddet o derece maaşını fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet kazanmış olmak şart
tır. 

Müddetini doldurmadan yukarı derecede bir memuriyete tâyini icabederiler; müddetlerini dol
duruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fa zı a terfi caiz değildir. Şu kadar ki, kadroya gö
re aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil memur bulunmadığı takdirde 7 nci ve daha yu
karı derecelerden birine en çok iki derece aşağıdaki memurların tâyini caizdir. Bu suretle en 
çok iki derece yukardaki memuriyetlere tâyin o ı u n a n ı a r a ı 0 derece maaşı tutarı ve fevkalâde zam
ları üe hak kazanmış bulundukları derece maaş! tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki fark İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle tazminat olarak verjiebilir) denilmektedir. 

7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en ç o k iki derece aşağıdaki memurların tâyini ha
linde bunlara Bakanlar Kurulu karariyle aradaki maaş ve fevkalâde zamları tutarlarının tazmi
nat olarak verilebileceği açık olarak ifade edil m j ş j s e fo, nıuhakemat müdürlüğü ve defterdar
lık, sağlık müdürlüğü, orta tedrisat öğretmenliği gibi mütaaddit dereceli ve kademeli me
muriyetlerde de iki üst dereceye tâyin yapılıp yapılamıyacağı ve yapıldığı takdirde bu gibile
re evvelce almakta oldukları derece maaşı ve fevkalâde zammı ile bu kere tâyin olundukları derece 
maaşı tutarı arasındaki farkın tazminat olarak v e r i i i p verilmiyeeeği mevzuunun yorumlanması is
tenmektedir. 
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Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve bakanlık temsilcisinden alman izahlardan el

de edilen neticeye göre : 
4598 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, 7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en çok iki 

derece aşağıdaki memurların tâyinini iki hal ile mukayyet tutmuştur. 

1. Kadroda aşağı derecede memuriyet olmaması; 
2. Veya ehil memur bulunmaması. 
Komisyondaki müzakereler sırasında bir kısım üyeler tarafından kanun metninin sarih, mutlak 

ve umumi, olduğu, aynı unvan ve mütaaddit .dereceli memuriyetleri ayırmamış olup, yalnız bi
rinci fıkrasiyle müddetini doldurmaksızm bir üst dereceye terfi edenlere müddetlerini doldurun
caya kadar eski maaşlarının verilmesini istihdaf ettiği, nitekim 4598 sayılı Kanun tasarısının o za
manki Bütçe Komisyonunda müzakeresinden sonra yazılan raporda da « ehliyetlerine binaen iki 
üst derece memuriyetin mesuliyet ve 'külfetini üzerine alacak olan memurlara, müktesep hakkı 
olan derece maaşlariyle tâyin olundukları vazifenin maaşı arasındaki farkı tazminat olarak ve 
müktesep hak teşkil etmemek üzer© verebilmek salâhiyetinin Hükümete tanınması ve bu suretle 
dairelerin sevk ve idare mevkilerine getirilecek ehil memurların terfihleriyle birlikte işlerin iyi 
yürütülmesine imkân bırakılması uygun görülmüştür» denildiğinden metnin bu bakımdan da sarih 
olduğu mütalâasında bulunulmuştur. 

Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisinden alman izahat ve komisyon ekseriyetinin katıldığı 
noktai nazar ise : Kanun metninin mutlak olmayıp böyle bir tâyin yapılabilmesi için; 

1. Kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmaması; 
2. Veya terfie ehil kimse bulunmaması; 
Ve şartlariyle mukayyettir. 
Misal ile arzpdelim: 
Rövle ki. İçişleri Bakanlığı teşkilâtında Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün kadro aylığı 

(100) liradır. İçişleri Bakanlığı kadrosunda aşağı dereceden; bir Mahallî İdareler Genel Müdür
lüğü kadrosu da mevcut değildir. Binaenaleyh evvel emirde tefsiri talep olunan hükme isıtinıaden 
ancak böyle bir kadroya iki derece aşağıdan yani müktesep hakkı (80) lira oDanı bir memurun tâ
yini yapılabilir. 

Kez&lik Maliye Bakamlığı Teşkilatında Özlük İşleri Müdürlüğü kadrosu (90) lira aylıklıdır ve 
teşkilât içinde daha aşağı dereceden bir özlük İşleri Müdürlüğü kadrosu da yoktur. Yinıe aynı 
hükme dayanılarak ancak bu kadroya iki aşağı derecedeki yani müktesep hakkı (70) lira aylıklı 
bir memurun tâyini mümkün olabilir ve bu gibifere, kamun vâzımıni, hizmet ve külfete karşılık 
olarak (100) lira., (90) lira olarak kabul ettiği aylıkları akmayacak dutrumda olanı bu memurlara 
bu hizmet ve külfetlerini karşılamak üzere kadro aylıkları ile müktesep bak olarak almakta olduk
ları iki alt derece aylıklar arasındaki farkını tazminat olarak verilmesi mümkündür. . 

Kademeli kadrolara gelince : Bunlardan' meselâ (defterdarlık) (70) liradaın (100) Iraya kadar 
olmak üzere kademelidir. (70) lira aylıklı bir memurun (90) lira aylıklı bir defterdarlık kadrosu
na tâyini mevzuubahis olursa, kadroda daha aşağı derecede yani (80) ve (70) lira aylıMıı defter
darlık mevcut olduğu cihetle fıkradaki- (kadroda aşağı derecede memuriyet olmaması) şartı ta-
hakkak edemiyeceğindeın böyle bir tâyin esasen yapılamaz. Diğer taraftan (70) liraBk defterdar
lık ile (80), (90) ve (100) liralık defterdarlıklar arasında mahiyetleri ve vasıflan itibariyle bir 
fark da mevcut değildir. (70) lira alian bir defterdarın! vazife itibariyle mühim bir vilâyette ve 
(90) lira alan' bir defterdarım ise, yine bu bakımdan nispeten daha az mühim bir vilâyette istih
dam edilmelteri1 mümkündür ve tatbikatta her" zaman vâkıdır. 

Fıkra hükmü mutlak mamada alındığı takdirde (70) liralık kadroda müktesep hak olara (70) li
ra »lam bir defterdara memuriyet yeri değiştirilmeksizin binınetice vazifesinin mahiyet ve hacmın-
da bir külfet yapılmaksızın sadece kadrosunu (90) liralık bir kadro ile tebdil etmek suretiyle (70) 
lira ile (90) lira arasındaki farkın tazminat olarak verilmesi mümkün görülecektir. 

İl sağlık, veteriner ve orman müdürleri, hâkimler, savcılar, varidat müdürleri, maümüdtirleri, 
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Danıştay Birinci Başkanlığına Hâzim Türegün'ün seçildiği hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 18.1.1952 - Sayı : 8011) 

No. 
1750 

Açık bulunan Danıştay Birinci Başkanlığına, Danıştay İkinci Daire Başkanı 
Hâzim Türegün seçilmiştir (Cilt : 10 - Sayfa : 308 ve Cilt : 12 - Sayfa : 35,143 : 
145). 

14 Ocak 1952 

Danıştay üyeliğine Celâdet Barbarosoğlu'nun seçildiği hakkında 

(Resmî Gazete üe ilânı : 18.1.1952 - Sayı : 8011) 

No. 
1751 

Açık bulunan Danıştay üyeliğine, Gümrükler Umum Müdürü Celâdet Barba-
rosoğhı seçilmiştir (Cilt .* 9 - Sayfa : 171 ve Cİlt : 12 • Sayfa : 35,143 :146,148). 

14 Ocak 1952 

tahrirat müdürleri, doktorlar ve saire gibi kademeli dam kadrolar hafckımıda da vaziyet aynıdır. 
Hilafı mütalâanın tatbikatta alacağı seyir de üzerimde durulması icabeden bir keyfiyettir ve ka
mım vâzıanın maksadı da asla bu değildir. 

Valilerim durumu ise İl İdaresi Kanunu ile ha! ve ıslah edilmiş olduğundan yoruma bu ba
kımdan da mahal olmadığıma ekseriyetle karar verilmiştir. 


