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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbatalar kabul edildi. 

Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsirine 
müteallik karar Nafia encümenine havale edildi. 

Belediye kanununa bir madde eklenmesine, 
27 kânunuevvel 1939 tarihinde vuku bulan zelze

lede fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların 
aflerine dair kanuna ek kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra edildi. 

Hava taarruzlarına karşı korunma hakkındaki 

Mazbatalar 
1 — Bigadicin Servi mahallesinden Cellât Ha

li loğlu Kasım Afacan ile Kuyu mahallesinden Memet 
Alioğlu Kara Mustafa Özkulanm ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/242) (Ruznameye) 

2 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek 1/479 ve 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki 3773 sayılı kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 1/487 sayılı kanun lâyihaları ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

3 — inhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/590) (Ruznameye) 

4 — istanbul mebusu Gl. Kâzım Karabekirin, Teş
kilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesindeki (me-

1 — Akdağ madeninin Emerek kek/ünden olup 
Kar açar ak köyünde mukim Mustafaoğlu Şükrü 
tlbasmışın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (3/238) [1] 

[1] 112 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. \ 

r i kanuna bazı maddeler eklenmesine, 
Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki ka-

2 nunun 3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü madde
sine bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihalar 
da kabul edilerek çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

ı 
i Reisvekili Kâtip Kâtip 

I Aydın Niğde Kütahya 
i Dr. M. Germen Cavid Oral Vedit Uzgören 

I busluk müddetinin hitamı) kaydile Dahilî nizamna
menin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki (Devre 

t sonu) tabirinin tavzihi hakkında takriri ve Teşkilâtı 
- I esasiye encümeni mazbatası (4/31) (Ruznameye) 

5 — Muşun Orgunos köyünden Selimoğlu Cemil 
Yurganm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/16(5) (Ruznameye) 

6 — Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı büt-
ı çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/591) (Ruznameye) 
3 7 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
i | 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın-

I da kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
! (1/592) (Ruznameye) 
ı ı 8 — Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında aktedi-

len Veteriner mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları (1/564) (Ruznameye) 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
i İkinci mazbatayı okuyacağız. 

i 2 ~~ Rizenin Çamlı bol mahallesinden Şatıro-
i gutlarından Ibrahimoğiu Mcmci Hatimenin ölüm 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER — Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya). 

REİS — Celse açılmıştır. Bir mazbata var okuyacağız. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatanı (3/143) 
m 

(Mazbata okundu) 
REİS —i- Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün 35-16 sayılı kanuna göre Dev
let şûrası azalığma intihap edilenlere şümulü 
olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası (3/346) 
[2] 

DAHİLİYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Efendim, bir tefsir kararı, Eütçe encü
meni mazbatasile ruznamemize dahildir. Bu 
mazbatanın I muhteviyatı, B. M. Meclisince Şûra-
yi devlet rejis ve azalıklarına intihap edilecek
lere verilecek maaş hakkındadır. Fakat ayni 
zamanda mazbatanın, Devlet şûrası azalığma in
tihap edilenlere de taallûku mevcuttur. Bundan 
başka Bütçe encümeni mazbatası, hâkimler ka-
nunile, Devlet şûrası kanunu arasındaki istisna-
iyet noktasından bir mukayese yapıyor ve tef
siri o mukayeseye istinat ettiriyor. Binaenaleyh 
Büyük Millet Meclisinin yapacağı intihap sıra
sında, Sûreyi devlet aza namzetlerinin tesbitin-
de, Devlet şûrası kanunu mucibince, Adliye ve 
Dahiliye encümenleri vazifedardır. Bu itibarla 
meselenin daha vazıh bir şekle intikali için tet
kik edilmek üzere mazbatanın Dahiliye encüme
nine verilmesini rica ediyorum. Adliye encüme
ni de buna iştirak ediyor. 

REİS — Müsaade buyurun, bir defa mazba
tayı okuyalım. 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BÜTÇE |E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 

— Efendini, evvelâ usul hakkında söyli-
yeceğim . [Bir encümene havale edilen 
kanun lâyihaları, kanun teklifleri ve bunlara 
müteallik her hangi bir meselenin diğer encü
menlere intikali hakkında Nizamnamei dahilimiz 
üç usul tesbit etmiştir. Bu meseleler mütemadi
yen vaki olduğu ve tereddütlere sebebiyet veril
diği için bujıun bir daha tebarüz ettirilmesinde 
fayda olacağına kani oldum. Nizamnamei dahi
limiz, bir encümene havale edilen gerek lâyiha, 
gerek kanun teklifi ve gerek her hangi bir me
seleyi diğer ı encümene intikal ettirmek için bi
rinci usul olarak kendisine havale edilen encü
men diğer her hangi bir encümenin mütaleasmı 
almak istediği zaman, o encümenden bir tezke
re ile mütaleiasını sorar ve o encümen mütaleası-
nı bir mazbata ile isteyen encümene gönderir. 
Yine kendisine muhavvel olan encümen kendi 

11] 104 myılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2 | 123 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

mazbatasını yazar ve onu da tabettirerek bera
ber Heyeti umumiyeye verir. Bu suretle bir 
encümene muhavvel olan mazbata o encümene 
intikal etmiş bulunur. Bu birinci usul. 

İkincisi; bir encümene havale edilmiş olan 
lâyiha ve kanun tekliflerinin kendisine de ha
valesini diğer bir encümen isterse havale edil
miş olan mütehassıs encümenin muvafakati ha
linde Reis havaleyi derhal yapar ve Heyeti umu
miyeye de malûmat verir. Bu da ikinci bir 
usul. 

Üçüncüsü; kendisine havale edilmiş olan lâ
yihayı diğer bir encümen istediği halde bu ta
lepte fayda ve salâhiyet görmeyen Encümen bu 
talebe muvafakat etmezse o vakit Heyeti umu-
miyede müzakere edilerek havalesi Heyeti umu
miye kararile temin edilir. Binaenaleyh, 3 ncü 
usulü temin için esbabı mucibe dermeyan etmek 
lâzımdır. 

Dördüncü bir intikal usulü vardır. Her 
hangi bir kanun lâyihasının ve teklifin veya 
her hangi bir meselenin müzakeresi sırasında o 
meselenin tadiline veyahut başka şekilde tefsi
rine müteallik verilmiş olan tadilnameleri alâ
kadar olan encümenin istemesi ve bu suretle lâ
yihaların o encümene havalesi usulüdür ki bu, 
daima cereyan ediyor. 

Edib Ergin arkadaşımız esbabı mucibe ola
rak bu tefsirin Şûrayi devlet ve hâkimler ka
nunlarını bu şekilde alâkadar ettiğinden dolayı 
Dahiliye ve Adliye encümenlerine müttefikan 
istiyoruz, dediler. Okunan mazbatada sarahaten 
ve tamemen yazdığımız 7 nci maddenin elimizde 
bulunan tefsir mevzuu 7 nci maddenin tefsiri
dir. Yani Barem kanununun 7 nci maddesinin 
tefsiridir. Bu, ne Şûrayi devlet kanununun tef
siridir, ne de Hâkimler kanununun Şûrayi dev
lete şümulü var mıdır yok mudur diye bir tef
sir istenmiş değildir. 

Asıl tefsir mevzuu; Şûrayi devlet riyasetin
den gelen tezkerede sarahaten söylendiği veçhile 
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin, Devlet 
şûrası azalıkları, şunun şümulü haricinde midir, 
değil midir? Bunu kendisi dahi teslim ediyor ki 
bu maddenin sarahati karşısında bir şey yap
mağa imkân yoktur. Fakat emsaline nazaran 
kanunun bu sarahata kar?ı maddenin şümulü 
haricine çıkarabilmek için tefsir usulünün tat
bikini istiyor. Bütçe encümeni, kendisi dahi tef
sire mütehammil olmıyan maddenin sarahatini 
kabul ettikten sonra, bu sarahat karşısında 
tefsir üsulile Şûrayi devlet azaları bu maddenin 
şümulü haricindedir diye bir tefsirle bir hüküm 
koymağa imkân görmemiştir. Amma eğer lüzum 
varsa bir tesis yapılabilir. Bu tesisin esbabı mu-
cibesi ise büsbütün bambaşkadır ve bu bitta
bi Bütçe encümeninden gelemezdi. Barem ka
nunu gibi şümullü bir kanuna istisnaî bir hü-
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küm ilâve edebilmek için onun çok ehemmiyetli 
bir surette tetkikine ve o tetkikin neticesi olan 
esbabı ihzara ihtiyaç vardır. Bu esbabın ihza
rı Bütçe encümeninden gelemez. Elimizde bulu
nan mevzu kendilerinin de söyledikleri gibi 
7 nci maddenin sarahati karşısında tefsir hudu
du haricindedir. Bunun Şûrayi devlet kanunun
daki başmuavinlerin Şûra azalığma intihabına 
hiç de müdahalesi yoktur. Barem kanununa göre 
Hâkimler kanununa müdahale ettiği yoktur. 
Binaenaleyh Edib Ergin arkadaşımızın talebin
deki esbabı mucibe bizce varit değildir. 

Fakat Heyeti Umumiye hâkimdir. Tensip bu
yurursanız orayada havale edebilirsiniz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa prensip 
olarak, burada görülmekte olan işler; doğrudan 
doğruya, Heyeti umumiyenin vereceği kararı 
temine matuf olmak üzere, encümenler tarafın
dan hazırlanmış işlerdir. 

Bu meselede de Bütçe encümenine , havale 
edilen bu iş tetkik edilmiş, muayyen bir netice
ye varılmış, fakat diğer bir encümen diyor ki ; 
Heyeti umumiye namına bu meselenin ayrıca 
tetkikini istiyorum ve esbabı mucibesini de söy
lüyor. Ben mazbata muharriri olsaydım, nizam
namenin verdiği salâhiyete binaen, esbabı 
mucibesini söylemeden, bu işin tetkikini en
cümen namına istiyorum derdim. Makamı Riya
setin vazifesi, Heyeti umumiyenin kararma hiz
met olan bir talebi hüsnü niyetle telâkki eder, 
gönderirdi. Fazla olarak Edib Ergin arkada
şımızın dermeyen ettiği bu esbabı mucibenin ye
rinde olduğuna kaniim. Çünkü mesele bir me
murun falan dereceye çıkmasından mütevellit 
maaşının tediyesi meselesi değildir; intihabı, 
hizmeti, maaşı, hususî bir kanunla ayrılmış olan 
bir zümrenin, barem kanunu umumisile vazi
yetinin tayini taaruz teşkil ettiğinden bahsile 
yazılı müzekkereye cevap vermektir. Encüme
nin okunan müzekkeresinin içerisinde, münhal 
memuriyete memur btüunmazsa, oraya getirile
cek iktidarlı insan bulunmazsa veyahut o de
receye tayin edilecek lâzımı kadar münasip in
san yoksa, madundan mafevke geçirilir diyor. 
Şûrayi devlet azalığı için böyle bir şey mevzu-
bahs değildir. Hulâsası, teferruata girmeğe lü
zum yoktur. Bence prensip itibarile dava, Şû
rayi devlet azasının bareme intibak edip etme
diği davasıdır, yalnız barem meselesi değildir. 
Şûrayi devlet azasına, tahsisen verilmiş olan ma
aşın ne suretle verilip verilmeyeceği hakkında 
bir fikirdir. 

Şûrayi devlet riyaseti tezkeresindeki esbabı 
mucibe Bütçe encümeni tarafından birer birer 
reddedilmiş değildir, Divanı muhasebat noktai 
nazarları reddedilmiş değildir. Ne yapmış- ben
ce Bütçe encümeni? Maddeyi yazmış, işbu sa
rahate karşı bu şekilde mütalea doğru değildir 
demiş. Ben iddia edebilirim ki; kendilerinin bu 

şekildeki mutlak iddiaları doğru değildir. On
ların gönderdiği kanunun esbabı mucibesinin 
yine kanunî şekilde reddedilmiş olması için, Şû
rayi devlet kanununun çıkmış olduğu Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine gitmesi muvafıkı ada
let olur. Ne ahmedin maaşı, ne Memedin hak
sızlığı mevzubahs değildir. Mesele, iki kanunun 
ahengini temin etmeğe matuftur. Ben Dahi
liye encümeninin talebini yerinde buluyorum. 
Her hangi bir ihtimale karşı takdim ettiğim tak
ririmin kabulünü rica ediyorum. 

BÜTÇE E. REÎSÎ İSMET EKER (Çorum) 
— Bir noktanın kısaca izahı faydalı olur ka
naat mdayım (Kürsüye sesleri). 

Demin Nizamnamei dahiliden bahsederken bir 
noktanın ilâvesini hatırlayamadım; Nizamnamei 
dahilimiz tefsir hakkındaki usulü tamamen tes-
bit etmiştir. Kanunların tefsiri, tefsirin taal
lûk ettiği kanunu müzakere eden encümene ait
tir. Bu hak bu encümene verilmiştir. Bu en
cümen bir kaç encümen olduğu gibi tek encümen 
de olabilir. Bu tefsirde bu mevzuda bir encü
men, münhasıran Bütçe encümenidir, Bunu tef
sir etmek hakkı Bütçe encümeninindir. Bize ge
len, baremin 7 nci maddesinin tefsiridir. Şûrayi 
devlet azasıdır diye bu sarih madde üzerinde 
tefsir imal etmek salâhiyetini kendi; Lzde görme
dik. Dahiliye encümeninin, bu tefsir hakkını 
kendisinin istimal etmek istemesi, Nizamnamei 
dahiliye, arzettiğim sebepten dolayı, mugayir
dir. Fakat başka noktai nazardan bakacağım 
diye istemesi dahi tefsire imkân vermiyecektir. 
Karar Heyeti Celilenizindir. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Adliye encümeni de Dahi
liye encümeninin noktai nazarına tamamile işti
rak etmektedir. Buna mukabil Bütçe encüme
ninin vermiş olduğu cevap şudur: Bir defa lâyi
haların encümene havalesi şekli, Dahilî nizam
namede derpiş edilmiştir, bu da üç şekilden iba
rettir, bu üç şekilden üçüncüsüne girebilir deni
liyor ki, zaten de bu itibarla Dahilij^e encümeni 
Umumî Heyetin tasvibine arzetmektedir. Bu ba
kımdan Dahilî nizamname ile bir tezat yoktur. 
Yani Yüksek Heyetiniz, havalesini kabul etti
ğiniz takdirde, bu encümenler de tetkik ede
cektir. 

Üçüncü nokta, tefsirlerin şekli, Dahilî ni
zamnamede tayin ve tesbit edilmiştir. Kanunun 
aslı hangi encümenden geçmişse tefsirin de o 
encümenden geçmesi icap eder. Bu kanunun 
aslı Bütçe encümeninden geçmiştir, Dahiliye 
encümeninden geçmemiştir, bu itibarla bu, usule 
de uygundur. 

Halbuki burada halledilmesi lâzım gelen me
sele asıl budur. Bu tefsirin ta.allûk ettiği ka
nun münhasıran barem kanunu değildir, ayni 
zamanda Devlet şûrası kanunudur. Çünkü Dev
let şûrası azalarının sureti intihabı ve haiz ol-
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dukları hukuk bu kanunda mukayyettir. Bina

enaleyh, buda, Devlet şûrası azalarının haiz olduk
ları hukuk cümlesindendir. Esasen bu. kanun tef
sir edilirken bu, yalnız o maddeye taallûk etmez. 
Nitekim hâkimler kanunu içinde, (hâkimler ka
nununda olduğu gibi bunlar için istisnaî bir 
hükmü ihtiva etmemektedir), deniliyor ve Büt
çe encümeni mazbatasında teyit edilmiştir. Bu 
itibarla Dahiliye encümeni noktai nazarında isa
bet vardır, mazbatanın Dahiliye encümenine 
havalesini rica ediyoruz. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, ev
velâ Devlet şûrası kanunu mevzuu mudur, yok
sa barem kanunu mevzuu mudur? Bunu kısaca 
arzedeyim ve bu, zihinlerde aydınlansın da on
dan sonra Bütçe encümeninin bunu baremin tef
siri üzerinde kendine ait vazife yaptığını daha 
vazıh olarak anlamış olalım. Mesele şudur : 

90 lira maaşa terfi eden Devlet şûrası men
suplarından bir zat azalığa seçiliyor. Barem ka
nununda azalığın tekabül ettiği maaş 100 lira
dır. Fakat 90 lira maaş almakta iken azalığa 
seçilen zata, pek haklı olarak, deniliyor 
ki; 90 lira ücreti 3 sene almadığınız için 
bu üç sene doluncaya kadar 90 lira
yı ondan sonra kadronuzun maaşı olan 100 
lirayı almağa hakkınız olacak. Binaenaleyh, 
burada esas, Barem kanununda tayin edilen 3 
sene müddetin nasıl tatbik edileceği meselesi
dir. 

Şimdi arkadaşlar bu, Devlet şûrası azasıdır, 
kendisini Meclis intihap etmiştir, binaenaleyh 
bu, memur değildir diyorlarsa, o zaman mesele 
değişir. Fakat bir kimsenin Devlet şûrası aza-
lığma Meclis tarafından seçilmesi, onu memu
riyet vasfından ayırmaz, o memurdur, memur 
oldukça da Barem kanununun 7 nci maddesi 
içindedir. Bazı arkadaşlarımız Devlet şûrası aza
sı memur olur mu, olmaz mı meselesini ileri sür
düler ve bunun Dahiliye ve Adliye encümenle
rince bir karara bağlanması lâzımdır dediler. 
Şûrayi devlet azasını, Meclis intihap etmiş olsa 
da, bir memurdur. Memur terfi etmek ve üst 
derecedeki maaşı almak için Barem kanununa 
tâbidir. Binaenaleyh, baremin mevzuuna da
hildir. Tefsir de baremin 7 nci maddesinin tef
siridir. Binaenaleyh, Bütçe encümeninin bu 
işi halledip yüksek tasvibinize arzetmesinden 
başka çare yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız buradan söyliyeyim. Tefsiri sevkeden 
Hükümet diyor ki, 3656 sayılı kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün 3546 sayılı kanuna - ki bu 
Devlet şurası kanunudur - göre Devlet şûrası 
azalığına intihap edilenlere şümulü olup olmı-
yacağmın tefsiri hakkında. Binaenaleyh bu tef
sir, doğrudan doğruya bareme ait değildir. Ayni 
zamanda Devlet şûrası kanununu da alâkadar 
eder. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — İşin 
hulâsası şudur; İstenilen, doğrudan doğruya 7 
nci maddenin tefsiridir. Şûrayi devlet teşkilât 
kanunu, yahut hükkâmm bilmem ne kanunu de
ğildir. 7 nci maddedir ve bu da doğrudan doğru
ya bareme taallûk eder. Baremi yapan ise Büt
çe encümenidir. Nizamnamei dahiliye göre, bir 
kanunun tefsiri icap edince, o kanunu hangi en
cümen yapmışsa oraya tevdi edilir. Binaenaleyh 
muamele doğrudur, şu ve bu mütalea ile hakikat 
setredilemez, Bütçe encümeninin hakkıdır, tef
siri de yerindedir (Reye sesleri). 

BÜTÇE E. N. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Arkadaşlar; Kemal Turan arkadaş ve diğerleri 
bu tefsirin doğrudan doğruya barem kanununun 
7 nci maddesine taallûk ettiğini izah ettiler. Bu
nun istendiği de Şûrayi devlet tezkeresinin baş 
tarafında aynen yazılıdır. Müsaade ederseniz 
iki satırlık bir ibareyi okuyayım, tezkere şöyle 
başlıyor: «Dört seneden beri dava dairesi baş-
muavinliğini ifa etmekte iken 10 - VII -1940 ta
rihinde Büyük Millet Meclisince Devlet şûrası 
azalığına seçilmiş olan İhsan Aktürelin bu gün
kü maaş tahakkukatı noktasından vaziyeti, ba
remin 5 nci derecesinden 3 ncü derecesine terfi 
telâkki olunarak kendisine azalığa muhassas yüz 
lira maaşın tediyesi...» diye devam ederek yüz li
ra maaşın verilmesi icap ettiği esbabı yazılıyor. 

Binaenaleyh bu, doğrudan doğruya 7 nci 
maddeye temas etmektedir. Bundan başka ayni 
mevzu Heyeti Celileden geçmiştir. 1452 numara
lı kanunun bir maddesi şöyle bir esası ihtiva et
mektedir. Teselsül derecesini takip etmiyen 
bir memuriyete tayin edilen bir kimse ancak üç 
derece mafevka tayin edilebilir. Fakat bu, ancak 
üst derece maaşını alır ve üç sene sonra tayin 
edildiği derece maaşını alır. Divanı muhasebat 
azalığına bir zatın intihabı dolayısile, üç dere
ce mafevka intihabı dolayısile bu mevzu Mec
lisi Âliye intikal etmişti. Ayni zamanda Şûrayi 
devlet azalığına da mümasil vaziyette bir zatın 

intihabı mevzubahstir. Bu mevzu Meclisi Âlice 
tetkik edilmiş ve Heyeti Celilece kabul edilmiş
tir. Vaziyet bu maddenin, tamamen şümulü da
hilindedir, 444 veya 464 numaralı karardır. Bi
naenaleyh bu, Barem kanununun maaş tediyesi 
bakımından şu şekle tâbidir. Yani ancak üst de
rece maaşını alır ve terfi müddetini bitirdikten 
sonra da intihap edildiği derece maaşını alır. 
Şûrayi devlet azalığına intihap edilen zat dava 
ikame etmiştir. Bu madde hükmünün tetkikini 
istemiştir. Bu günkü vaziyet de aynıdır. Şûrayi 
devlet azalığına intihap edilenler, Şûra kanu
nunda yazılı hükümlere tâbidir. Burada yalnız 
(7) nci maddenin şümulü haricinde midir, da
hilinde midir? Bu, Barem kanununun 7 nci mad
desine taallûk eder bir mevzu olarak mütalea 
edilmiştir. Diğer hususatı münakaşa ederek mev-
zubahs etmeğe mahal yoktur. (Müzakere kâfi 
sesleri). (Reye sesleri). 
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REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin bir defa da Adliye ve Dahiliye 

enücmenlerinde müzakeresini teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
REİS — Dahiliye ve Adliye encümenleri de 

aynı mealde ricada bulunmuşlardır, esbabı mu
cibe ile istiyorlar. (Ret sesleri). 

Reye arzediyorum. Adliye ve Dahiliye encü
menlerine havalesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

O halde mazbatayı aynen reye arzediyorura. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif 
harici kalacak, cami ve mescit kademesine verile
cek muhassasata dair 2Hîe) sanıl) kaıeunun l>ivin
ci 'maddesine laızı fıkralar ilâvesi hakh'inda ka
nun lâyihası ve Maline ve milce t nciimı•nh r: 
mazbataları (1/376) 111 

REİS — İkinci müzakeresidir, Maddelere ge
çiyoruz. 

Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasif harici ka
lacak cami ve mescit hademesine verilecek mu
hassasata dair 2845 sayılı kanunun birinci mad

desine bazı fıkralar ilâvesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Cami ve mescitlerin tasnifine 
ve tasnif harici kalacak cami ve mescit hademe
sine verilecek muhassasata dair 2845 sayılı ka
nunun 1 ııci maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve 
olunmuştur. 

Kanunî salâhiyetlere binaen işgal edilen veya 
tamir dolayısile içinde namaz kılmamayan tas
nif dahili cami ve mescitler hademelerinin vazife 
tahsisatları tam olarak verilir. Şu kadar ki 

| 1J Birinci müzalu resi (3(i) net inikat zaplm-
dadır. 
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ayni mahaldeki açık cami ve mescitlerin münhal 
kalacak hizmetlerine hariçten kimse alınmayıp 
bu durumdaki hademeler, cami ve mescitlerinin 
açılışında yerlerine iade olunmak kaydile mez
kûr hizmetlerde kullanılırlar. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yukarıki maddede gösterilen 
sebepler haricinde yanma, yıkılma gibi sebep
lerle gayri kabili istimal bir hale gelen cami ve 
mescitlerin hademesi hakkmda tasnif harici 
kalmasile kapatılmış olan cami ve mescit hade
melerine ait hükümler tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

.'i ----- Devit l demiryolları ve limanlan işiti
me amamî idaresi memurları tekaüt sandığı 
hal.kındaki ;.'/.>/ ve :J90ı sayılı kanunlara bazı <• 
maddeler eklenmesine ve bazı maddelerin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Nafıa, Maliye 
ve liillce encümenleri mazbaledarı (1/41) 

REİS — Bu lâyihanın bir maddesi encümene 
iade edilmişti, henüz gelmemiştir. 

Ruznamemizde başka madde olmadığından 
cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 35 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 104 
Rizenin Çamlıbel mahallesinden Şatıroğullanndan İbrahim-
oğlu Memet Salımenin ölüm cezasına çarptırılması hak

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/143) 

T. C. 
Başvekâlet 5 - VII - 1939 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı ; 4/3269 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3-V-1939 tarih ve Kanunlar K. Md. 314/96 sayılı tezkereleri cevabıdır : 
Eize ağır ceza mahkemesince ölüm cezasına mahkûm edilen Şatıroğullanndan İbrahim oğlu 

1329 doğumlu Memet Sahmene ait hüküm evrakı, deliliği iddia olunan mahkûmun muayenesi için 
Adliye vekilliğinin talebi üzerine geri alınmıştır. İstihsal edilen ve dosyasına konulan muayene ra-
porile deli olmadığı anlaşılan merkum hakkında arzı sabık veçhile icabı yapılmak üzere müşarünileyh 
vekillikten sureti ilişik 4 - VII - 1939 tarih ve 249/120 sayılı tezkere ile tekrar gönderilen evrak ay
nen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye vekilliğinin 249/120 sayılı ve 4 - Vli - 1939 tarihli tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

5 - V - 1939 gün ve 4/3269 sayılı yazıya K. 
Ölüm cezasına mahkûm edilen Şatıroğullarından İbrahimoğlu Memet Salımenin Adlî tıp iş-

lerince yapılan müşahede ve muayenesi neticesinde halen uzvî, asabı ne de ruhî hiç bir hastalığı 
olmadığına ve suçun işleniş tarzında hiç bir marazı vasıf bulunmadığına ve merkumun ne şimdi 
ve ne de suçun işlendiği zamanda Ceza kanununun 46, 47 nei maddelerinde yazılı şekilde bir 
akıl hastalığı ile malûl olduğunu isbata medar olacak fennî delil bulunmadığına dair verilen 30-
VI -1939 gün ve 485/14650 sayılı rapor hüküm evrakı meyamna konularak birlikte takdim kılın
mıştır. Arzı sabık veçhile gereğinin yapılmasına delalet buyurulmasmı dilerim. 

Adliye vekili V. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/143 
Karar No. 19 

31 111 - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Kizede Ckmıbcrcioğııllarmdan Zikrullah ile 
Hudoğullarından Şehbeııderoğlu Hasanı taam
müden öldürmekten suylu llizenin Oamlıbel ma
hallesinden İbrahimoğlu 1329 doğumlu Mehmed 
Salimen in ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkın
da Iiize Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdikına dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza 
dairesinden sadır olan 13 - XII - 1938 tarih ve 
3432 esas 3410 karar sayıl r ilâmın, müteakip 
karnini muamelenin ifası zımnında Başvekâ
letin 5 - VI.[ - 1939 tarih ve 4/3269 sayılı tez
keresi le birlikte Adliye encümenine havale ve 
tevdi buyurulması üzerine bu işe taallûk eden 
dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Mehmet Şali inenin bir arazi işinden 
mütevellit husumet sebebile Zikrııllahı öldürmeği 
tasarlayıp vaka gecesi Kadirin evinde yapılan 
toplantıda bulunan eşhas üzerine ansızın silâh 
boşaltarak bunlardan Zikrullah ile Hasanı ya
ralayıp öldürdüğü sabit görülmesine ınebni 

ölüm cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 
Yapılan müzakere neticesinde suçlu Mehmet 

Salımene hükmedilen ölüm cezasının hafif leştiril-
mesini veya değiştirilmesini istilzam eden bir 
sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın in
fazına karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin tasvibine ar/edilmesi Encümence ittifakla 
karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. R. N. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Antalya 

N. Aksoy 
Erzincan 
A. Fırat 

Rize 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesi r 

O. N. Burcu 
Hatay 

B. S. Kunt 
Tokad 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bursa 

A. Akgüç 
Manisa 

A. Tümer 
Trabzon 

Dr. S. A. Dilenire S. Atanç F. A, Barutçu 

!>&<İ 

(S. Sayısı ; 104) 



S. Sayısı: 112 
Akdağmadenİnin Emerek köyünden olup Karaçorakkö-
yünde mukim mustafaoğlu Şükrü İlbasmışın ölüm cezasına 

çaptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/238) 

T. c. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri dairesi müdürlüğü 
Sayı:4 - 289/2823 

1- IV - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Paraya tamaan adam öldürmekten suçlu Mustafaoğlu 1328 doğumlu Şükrü İlbasmışın ölüm ce
zasına mahkûmiyetine dair Ankara Ağır ceza mahkemesince ittihaz edilen hükmün tasdikına Temyiz 
mahkemesince karar verilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere 
Adliye vekilliğinden 30 - III 1940 tarih ve 129/32 sayılı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz mah
kemesinin ilâmı ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsa
adelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/238 
Karar No. 23 

3-IV -İHI 

Yüksek Reisliğe 

Akdağmadenİnin Tatlı köyünden San Me-
medi Ankarada Bendderesinde ikamet ettiği ku
lübede parasına tamaan öldürmekten suçlu 
Akdağmadenİnin Emerek köyünden îbrahimo-
ğullarından 1328 doğumlu Şükrü îlbaşın ölüm 
cezasına mahkûmiyeti hakkında Ankara Ağır 
ceza mahkemesince verilen hükmün tasdikına 
dair Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden 
sadır olan 26 - XII - 1939 tarih 2085 esas ve 
3312 karar sayılı ilâm, müteakip kanunî mua
melenin ifası için Başvekâletin 1 - IV -1940 ta
rih ve 4 - 289/2823 sayılı tezkeresile birlikte Ad

liye encümenine havale ve tevdi edilmekle zikri 
geçen ilâm ve dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Şükrünün Ankarada Bendderesi civa
rında Bekir Çavuşa ait Taşocaklarmda müte
ahhit bulunan Sinan hesabına taş nakleden kam
yonda beraber çalıştığı ve Bendderesinde kâin 
barakada birlikte ikamet etmekte olduğu Ak
dağmadenİnin Tatlı köyünden Sarı Memedi 
parasına tamaen boğazını sıkmak ve başını taşla 
ezmek suretile öldürdüğü ve cesedi o civarda 
bir çukura sakladığı ve öldürmek filinin ikam
dan sonra maktulün üzerinde çıkan 30 lirayı 
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aldığı sabit görülerek ölüm cezasına mahkûm 
edildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta yapılan müzakere neticesinde 
suçlu Şükrü îlbasmışa hükmedilen ölüm ceza
sının hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini 
müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı 
Esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
bu cezanın infazma karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi Encümen
ce ittifakla karar altma alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Adliye E. Reisi Na. 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
Antalya 

N. Aksoy C 
Hatay 

B. 8. Kunt 
Rize 

Dr. 8. A. Dilenire 

ı sunulur. 
.M. M. 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
K N. Burcu 
Kayseri 

B. Özsoy 
Sinop 
C. Atay 

'<* 
Kâtip 
Konya 
G. Gültekin 

Bursa 
A. Akgüç 

Manisa 
A. Tümer 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

( S. Sayısı : 1V1) 



S. Sayısı: 123 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi hükmünün 3546 sayılı 
kanuna göre Devlet şurası azalığına intihap edilenlere şü
mulü olup olmıyacağmın tefsiri hakkında Başvekâlet tez

keresi ve Bütçe encümeni mazbatası (3/346) 

• T. C. 
Başvekâlet 14 - III - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/999 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı teadül kanununun yedinci maddesi hükmünün, 3546 sayılı kanuna göre Devlet şû
rası azalığına intihap edilenlere şümulü olup olmıyacağmın tefsiri hakkında Devlet şûrası Reisliğin
den yazılan 6 - I I I - 1941 tarih ve 54289 sayılı tezkere ile ilişiğinin suretleri sunulmuştur. 

tşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Devlet Şûrası Reisliğinin 54289 sayılı ve 6 - I I I - 1941 tarihli tezkeresi suretidir 

Dört senedenberi Dava dairesi başmuavinliğini ifa etmekte iken 10 - VII -1940 tarihinde Büyü'ı 
Millet Meclisince Devlet Şûrası azalığına seçilmiş olan İhsan Aktürelin bu günkü maaş tahakkukatı 
noktasından vaziyeti, baremin beşinci derecesinden üçüncü derecesine terfi telâkki olunarak kendi
sine azalığa muhassas yüz lira maaşın tediyesi evvelemirde 3 sene müddetle 4 ncü derece maaşını 
almağa bağlı tutulmakta isede mütaleatı atiyeye binaen kendisine yüz lira maaşın hemen verilebi
leceği münikün görünmekte olduğundan bu hususun arzına lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

I - Bu terfiin ilk nazarda 3656 sayılı teadül kanununun 7 nci maddesinin istisnaen vazettiği 
kaideye tevfikan vukubulduğu ve bu madde muvacehesinde terfi maaşının da mevzu esasa göre 
tesviyesi lâzım geleceği düşünülebilir isede gerek Devlet Şûrası kanununun haiz olduğu hususiyetin 
gerek 3656 sayılı teadül kanununun vazmdaki esas ve maksadın teemmülünde mesele tetkika 
muhtaç hukukî bir safha arzeder. Her şeyden evvel tebarüz ettirilmesi iktiza eden cihet: Başmuavi-
nin Devlet Şûrası azalığına intihabı 3656 sayılı teadül kanununun çerçevesi dahilinde ve bu ka
nunun vazeylemiş olduğu eşkâl ve merasime tebaan vukubulmuş bir tayin ve terfi muamelesi ad
dolunamaz. Çünkü: bu intihap mezkûr kanunun 7 nci maddesile derpiş edilen terfi sekilerine teva
fuk etmez. Başnraavinin aza seçilmesi ne bu memuriyetin bir derece aşağısında kadroda memuriyet 
bulunmaması zaruretinden tevellüt etmiş ve nede bir derece aşağı ehil memur bulunmaması se
bebinden ileri gelmiştir. Bu intihap; hususî bir kanun hükümlerine tevfikan cereyan etmiş ve bu 
baptaki Büyük Millet Meclisi kararı da azalığm bütün hukuk ve vecaibini şamil hadisevî bir kanun 
mahiyetinde bulunmuştur. 

Şu cihet bilhassa kayda şayandır : Başmuavinler eskisi gibi baremin 6 ncı derecesinde kalmış olsa
lardı teadül kanununun 3 ncü dereeeden birden terfie cevaz vermeyen yeni hükmü, hususî kanun 
karşısında yine intihaplarına mâni teşkil edemi yecekti. Filvaki bu gün baremin 6 ncı derecesinde 
bulunan bir vekâlet hukuk müşavirinin intihabına Devlet" şftriatöı' kanunundaki mutlakiyete göre 
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bir mâni tasavvur olunamaz. Diğer taraftan teadül kanununun bütün hükümlerinin bu işte cere
yan edememesinde bir aykırılık da yoktur. Çünkü: memurin hakkındaki mevzuatta bir kısmının Dev
let şûrası azaları hakkında tatbik edilememekte olduğu bu gün bir vakıadır. 

2 — Başmuavinlerin Devlet şûrası azalığma intihabını, Devlet şûrası kanununa göre bir derece 
terfi addetmek te mümkündür. Bu kanuna merbut ve meslek memurlarile idare memurlarının sıra
sını müşir cetvel bunun bir delili olabilir. 

Başmuavinlere azalığa geçebilmek için diğer namzetler gibi kırk yaşını ikmal şartına tâbi bulun
dukları gibi ayrıca başmuavinlikte üç sene vazife görmüş olmak kaydile de mukayyettirler. Kendi
lerini ayrıca ikinci bir üç senelik müddete tâbi tutmak diğer memurlardan hukukan daha gayri-
müsait bir vaziyette kalmalarını intaç eder ki bu halin teadül esaslarile telif olunamayacağında 
şüphe yoktur. 

3 — - 3656 sayılı teadül kanunu hi/met esasına müstenittir. Bu kanuna göre memurların istih
kak kesbedeceği maaş hizmet müddetine nazaran tesbit olunmuştur. Bu esasa mebnidir ki ücretli 
memurların ücret ve maaş derecelerinin intibak muamelesinde hatta teşviki sanayi muafiyetinden 
müstefit fabrikalar da geçen hizmetleri bile nazara alınmıştır. Sırf kadronun müsaadesizliginden 
dolayı bir derecede bir kaç terfi müddeti beklemek mecburiyetinde kalmış olan ve Devlet hiz
metinde geçirdiği maaşlı müddet itibarilc teadül kanununun ücretler hakkında koyduğu esasa göre 
hesap edildiği takdirde - en yüksek maaş derecesine bile istihkak hâsıl etmiş bulunan bir memurun ter
fiinde ücretlilerde olduğu gibi bu mahsubun yapılmasını nehyedebilmesi sarih bir hüküm mevcut ol
madığından bu boşluk dolduruluncaya kadar mevzuatı lehlerinde tefsir etmekte hakkaniyetin icap
larına uygun olur. Kanunun bu husustaki boşluğunu tebarüz ettirmek için şu ciheti arzedeyim ki, 
Başmuavin ihsan Aktürel azalığa maaşlı veya ücretli her hangi bir ihtisas mevkiinden seçilmiş 
olsaydı hizmet müddetine göre maaş derecesi tesbit olunacak ve derhal azalığa nıuhassas yüz lira 
maaşı almış bulunacaktı. Binaenaleyh, başmuavinlerin maaşlarının vaktile bütçe endişesile 9 bin 
kuruş olarak tayin edilmemiş olması Devlet şûrasıkanununa göre. doğrudan doğruya azalığa namzet 
gösterilen bu memurların mağduriyetlerini mucip olmamak iktiza eder. 

4 —• Devlet hizmetine iptidaen baremin hangi derecesinden başlanacağı ve bunların terfi tarz ve 
şekillerinin ne jribi hükümlere tâbi olacağı 3656 sayılı teadül kanunile tanzim edilmiş olduğu halde 
3546 sayılı Devlet şûrası kanununun ikinci ınaddesile azalığa intihap ehliyeti bahşedilmiş olanlar 
arasında vaziyetleri teadül kanunu hükümlerile telif edilemeyeceklerin bulunması bu maddenin is
tisnaî bir hüküm addine şüphe bırakmaz. 

Devlet şûrası kanununun marülarz ikinci maddesinin E bendine göre Devlet hizmeti mesbuk ol
mayan yirmi senelik bir avukatın ve baremin kaçıncı derecesinde olursa olsun on beş senelik bir 
hukuk profesörünün ve mezkûr maddenin B bendi mucibince de hiç memuriyet vermemiş bir ve
kilin Devlet şûrası azalığma intihabı caizdir. Butakdirde bunları Devlet memuriyetine iptidaî inti
sap şeklinde telâkki ederek kendilerine o yolda maaş itası caiz olamayacağı bedihidir. 

Yetmiş lira maaşlı on beş senelik bir hukuk profesörünün veya ayni maaşı alan bir vekâlet hukuk 
müşavirinin intihabı da üç derece birden terfi demek olduğundan ve teadül kanunu bu tarzda ya

ni üç derece birden terfie cevaz vermediğinden i intihabı batıl addetmek gibi bir netice tezahür eder. 
İntihap kararının yalnız tayin noktasından hâdisede bir kanun olarak kabulü halinde de teadül 

kanununda üç derece birden terfilere de maaş tediyesine ait bir hüküm bulunmadığı cihetle Büyük 
Millet Meclisinden bu noktanın tavzihine ait yeni bir karar istihsal edilmedikçe kendilerine maaş 
tahakkuk ettirilmemesi ve binnetiec teadül kanununun intihaba tesirinin kabulünde üç derece bir
den terfii tazammun eden intihap kararını bâtıl addetmek ve gayri müessir bulunduğunun kabulü 
halinde de maaşın tediyesinde teadül kanununun bir rolü olmamak gibi bir vaziyet hasıl olur. 

Sekiz bin kuruş maaşlı bir Başmuavinin bu memuriyette üç sene bulunmak şartile azalığa seçilmesi 
bu suretle istisnaî bir tayin demek olup istisnaî tayinlerin, umumî hükümler haricinde mütaleası ise 
hukuk esaslarına ve hatta bizzat teadül kanunununhükümlerine mugayir olmaz. Bunun tatbikatta mi
sali de vardır. Hâkimler kanununa ek 3206 sayılı kanunun 3 neü maddesi 4 ncü derecede terfi müd
detini ikmal etmemiş olan hâkimlerin Temyiz azalığma tayinini kabul etmiş ve maaş hususu sakit bı-
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rakıldığığından bu istisnaî hüküm mucibince kadro maaşları Maliye vekâletinin Adliye vekâletine yaz
dığı 25 - IX - 1940 tarihli ve 13223/326/7281 sayılı mütalea üzerine verilmekte bulunmuştur. Avu
katlıktan ve sekiz bin kuruş maaşlı profesörlükten Temyiz azalığma ayrılmış olanların kadro maaş
ları da umumî hükümlere rağmen verilmektedir. Bunların Devlet şûrası azalığma intihaplarında da 
kadro maaşlarının verileceği mahalli tereddüt değildir. Halbuki avukatların meslekte geçirdikleri 
yirmi senelik Devlet hizmetinde geçmiş addi ve otomatik surette bermucibi kanun her üç senede bir 
terfi ettiğinin kabulü halinde bile istihkak hâsıl edebilecekleri maaş derecesi nihayet baremin 6 ncı 
ve nihayet beşinci derece maaşı olabilir.. 

Yedi, sekiz bin kuruş maaşlı bir profesörlükten Temyiz veya Devlet şûrası azalığma gelenlerin 
vaziyetleri ise tamamen Başmuavinlerin hukukî vaziyetlerinin aynidir ve Temyiz mahkemesinde ol
duğu gibi Devlet şûrasında da ka'dro maaşları alabilmelerinde kanunun maksat ve ruhuna bir 
gûna mugayeret farzedilemez. 

Baremin beşinci derecesinde bulunan Başmuavinlerin Devlet şûrası kanunu mucibince bu me
muriyette üç sene kalmak şartile azalığa intihap hakkını kazandıklarına göre vekâleti müşarüni-
leyhanm salifülârz mütalea ve tasvibinin Başmuavinler hakkında da 3546 sayılı Devlet şûrası ka
nununun ikinci maddesinin istisnaî bir hüküm olduğunda şüphe edilemeyeceğine binaen aynen cere
yanı iktiza eder. 

Malûm okluğu üzere Devlet şûrası azası, Devletin en yüksek idarî bir mahkemesinin, idarî ve is-
tişarî mercii olan akademik bir müessesenin uzvudur. Müstağnıi izah olan ehemmiyetine bina
en azalığa intihap için diğer Devlet memuriyetlerinde aranılmayan bir takım hususî şartlar ve va
sıflar vazolunmuştur. 

Devlet şûrası azalığma hususî kanunla tahdiden tayin edilmiş olan namzetler arasında ilim, ihti
sası ve tecrübesi ile temayüz edenlerin intihabı meşrut olduğuna ve bu vasıfları haiz olduğu Büyük 
Millet Meçlisi kararile tahakkuk eden bir memurun, azalığa intihabının doksan lira maaşlı bir azalık 
mevcut olmadığı, ve mutlak olan bir kararın kemaline masruf addi hukuk esasları icabından olup şu 
veya bu mülâhaza ile takyidi caiz olamıyacağma binaen kadro maaşının tediyesini de dairei şümu
lüne aldığını kabul etmek yanlış bir mütalea addedilemez. 

Bertafsil arz ve izah edilen kanunî ve hukukî sebeplerden dolayı yirmi dokuz senelik memuriyet 
hayatı bulunan İhsan Aktürelin kadro maaşının tediyesi muvafık olacağı mütalea kılındığından bah-
sile bu hususta vaki olacak mütaleanm bildirilmesi Maliye vekâletine yazılmıştı. 

Vekâleti müşarünileyhaca bu hususta Divanı muhasebattan istihsal olunan karar sureti raptan 
takdim kılınmıştır. 

Serdolunan mütalealar varit görüldüğünden bu hususta bir tefsir kararı alınması muvafık olacağı 
Divan Heyeti umumiyesinin zikri geçen kararında dermeyan olunduğu gibi Maliye vekâletinin tez
keresinde de bu fikre iştirak olunarak icabının makamımızca yapılması mütaleası ileri sürülmesine 
ve filhakika maaş keyfiyetinin intihaba müteallik Büyük Millet Meclisi kararının tabiî bir neticesi 
olduğuna göre Büyük Millet Meclislinden bu bapta karar istihsali makamımızca da zarurî görül
mekte bulunmasına mebni bu hususa müteallik muamelenin ifası hususuna müsaade Duyurulmasını 
derin saygılarımla rica eylerim. 

Devlet şûrası reisi 
/ / . Göreli 

Divanı muhasebatın 26 - I I - 1941 tarihli ve 176479/376 sayılı tezkeresi suretidir. 

Maliye vekâletine 

Bütçe ve Malî Kontrol Umum müdürlüğü şube 2. sözü ile alman 12 - I I - 1941 tarih ve 131125 -
26/732 sayılı tezkereleri karşılığıdır: 

3656 numaralı teadül kanununun 7 nci madde sile biri, bir derece terfi edenlerin bulunduğu 
derecede müddetini doldurmadıkça terfi ettikleri mafevk derece maaşını ve iki derece terfi edenlerin 
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bulunduğu derecede terfi müddetini doldurduktan sonra aradaki derece maaşını da bir terfi müd
deti almadıkça tayin edildikleri iki derece mafevk maaşını alamıyacaklarma, diğeri de; iki derece 
terfiin bazı kayit ve şartlar altında tecvizi mümkün olabileceğine dair umumî hükümler vazedilmiş 
ve hususî kanunlarda hilâfına sarahat olmadıkça umumî hükümler haricinde muamele ifası caiz 
olmayacağı da tabiî bulunmuş olduğundan ve Divanı muhasebat teşkilât ve vezaifine dair olan 2514 
numaralı kanunda olduğu gibi Devlet Şûrası kanununda da meselâ 5 nei dereceden bir memurun 
intihap süretile üçüncü dereceye tayin edilebileceğine dair bir hüküm mevcut ise de sözü geçen ka
nunların bu baptaki hükümleri teadül kanunile vaz ve tesis edildiği yukarıda işaret olunan iki 
esastan ancak ikincisine istisna teşkil edecek mahiyette bulunduğundan Divan ve Devlet Şûrası ka 
nunlarma dayanılarak yapılacak tayinlerde teadül kanununun 7 nei maddesile iki derece terfi için 
konulmuş olan kayıt ve şartların aranması icap etmez ise de mezkûr kanunlarda maaş hakkında 
sarahat mevcut olmadığından ve malî muamelelerin de mantıkî icap ve istidlallere değil, kanunî 
sarahatlere istinat etmesi lâzım geldiğinden maaş hususunda teadül kanununun 7 nei maddesi 
hükmüne uymak lâzım geleceği düşünülmekle beraber kanunî müsaadelere müstenit tayinler dol ayı-
sile iki ve daha fazla derece terfi edenlerin terfi eyledikleri derece maaşlarını almaları icap edece
ğine dair serdolunan mütalealarda varit görüldüğünden bu hususta; düşünüldüğü gibi, bir tefsir 
kararı alınması cihetine gidilmesinin muvafık olacağını Umumî Heyet kararile ve saygılarımla ar-
zeylerim. 

Devlet Şûrası Reisliğinden yüksek vekâletlerine yazılan 24 - XI I - 1940 tarih ve 75717 sayılı tez
kere ilişik olarak sunulmuştur. 

D. M. Reisi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni S - IV - 1941 
Mazbata No. ?.} 
Esas No. 3/346 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanunun yedinci 
maddesi hükmünün, 3546 sayılı kanuna göre 
Devlet şûrası azalığına intihap edilenlere şümu
lü olup olmayacağının tefsiri hakkındaki Baş
vekâletin 14 - III - 1941 tarih ve 6/999 sayılı 
tezkeresi encümenimize havale Duyurulmakla 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır olduğu halde müzakere ve 
tetkik olundu : 

3546 sayılı Devlet şûrası kanunile şûra aza-
lığı için yüz lira maaşa tekabül eden üçüncü de
rece tesbit ve 3656 sayılı kanuna bağlı (I) sa
yılı cetvelde de bu esas muhafaza edilmiştir. 
Devlet şûrası kanununda yazılı vasıfları haiz 
olup da 3656 sayılı kanunun 7 nei maddesinde 
terfi için muayyen dereceleri ihraz etmeyenlerin 
Şûra azalıklarına seçilmesi halinde 7 nei madde 

hükmünün böyle bir vaziyet karşısında tatbiki 
varit olamıyacağı mülâhazasile bu madde 
hükmünün şûra azaları hakkmda tatbik edilip 
edilemeyeceğinin tefsiri istendiği bağlı tezkere 
ve mütalealardan anlaşılmıştır. 

Yukarıda zikrolunan kanunun yedinci mad
desi (Yukarı dereceye terfi için en az dört sene 
bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o 
derece maaşını filen almış olmak şarttır. Yük
sek mektepten mezun olanlar için bu müddet üç 
senedir. 

Müddetini ikmal etmeden mafevk derecede 
bir memuriyete tayini icap edenler müddetleri
nin hitamına kadar eski derece maaşlarını alır
lar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden 
fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, yedinci 
ve daha yukarı derecelerden birine aşağıdaki 
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derecede kadroya göre memuriyet olmadığı ve
ya ehil memur bulunmadığı takdirde iki dere
ce aşağıdaki memurların tayini caizdir. Bu 
suretle İM derece yukarıdaki memuriyete tayin 
olunanlar eski derecelerinde bir terfi müddeti 
dolduruncaya kadar o derece maaşını, bir terfi 
müddetince de aradaki derece maaşını aldıktan 
sonra tayin edildikleri derece maaşını alırlar. 

Altıncı ve daha aşağıdaki derecelerdeki me
muriyetlere bu dereceler karşılık gösterilmek 
suretile daha aşağı derece ile memur tayini ca
izdir. 

Altıncı maddede yazılı hükümler mahfuz 
kalmak üzere beşinci ve daha yukarı dereceler
deki memuriyetlere tayin edilebilmek için yük
sek mektepten mezun olmak şarttır) diye mutlak 
sarahati haiz olduğu, Devlet şûrası reis ve aza-
lıkları da bu kanunun sarahaten şümulü daire
sinde bulunduğu ve hâkimler kanununda oldu
ğu gibi bunlar için istisnaî hiç bir kayit ve kari
ne mevcut olmadığı cihetle Şûra reisliğinin bu 
baptaki mütalealarının istihdaf ettiği şümul 
harici hükmün tefsir yolile elde edilmesine im

kân olmadığı kanaatine varılmıştır. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. S. Konuk 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
İsparta 
R.'ünlü 

Kırklareli 
B.- Denker 

Samsun 
}[. Ali Yörükeı 

Tunceli 
M. Yenel 

Reis V. 
Kastamonu 
T. (Joşkan 

Bolu 
Celâl 8. Siren Di 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Mükorrem Karaağaç 

Kayseri 
Suad Hayrı Ürgüblü 

Malatya 
M. öker 
Seyhan 
8. Çam 

Yozgad 
8. îçöz 

Bu M. M. 
Kayseri 

F. Baysal 

Bolu 
•. Zihni Ülgen 

Bursa 
Nevzat Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
Kemal Turaı 

Kayseri 
S. Serim 

Mardin 
R. Erten 
Trabzon 
Sırrı Day 
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