
S. Sayısı: 152 
5176 «ayılı Kanunla dört sınıf indirilen Hastabakıcı Hemşirelerin be
şinci sınıfta geçen sürelerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayılmı-
yacağınm yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Mîllî Sa

vunma ve Bütçe Komisyonları raporları (3 /19) 

T. C. 
Başbakanlık ' 30. V. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 72/133, 6 - 2214 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memuları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıiı 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığına ait kısmında, sınıf olarak tesbit edilen Mektepli Hastabakıcı 
Hemşirelerin 5176 sayılı Kanunla 4 sınıfa indirilmeleri dolayısiyle son kanunun yayımından evvel 
beşinci sınıf olanların 15 lira asli maaşta geçirdikleri hizmet sürelerinin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin C fıkrasının 3 ncü bendi üeri sürülerek 20 liradan geçmiş sayılacağı iddiasiyle yapılan 
müracaatların nazara alınmaması üzerine Askerî Yargıtayda açılan bir dâva dolayısiyle bu iddia 
haklı görülerek davacıya ilk memuriyete tâyin edildiği tarihten itibaren 20 lira üzerinden maaş 
verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesiyle değişen 7 nci maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 3 sene bir 
derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece maaşını fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyot 
kazanmış olmak şart kılındığından ve 517€ sayılı Kanunla evvelce beş sınıf olarak tesbit edilmiş 
hastabakıcı kadrolarından yalınız 15 lira aylıklı beşinci sınıf hastabakcı hemşire kadroları kaldırılarak 
diğer kadrolarda aded itibariyle bâzı değişikler yapılmış olup başkaca bir hüküm vaz'edilmiş bulunma
dığından 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 sa
yılması ve mütaakıp derecelerin de buna göre düzeltilmesi suretiyle üst dereceye yükseltilmelerinin 
mümkün olamıyacağı düşünülmekte ise de Askerî Yargıtaym yukarda arzolunan içtihadi karşısında 
konunun yorum yoliyle çözülmesine zaruret görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ve riea ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 13. XII. 1950 

Esas No. 3/19 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığına 
ait kısmında, beş sınıf olarak tesbit olunan mek
tepli ordu hastabakıcı hemşirelerin 5176 sayılı 
Kanunla dört sınıfa indirilmeleri dolayısiyle son 
kanunun yayımından evvel beşinci sınıf olanla
rın 15 lira asli maaşla geçirdikleri hizmet süre
lerinin 3656 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
((:) fıkrasının üçüncü bendi ileri sürülerek 20 
lira üzerinden sayılması iddiasiyle bu hemşire
lerden bir kısmının Askerî Yargıtayda Millî Sa
vunma Bakanlığı aleyhine açtıkları dâvalar 
neticesinde mahkemece bu iddiaları haklı görü
lerek bunlara ilk memuriyete tâyin edildikleri 
tarihten itibaren 20 lira üzerinden maaş veril
mesi gerektiğine karar verilmiş; 

ve adı gecen 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesiyle değişen yedinci 
maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 
üç sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaşını fiilen almış ve terfie 
ehliyet kazanmış olmak kanunen meşrut bulun
muş ; 

ve 5176 sayılı Kanunla hemşire kadroları 
hakkında yalnız değişiklik yapılmış olup evvelce 
15 lira aylık almış olan hemşirelerin hizmetle
rinin 20 lira aylık derecesinde geçmiş sayılması 
hakkında bir hüküm mevcut bulunmamış; 

Olduğundan bahisle bunların 15 lira aylık 
derecesinde geçen hizmetlerinin 20 lira aylık 
derecesinde geçmiş sayılmasının ve mütaakıp 
derecelerin de buna göre düzeltilmesinin müm
kün olamıyacağma ve Askerî Yargıtaym yu
karda yazılı olan hüküm ve içtihadı karşısında 
konunun yorum yolu ile çözülmesi zaruri gö
rüldüğüne dair Başbakanlığın 72/133 sayılı ve 
30 . V . 1950 tarihli yazı 31 . V . 1950 tarihinde 
Komisyonumuza havale buynrulnmş olmakla 
keyfiyet Millî Savunma Bakanı Refik Şevket 
ince ve Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı tem
silcileri de hazır olduğu halde incelendi: 

Askerî Yargıtaym celp ve tetkik olunan ilâ
nımda, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
(C) fıkrasında ortaokul tahsilini ikmalden son
ra en az iki yıllık meslek tahsili veren mektep
lerden mezun olanların 13 ncü dereceye alına
cakları yazılı bulunduğu ve bu derece maaşının 
da 20 lira olduğu ve binaenaleyh ortaokul ve 
meslek mekteplerinden mezun olan davacı hem
şirelerin ilk memuriyet maaşları kanunun me
tinde bu suretle tasrih edilmiş bulunduğu ge
rekçesiyle davacıların iddiaları haklı görüleerk 
ordu hastabakıcı hemşirelerin ilk memuriyete 
tâyin edildikleri tarihten itibaren maaşlarının 
20 lira üzerinden tediyesine karar verilmiş ol
duğu görülmüştür. 

Askerî Yargıtay, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (C) fıkrasında ilk memuriyet maaş
ları hakkında yazılı olan derecelere katî ve 
âmir bir hüküm mânası vererek yukarda yazılı 
olduğu veçhile karar vermişse de, komisyonu
muzca tetkik olunan (C) fıkrasının tazammun 
ettiği hükümde bu suretle bir katiyet görüle
memiş ve yalnız bu durumda olan Devlet me
murlarının alabilecekleri derecenin son haddi 
tâyin olunarak bunun dununda derece tâyini 
salahiyetli makamların ihtiyar ve takdirine bı
rakmış olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer cihetten, ordu hasta bakıcılarına diğer 
ordu mensupları gibi ayrıca tâyin bedeli de ve
rilmekte olduğu ve bu suretle sivil hasta bakıcı
ların aldıkları maaştan da daha fazla müntefi 
oldukları ve bu sebeple bunlara ilk maaş dere
cesi olarak 15 lira takdir ve tesbit edilmiş oldu
ğu Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin ver
dikleri izahlardan anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (C) fıkrasının son had olarak tâyin 
ettiği dereceyi tecavüz etmemek şartiyle daha 
dun dereceden maaş tâyini slâhiyetli makamın 
takdir ve ihtiyarına terkedilmiş olduğuna; 

Ve yine 3656 sayılı Kanunun değişen 7 nci 
maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 
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üç sene bir derecede hizmet etmek ve bu kadar 
müddet o derecenin maaşını fiilen almış olmak 
kanunen meşrut bulunduğuna, 

Ve 5176 sayılı Kanunun makabline teşmili
ne hukuken cevaz bulunmadığına; 

Aylıkların tezyidine ve kadroların yüksel
tilmesine dair sonradan neşrolunan kanunların 
makabline teşmiline cevaz verildiği takdirde 
bütün Devlet memurlarının da ayni iddiayı ser-
dedecekleri tabiî bulunduğguna göre Askerî 
Yargıtayın yukarda bahsolunan hükümlerinde 
de isabet görülememiştir. 

Şu kadar ki, bu hemşirelerden bir kısmının 
Askerî Yargıtaydan istihsal ettikleri hükümlerin 
kesinleşmiş olduğu Hükümet temsilcilerinin 
izahlarından anlaşılmış ve Anayasanın 54 ncü 
maddesi gereğince bu hükümlerin yerine geti
rilmesi zaruri bulunmuştur. 

Yukarda arzolunan mucip sebeplerle 3656 
sayılı Kanunun sarih hükümleri karşısında hâ
disenin yorumlanmasına mahal olmadığına ko

misyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ter

di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

Millî Savunma K. Başkanı 
Kocaeli 

Gl. Saim Önhon 
Kâtip 
Niğde 

H. Nuri Yurdakul 
Denizli 

Gl. Fikret Karabudak 
Eskişehir 

Gl. A. F. Cebesoy 
Kütahya 

Gl. Bğğ^m Besin 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Sivas 

Bahattin Taner 

Sözcü 
Kastamonu 

Gl. Rifat Taşkın 

Afyon Karahisar 
Gl. Ali İhsan S abis 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

Kars 
Hüsamettin Tugaç 

Rize 
Kemal Balta 

Sinob 
C. Kerim încedayt 

Trabzon 
Gl. Naci Altuğ 

Bütçt Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/19 
Karar No. 75 

Yüksek Başkanlığa 

28.17.1951 

5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen has
tabakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta geçen süre
lerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayılmı-
yacağının yorumlanması hakkında Başbakanlı
ğın 30 . V . 1950 tarihli ve 6/2214 sayılı tezkeresi 
Millî Savunma Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza 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) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığına 
ait kısmında beş sınıf olarak tesbit edilen mek
tepli ordu hastabakıcı hemşirelerin 5176 sayılı 
Kanunla dört sınıfa indirilmeleri dolayısiyle son 
kanunun yayımından evvel beşinci sınıf olanla
rın (15) lira asli maaşla geçirdikleri hizmet sü
relerinin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

(C) fıkrasının 3 ncü bendi ileri sürülerek (20) 
lirada geçmiş sayılacağı iddiasiyle yapılan müra
caatların nazara alınmaması üzerine Askerî Yar-
gıtayda 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 Kanunun 3 ncü 
maddesiyle değişen 7 nci maddesine göre yukarı 
dereceye terfi için en az üç sene bir derecede bu
lunmuş ve bu kadar müddet o derece maaşını 
fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet kazan
mış olmak şart kılındığından ve 5176 sayılı Ka
nunla yalnız hemşire kadrolarında değişiklik 
yapılmış olup evvelce (15) lira aylık almış olan 
hemşirelerin hizmetlerinin (20) lira aylık dere
cesinde geçmiş sayılacağı hakkında bir hüküm 
bulunmadığından dolayı meselenin yorum ye-
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liyle açıklanması Hükümet tarafından istenil
mektedir. 

Millî Savunma Komisyonu raporunda; 365(5 
sayılı Kanunun 3 ııcü maddesinin (O) fıkrasının 
son had olarak tâyin ettiği dereceyi tecavüz et
memek şartiyle daha dun dereceden maaş tâyini 
salahiyetli makamın takdir ve ihtiyarına terke
dilmiş olduğuna ve yine 3656 sayılı Kanunun de
ğişen 7 uci maddesine göre yukarı dereceye 
terfi için en az üç sene bir derecede hizmet et
mek ve bu müddet içinde o derece maaşını fii
len almış olmak meşrut bulunduğuna ve 5176 sa
yılı Kanunun makabline teşmiline hukukan im
kân bulunmadığına ve aylıkların tezyidine ve 
kadroların yükseltilmesine dair sonradan neşro
lunan kanunların makable teşmiline cevaz ve
rildiği takdirde bütün Devlet memtttarınm da 
aynı iddiayı sordedecekleri tabiî bulunduğuna 
göre Askerî Yargıtaydan sâdır olan bu kararda 
isabet görülmediğini açıklamakla beraber kara
rın kesinleşmiş olduğunu ve hükmün yerine ge
tirilmesi icabedeceğini dermeyan ederek 3656 
sayılı Kanunun sarih hükümleri karşısında yo
ruma mahal olmadığına karar verildiğini bildir
mektedir. 

Komisyonumuzda mesele hakkında vâki gö
rüşmeler sonunda; 3656 sayılı Kanunun 4598 sa
yılı Kanunun;'3 ııcü maddesiyle değişen 7 nei 
maddesine göre yukarı dereceye terfi için en az 
üç. sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müd
det o derece m ansını fiilen almış ve üst dereceye 
terfie ehliyet kazanmış olmak şart olduğundan 
ve 5176 sayılı Kanunla evvelce 5 sınıf olarak 
test»it edilmiş olan hastabakıcı kadrolarından yal
nız (15) lira aylıklı beşinci sınıf hastabakıcı 
hemşire kadroları kaldırılarak diğer kadrolarda 
aded itibariyle bâzı değişiklikler yapılmış olup 
başkaca bir hüküm vaz'edilmiş bulunmadığından 
mezkûr kanunun .yayımı tarihinde (20) lira ve 

dliha fazla aylık almakta bulunan hastabakıcı 
hemşirelerin evvelce (15) lira aylık derecmind» 
geçen hizmetlerinin (20) lira aylık derecesinde 
gftçmiş sayılması ve müteakip derecelerinin de 
buna göre düzeltilmesi suretiyle üst dereceye 
yükseltilmelerinin kanunun sarahati karşısında 
mümkün olamıyacağı gibi Millî Savunma Ko
misyonunun raporunda da zikredildiği üzere ay
lıkların tezyidine ve kadroların yükseltilmesine 
dair sonradan neşrolunan kanunların makabli
ne teşmiline cevaz verildiği takdirde bütün dev
let memurlarının da geriye doğru bir hesaplaş
ma ile aynı iddiayı serdedecekleri tabiî bulundu
ğundan Askerî Yargıtaydan sâdır olan yanlış bir 
kadarın önlenmesini teminen kanunun sarih hü
kümleri karşısında bu yolda bir yoruma gidilme
sinin kanuni imkânı da bulunmadığına oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük-
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalımı 
Kâtip 
Bursa 

II. Saman 
Aydın 

II. Menderes 
İstanbul 

A. II. Basar 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

\R. Birand 
Mardin 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelilcbaş 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Erzincan 
M. Pekcan 

istanbul 
F. Sayımer 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgeri 
Eize 

Dr. K. Türkoğlu 0. Kavrakoğlu 
Trabzon 

C. R. Eyühoğlu 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Giresun 
M. Şener 
istanbul 

C. Tiirkgeldi 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 
M. S. Eti 
Seyhan 

Dr. 8. Ban 
Urfa 

Dr. F. Ergin 
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