
S. S A Y I S I : 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe 

Komisyonu raporu (3 /51) 

T. G. 
Başbakanlık , 13,Yi. 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say : 72-35, 6-1660 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aynı unvanlı ve müteaddit dereceli görevlerin ilk derecesinin üstündeki derecelere 3656 sayılı 
Kanunun 4598. sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddecine göre tâyin edilmiş olanlara adı geçen 
maddeye dayanarak tazminat verilip verilemiyecöği hususu tatbikatta tereddüdü mucip olmaktadır. 

Filhakika 3656 sayılı Kanunun 7 nci maddesini değiştiren 4598 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinde : 

(Yukarı dereceye terfi için en az 3 sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece 
maaşım fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet kazanmış olmak şarttır. 

..• müddetini doldurmadan yukarı derecede bir memuriyete tâyini icabedenler, müddetle
rini dolduruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, kadroya göre 
aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil memur bulunmadığı takdirde 7 nci ve daha yukarı 
derecelerden birine en çok iki derece aşağıdaki 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 tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki fark îcra Vekil
leri Heyeti kararı ile tazminat olarak verilebilir.) denilmektedir. 

Bu hükümlere göre normal olarak bir memurun üst dereceye terfii, bulunduğu derece aylığını 
bir terfi süresi almış ve terfie ehliyet kazanmış olmasına bağlıdır. 

Kanun, ehliyet şartını mahfuz tutmak suretiyle bir memurun bulunduğu maaş derecesinde 
bir terfi süresini doldurmadan da yalnız bir ast derece maaşlı memuriyete terfi edebilmesine 
cevaz vermiş ve fakat bu halde de yeni memuriyet maaşının değil, terfi süresini ikmal edinci-
ye kadar eski maaşının verilmiyc devam olunacağı kaydını koymuş olup böyle bir derece terfi-
ler için başka her hangi bir kayıt ve şart ilâve etmemiştir. 

Kanun, bu yoldaki hükmünü (Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz de
ğildir.) demek suretiyle de teyit ve temin ettikten sonra ancak : 

1. Kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmaması, 
2. Veya aşağı derecede memuriyet bulunmasına rağmen bu derecelerde bulunan memurlar

dan daha üst dereceye terfie ehil kimse bulunmaması, 
Hallerine münhasır olmak üzere 7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en çok iki derece 

aşağıdaki memurları tâyinine istisnaen cevaz vermiş ve bu suretle tâyin olunanlara, müktesep 
hakları olan aylık ile yükselme suretiyle tâyin edilmiş bulundukları memuriyete mahsus kadro 
aylığı arasındaki farkın verilebilmesi hususunu Bakanlar kurulunun yetki ve takdirine bırak
mıştır. 



Şu vaziyete göre Bakanlar Kuruluna tanınmış olan yetki kanunun genel hükümlerine göre 
müktesep aylıklarının bir üstündeki dereceye yükseltilmiş olanlar hakkında olmayıp yukarda 
arzedilen iki şarttan birisinin mevcudiyetine dayanılarak yapılmış olan tâyinler hakkındadır. 
Binaenaleyh bir üst dereceye tâyin edilmiş olanlara tazminat verilebilmesi için sadece «Tâyin edil
miş olmaları» kâfi olmayıp bu tâyinin aynı zamanda kanunun arzolunan şartlarına uygun bir tâ
yin olup olmadığının araştırılması zarureti bulunmaktadır. 

Aynı unvanlı ve mütaaddit dereceli görevlere bu şartlı hükümlere istinaden memur tâyin edi
lip edilemiyeceğine gelince: • . 

Bu mahiyetteki görevlerin en aşağı derecesi hariç olmak üzere mütaakıp derecelerine bu hük
me dayanarak bir veya iki derece aşağıdan ' memur tâyinine imkân olmadığı düşünülebilir. Zi
ra yukarda da izah edildiği üzere kanunu bu şekildeki tâyini iki şarta bağlamıştır. 

Bunlardan birincisi tâyin konusu teşkil eden kadronun daha aşağı derecesinde bir memuriyet 
olmaması, 

ikincisi de böyle bir memuriyet bulunsa bile oradaki memurlardan, konuyu teşkil eden kadro
ya terfie. ehil kimsenin bulunmaması. 

Aynı unvan ve mütaaddit dereceli memuriyetlerde bu şartlardan her hangi birisinin mevcu
diyeti ileri sürülemiyeceği iddia olunabilir. 

Meselâ valilik ele alınınca : 
Halen valilik, 90, 100, 125, 150 lira gibi mütaaddit maaş derecelerini ihtiva eden bir görevdir. 

Buna nazaran meselâ 100 veya 125 ve 150 liralık bir valilik kadrosuna iki derece aşağıdan bir 
kimsenin terfian tâyini mevzuubahis olsa: 

I - Kadroya göre daha aşağı derecede memuriyet bulunduğu, (Ezcümle 100 lük kadroya na
zaran 90 ve 125 lik kadroya nazaran 100 lük valilikler vardır.) 

.2. Valilerin maaş dereceleri görev ve yetki bakımından her.hangi bir fark hâsıl etmeyip 
her hangi maaş derecesinde olursa olsun valiler arasında muadelet ve müsavat olduğu ve bin-
netice valiliğe atanmış veya atanacak bir kimsenin mevcut valilere nazaran bir veya iki üst de
rece maaşa çıkarılmak için daha fazla bir ehliyete sahip olduğu iddia edilemiyeceği ve bu itibarla 
tazminat verilmesi de mevzuubahis olamıyacağı düşünülebileceği gibi her hangi bir il valiliği 
için aranılan bâzı vasıf ve şartlar kendisinde bulunan bir valinin müktesep hak olarak aldığı 
aylığın iki üst derecesindeki kadro aylıklı bir valiliğe tâyin edilebileceği gibi yine kendisinde ara
nılan vasıf ve şartlar bulunan bir kimsenin açıktan veya diğer bir vazifeden naklen ve kadrosu 
müktesep hakkının bir veya iki üst derecesinde bulunan bir valiliğe tâyini de kabil ve böyle bir 
tâyinde kanuna aykırılık da iddia olunamıyacağı ve binaenaleyh tazminat verilmesi de kanuna 
uygun olacağı kuvvetle mütalâa olunabilir. 

Diğer taraftan profesörlük kadroları ders adları tasrih edilmeksizin isimsiz olarak, alınmış bu
lunduğuna ve 80 liradan 150 lira aylığa kadar profesörlük kadrosu mevcut olduğuna göre, 80 
lira aylık alan bir profesörün aynı veya başka bir ders okutmak üzere münhal olan 100 lira ay
lıklı bir profesörlüğe tâyini de kabildir ve böyle bir tâyinde kanuna aykırılık bulunmadığı ci
hetle Bakanlar Kurulu, isterse, iki elerelce. arasındaki farkın kendisine tazminat olarak öden
mesine karar verebilir. 

Bu itibarla tazminat verebilmek için- sözü <?e çen 3 neü maddenin yukarıda işaret edilen hük
müne dayanılarak yapılmış bir tâyinin mevcudiyeti kâfi olup ayrıca bu görevin mütaaddit dere
celi olup olmadığını aramayı ve böyle bir ayırma yapmayı istilzam eden bir hlüküm bulunmamakla 
beraber yukarıda arzedilen tereddüt dolayısiyle 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünün 
bu noktadan yorumlanmasına lüzum hâsıl olmuş tur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 
R. Peker 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/51; 
Karar No. 11 

18 . XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 3 n,cü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi, komisyonumuza havale 
edilmekle Maliye. Bakanlığı adına Bütçe ve Ma
lî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü : 

Yorumu istenen, 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadili hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinde (yukarı dereceye 
terfi için. en az üç sene bir derecede bulunmuş 
ve bu kadar müddet o derece maaşını fiilen al-. 
ımş ve üst dereceye terfie ehliyet kazanmış ol
mak şarttır. 

Müddetini doldurmadan yukarı derecede 
bir memuriyete tâyini icabedenler, müddetlerini 
dolduruncaya kadar eski derece maaşını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden 
fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, kadroya 
göre aşağı derecede memuriyet olmadığı veya 
ehil memur bulunmadığı takdirde 7 nci ve da
ha yukarı derecelerden birine en çok iki derece 
aşağıdaki memurların tâyini caizdir.' B,u su
retle en çok iki derece yukardaki memuriyetlere 
tâyin olunanlara o derece maaşı tutarı ve fev
kalâde zamlarına hak kazanmış bulundukları de-
derece maaşı tutarı ve fevkalâde zamları arasın
daki fark İcra Vekilleri Heyeti karariyle tazmi
nat olarak verilebilir) denilmektedir. 

7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en 
çok iki derece aşağıdaki memurların tâyini ha
linde bunlara Bakanlar Kurulu karariyle ara
daki maaş ve fevkalâde zamları, tutarlarının taz
minat olarak verilebileceği açık olarak ifade 
edilmiş ise de, muhakemat müdürlüğü, ve def
terdarlık sağlık müdürlüğü, orta tedrisat öğret
menliği 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 verilip verilmiyeceği mevzuunun yorum
lanması istenmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den ve bakanbk temsilcisinden alman izahlar
dan elde edilen neticeye göre : 

4598 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, 7 nci 
ve ıdaha yukarı derecelerden birine en çok iki 
derece aşağıdaki memurların tâyinini iki hal ile 
mukayyet tutmuştur. 

1. Kadroda aşağı derecede memuriyet ol
maması, ' • -

2. Veya ehil memur bulunmaması. 
Komisyondaki müzakereler sırasında bir kı

sım üyeler tarafından kanun metninin sarih, 
mutlak ve umumi olduğu aynı unvan v••:> müta
addit dereceli memuriyetleri ayırmamış olup, 
yalnız birinci fıkrasiyle müddetini doldurmak-
sızııı bir üst dereceye terfi edenlere müddetleri
ni dolduruncaya kadar eski maaşlarının verilme
sini istihdaf ettiği, nitekim 4598 sayılı Kanun 
tasarısının o zamanki Bütçe Komisyonunda mü
zakeresinden sonra yazılan raporda da «ehli
yetlerine binaen iki üst derece memuriyetin 
mesuliyet ve külfetini üzerine alacak olan me
murlara, müktesep hakki olan derece maaşla-
riyle tâyin olundukları vazifenin maaşı arasın
daki farkı tazminat olarak ve müktesep hak 
teşkil etmemek üzere' verilmek salâhiyetinin 
'hükümete tanınması ve bu suretle dairelerin 
sevk ve idare mevkilerine getirilecek ehil me
murların terfihleriyle birlikte işlerin iyi yürü
tülmesine imkân bırakılması uygun görülmüş
tür» denildiğinden metnin bu bakımdan da sa
rih olduğu mütalâsmda bulunmuşlardır. 

'Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisinden 
alman izahat . ve komisyon ekseriyetinin katıl
dığı noktai nazar ise: Kanun metninin mutlak 
olnrayıp böyle bir tâyin yapılabilmesi için; 

1. Kadroya göre aşağı derecede memuri
yet olmaması, • v . . 
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2. Veya terfie ehil kimse bulunmaması, 
Ve şartlariyle mukayyettir. • 
Misal ile arzedelim: 
Şöyle ki İçişleri Bakanlığı teşkilâtında Ma

hallî İdareler Genel Müdürlüğünün kadro ay
lığı (100) liradır. İçişleri Bakanlığı kadrosun
da aşağı dereceden bir Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğü kadrosu da mevcut değildir. Bina
enaleyh evvelemirde tefsiri talep olunan hük
me istinaden ancak böyle bir kadroya yani 
müktesep hakkı (80) lira olan bir memurun tâ
yini iki/derece aşağıdan yapılabilir. 

. Kezalik Maliye Bakanlığı Teşkilâtında özlük 
.İşleri Müdürlüğü kadrosu (90) lira aylıklıdır 
ve teşkilât içinde daha aşağı dereceden bir öz
lük İşleri Müdürlüğü kadrosu da yoktur. Ge
ne aynı hükme dayanılarak ancak bu kadroya 
iki -aşağı derecedeki yani müktesep hakkı (70) 
lira aylıklı bir memurun tâyini mümkün olabi
lir ve bu gibilere, kanun vâzıının hizmet ve kül
fetine karşılık olarak (100) lira, (90) lira ola
rak kabul ettiği aylıkları alamıyacak durumda 
olan bu memurlara bu hizmet ve külfetlerini 
karşılamak üzere kadro aylıkları ile müktesep 
hak olarak almakta oldukları iki alt derece ay
lıklar arasındaki farkın tazminat olarak veril
mesi mümkündür. 

Kademeli kadrolara gelince: Bunlardan me
sela (defterdarlık) (70) liradan (100) liraya ka
dar olmak üzere kademelidir. , (70) lira aylıklı 
bir memurun, (90) lira aylıklı bir defterdarlık 
kadrosuna tâyini mevzuubahs olursa, kadroda 
daha aşağı derecede yani (80) ve (70) lira ay
lıklı defterdarlık mevcut olduğu cihetle fıkra
daki (kadroda aşağı derecede memuriyet olma
ması) şartı tahakkuk edemiyeceğinden böyle bir 
tâyin esasen yapılamaz. Diğer taraftan (70) li
ralık defterdarlık ile (80), (90) ve (100) liralık 
defterdarlıklar arasında mahiyetleri' ve vasıf
ları itibariyle bir fark da mevcut değildir. (70) 
lira alan bir defterdarın vazife itibariyle mühim 
bir vilâyette ve (90) lira alan bir defterdarın 
ise, ne bakımdan nispeten daha az mühim bir 
vilâyette istihdam edilmeleri mümkündür ve 
tatbikatta her zaman vakıdır. 

Fıkra hükmü mutlak manada alındığı tak
dirde (70) liralık kadroda müktesep hak olan 
(70) lira alan bir defterdara memuriyet yeri 
değiştirilmeksizin binnetice vazifesinin mahiyet 

ve hacmmda bir külfet yapılmaksızın sadece 
kadrosunu (90) liralık bir kadro ile tebdil etmek 
suretiyle (70) lira ile (90) lira arasındaki far
kın tazminat olarak verilmesi mümkün görüle
cektir. 

İl sağlık, veteriner ve orman müdürleri, hâ
kimler, savcılar, varidat müdürleri, malmüdür-
leri, tahrirat müdürleri, doktorlar ve saire gibi 
kademeli olan kadrolar hakkında da vaziyet 
aynıdır. Hilafı mütalâanın tatbikatta alacağı 
seyir de üzerinde durulması ic-abeden bir keyfi
yettir ve kanun vâzıının maksadı da asla bu 
değildir. 

Valilerin durumu ise İl İdaresi Kanunu ile 
hal ve ıslâh edilmiş olduğundan yoruma bu 
bakımdan mahal olmadığına ekseriyetle karar 
verilmiştir. ' • ' .•"•. ' 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Sözcü 

Çanakkale 
E. Kalafat 
Afyon K. 

A. Vezir oğlu 

Aydın 
Muhalifim 

E. Menderes 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Bursa 

K, Yılmaz 
Elâzığ 

O.F.Sanaç '-
Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

Muhalifim 
A. II. Başar 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Oran 

İzmir 
T. Gür erk 

Başkan V.' 
Burdur 

E. Çelikbaş 
Kâtip . 

Sivas 
/ / . İmre 
Antalya 

Muhalifim 
A. Sanoğlu 

Bilecik 
T. Üresin 

Bolu 
t. Gülez 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
II. Eritmen 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İstanbul 

Hadi Ilüsman 

İzmir 
B. Bilgin 

Kastamonu 
Muhalifim 

H. Türe 
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Konya 
Muhalifim 
M. Â. Ülgen 

Mardin 
R. Erten 

Malatya 
M. 8. Eti 

Ordu 
R. Aksoy 

Trabzon 
C. R. Eyuboğlu 

Trabzon 
Muhalifim 

S. E. Kalaycıoğlu 
Urfa 

Dr. F. Ergin 
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