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Subaylar ve askeri memurların aylıkları hakkındaki
4600 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve aylık
lardan yüzde beş emekli keseneği kesilmesine dair
kamın tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/507)
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27 . XI . 1945

Büyük Millet Meclisi Başkanlığina
Subay ve askerî memurların aylıkları hakkındaki 21 . VI .1944 tarihli ve 4600 sayılı kanunda
değişiklik yapılmasına ve aylıklardan % 5 emekli keseneği kesilmesine dair olarak Millî Savunma
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . XI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 'birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe
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Aylıkların tevhit ve tetadülüne dair olan 3656 ve 3659, 3661 sayılı kanunlara nazaran Devletin
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin ücretli memurlarr, kendileriyle muadil barem derecesinde bu
lunan maaşlı Devlet memtırlariyle subay ve askerî memurlardan bir üst derece ücreti almakta ve
bu farklı durum subay ve askerî memurlarla maaşlı memurların emeklilik hakkı bulunduğu halde
ücretli memurların böyle bir hakka sahip olmadıkları esasına istinat ettirilmekte idi.
Halbuki İktisadi Devlet Teşekküllerinin bazıları prim esasına dayanan bir emeklilik sisteminden
faydalanmakta oldukları ve 20 . V . 1942 tarihinde kabul edilen 4222 sayılı kanunla bu sistem bü
tün İktisadi Devlet Teşekküllerine teşmil edilmiş bulunduğu halde subay, askerî memurlar ve ma
aşlı Devlet memurlariyle ücretli memurlar arasındaki farklı aylık durumu düzeltilmiyerek devam et
tirilmiş bulunmaktadır.
İşte maaşlılarla ücretliler arâsmda mevcut olup artık hiçbir suretle izah sebebi kalmamış olan
bu farklı durumu ortadan kaldırmak ve buna mukabil subay ve askerî memurlarla maaşlı memur
ları da büyük bir çokluk teşkil eden ücretli memurların halen tâbi bulundukları primli emeklilik sis
temine tâbi kılarak bu suretle Devlet bütçesinde yıldan yıla sürekli bir artış gösteren emeklilik
aylığı ödeneklerinin ağırlığından kurtarmak, aynı zamanda subay ve askerî memurlarla maaşlı me
murların her ay ellerine geçen paraların bir miktar artışını sağlıyarak bütün ücretlilere nazaran
daha ağır olan yaşama şartlarını onların seviyesine çıkarmak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır.
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Milli Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. î/507
Karar No. 6

30 . XI . 1945

Yüksek Başkanlığa
Subay ve askerî memurların aylıkları hak
kındaki 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına ve aylıklarından
yüzde beş emekli aidatı kesilmesine dair kanun
tasarısı Millî Savunma ve Maliye temsilcileri de
hazır bulunduğu halde görüşüldü.
Gerekçe ve kanun tasarısı komisyonumuzca
da uygun görülerek aynen kabul edildi.
Havelesi veçhiyle Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma
Komisyonu Baş.
Sözcü
Kâtip
Erzincan
Mardin
Siird
Ş. Sökmensüer
Dr. A. Vras
B Türkmj

Ağrı
II. Tuğaç

Aydın
Bolu*
Dr. II. Alataş Korgl A. Alptoğan

Bursa
Gl A. Atlı
Diyarbakır
Ol. K. Sevüktekin
Kars
(il. II. Durudoğan

Çankırı
Dr. A. Arkan

Çorum
E. S. Akgöl

Erzurum
Gl. Z. Say demir

Gümüşane
Ş. Erdoğan

Kayseri
N. Toker

Kırlareli
Korgl. K. Doğan
Tokad
S Celikkol

Konya
V. Bilgin

Bütçe Komisyonu raporu
İ\ B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/507
Karar No. 16

13 . XII . 1945

Yüksek Başkanlığa
Subay ve Askerî memurların aylıkları hak
kındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılması
ve aylıklardan yüzde beş emeklilik karşılığı ke
silmesine dair Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanarak Başbakanlığın 27 . X I . 1945 tarihli
ve 6/2572 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı komisyonumuza verilmekle
Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları mümessil
leri hazır bulunduğu halde incelenip görüşüldü.
Tasarının maksadı, 3656 sayılı kanuna tâbi
memurların aylık tutarları .seviyesine çıkartılması
için bu defa Hükümetçe teklif edilerek komisyo
numuzca da uygun görülen kanun tasarısına mu
vazi olmak üzere subay ve askerî memurların
aylık tutarlarının da aynı esaslara göre yüksel
tilmesi ve bu aylıklardan yüzde beş nispetinde
emeklilik karşılığı kesilmesinden ibaret bulun
duğundan komisyonumuzca esas itibariyle muva

fık bulunmuş ve maddelerin müzakeresinde Hü
kümet tasarısındaki birinci madde aynen, ikinci
madde üçüncü madde halinde yine aynen kabul
edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen Hükümet tasarısında
3G56 sayılı kanuna tâbi memurlara muvakkat
tazminat verilmesi için kabul olunan esaslann
subay ve askerî memurlara da aynen tatbiki ge
velet : " inden tasarıya bu maksatla ikinci madde
ilâvo edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Kastamonu
T. Coşkan
Aydm
R. Alpman
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Bu rapor sözcüsü
Edirne
M. N. Gündüzalp
Burdur
Ş. Engineri

Kâtip
İstanbul
F. öymen

Bolu
Dr. Zihni Ülgen
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Diyarbakır
Şeref Uhığ
İsparta
M. Karaağaç

Giresun
M. Akkaya
İstanbul
ff. Vlkmen

Giresun
Âyet Sayar
îzmir
M. Birsel

Kayseri
F. Baysal
Samsun
M. Ali Törüker

Manisa
Mardin
F. Kurdoğlu
R. Erten
Yozgad
Zonguldak
S. îçöz
H. A. Kuyucak

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Subay ve askerî memurların aylıkları hakkındaki
21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 sayılı kanunda
değişiklik yapılmasına ve aylıklardan % 5 emekli
aidatı kesilmesine dair kanun tasarısı

Subay ve Askerî memurların aylıkları hakkında
ki 3661 sayılı kanımda değişiklik yapılmasına ve
aylıklardan % 5 emeklilik karşılığı kesilmesine
dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 5 . VII . 1939 tarihli ve 3661
sayılı kanunun 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 sa
yılı kanunla değiştirilen birinci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — 5 . V I I . 1939 tarihli ve 3661
sayılı kanunun 4600 sayılı kanunla değiştirilen
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :

Kara, deniz, hava, askerî fabrikalar, ha
rita subak ve askerî memurlan ile (Askerî
okullarda sivil öğretmenlerle aylıklı sivil me
murlar hariç) jandarma, gümrük subaylarının
dereceleri ve her dereceye ait aylık asılları ile
tutarları ve derecelere dâhil subay ve askerî me
murlar aşağıda gösterilmiştir:

Kara, Deniz, Hava, Askerî fabrikalar, Hari
ta Subay ve Askerî memurları ile (Askerî okul
lardaki sivil öğretmenler ve aylıklı sivil me
murlar hariç) Jandarma, Gümrük subaylarının
dereceleri ve her dereceye ait aylık asılları ile
tutarları ve bu derecelere dâhil subay ve askerî
memurlar aşağıda gösterilmiştir :

D.

Rütbe

1
1

Orgeneral ve oramiral
Korgeneral, koramiral ve mua
dili askerî memurlar
Tümgeneral, tümamiral ve mua
dili askerî memurlar
Tuğgeneral, tuğamiral ve mua
dili askerî memurlar
Albay ve birinci sınıf askerî
memurlar
Yarbay ve ikinci sınıf askerî
memurlar
Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî
memurlar
önyüzbaşı ve dördüncü sınıf
askerî mamurlar
Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli be
şinci sınıf askerî memurlar
Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî
memurlar
Üsteğmen ve altıncı sınıf askerî
memurlar

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aylık
aslı

Aylık
tutan

150

700

150

700

D.

Rütbe

1
1

Orgeneral ve oramiral
Korgeneral, koramiral ve mua
dili askerî memurlar
Tümgeneral, tümamiral ve mua
dili askerî memurlar
Tuğgeneral, tuğamiral ve mua
dili askerî memurlar
Albay ve birinci sınıf askerî
memurlar
Yarbay ve ikinci sınıf askerî
memurlar
Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî
memurlar
Önyüzbaşı ve dördüncü sınıf
askerî me(murlar
Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli be
şinci sınıf askerî memurlar
Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî
memurlar
Üsteğmen ve altıncı smrf askerî
memurlar

2
125

600

100

500

3
4
90

400
5

80

300
6

70

260
7

60

210
8

50

170
9

40

140
10

35

120
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Aylık
aslı

Aylık
tutan

150

700

150

700

125

600

100

500

90

400

80

300

70

260

60

210

50

170

40

140

35

120
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D.

Rütbe

B. K.
asli tutarı
Aylık Aylık

D.

Rütbe

Aylık
aslı

Aylık
tutarı

11

Teğmen ve yedinci sınıf askerî
memurlar
30
100
12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar
25
85
13 Askerî memur muavini
20
75
Emeklilik işlemlerinde ve çeşitli kanunların
maaş asıllarına ilgili hükümlerinin uygulanma
sında aylık asılları, yolluk hesaplarında bir üst
derece aylık asılları ve emsali hâsılına ait hü
kümlerde bir aşağı derece aylık tutarı esastır.

Teğmen ve yedinci sınıf askerî
memurlar
30
100
12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar
25
85
13 Askerî memur muavini
20
75
Emeklilik hesaplarında ve kanunların maaş
asıllarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında
yukarıdaki cetvelin aylık aslı miktarlan, yolluk
hesaplarında bir üst derece aylık aslı ve emsali
hâsılına ilişkin hükümlerin uygulanmasında bir
aşağı derece aylık tutarları esastır.

MADDE 2. —
.
.
tarihli ve
sayılı kanunun 4 ncü maddesi hükmü birinci
madde gereğince ödenecek aylıklar hakkında da
uygulanır.

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir:
(Devlete ait binalarda ve memurlara ayrı
lan meskenlerde parasız oturanlara bu tazminat
verilmez.)
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MADDE 3. —'
sayılı kamumu 4 ncü mad
desi hükmü birinci madde gereğince ödenecek
aylıklar hakkmda da uygulanır.
MADDE 3. —Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanun 1 Uçuk 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

Adalet Bakanı
Başbakan
#. Saraçoğlu
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakam
Hilmi Uran
A. R. Artunkal
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
N. E. Sümer
H. Saka
Millî Eğitim Bakanı Vekili Bayındırlık Bakanı
Sırrı Bay
Hilmi Uran
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Fuad Sirmen
Dr. 8. Komik
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Suat H. Ürgüblü
Ş. R. Hatipoğlu
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
A. F. Cebesoy
R. Karadeniz
Çalışma Bakanı
Dr. S. İrmak
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