S. Sayısı: 282
Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve iki arkadaşı ile Niğde
Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un, Subay ve Askerî Memurların
maaşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna
geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun birin
ci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve
Bütçe komisyonları raporları ( 2 / 2 1 0 , 2 / 2 1 2 )

Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve 2 arkadaşının, Subay ve Askerî Memurların Maaş
larına dair olan 4989 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/210)
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1. 1. VII. 1950 tarihinden itibaren, tatbik edilmek üzere kabul edilen, Ordu Subaylarının
aylıkları hakkındaki 5609 sayılı Kanunla tuğgenerallerle tuğamiral ve eşitlerinin ve albaylarla
eşitlerinin maaşları 100 lira olarak kabul edilmiş, yalnız tuğgenerallerle tuğamiraller ve eşit
lerine muvazzaf bulundukları müddetçe, ayda 75 lira tazminat verilmekte ve fakat emekliye
sevkedildikleri zaman, albaylarla birlikte aynı maaşı almaktadırlar.
2. Ordu îç Hizmet Kanununda subaylar, üstsubaylar, generaller diye sınıflandırılmakta ve
her yerde generaller, generaller katagorisinde muamele görmekte iken, yalnız emekliliklerinde
bir derece aşağıya indirilerek üstsubaylar gibi muameleye tâbi tutulmaktadır ki, bu da bugüne
kadar neşrolunan kanunlara karşı aykırılık teşkil etmekte ve ordu disiplinini de darbelemekte
olduğundan, kanunun bu maddesinin tashihi ile tuğgenerallerle tuğamiraller ve eşitlerinin as
kerî baremin üçüncü derecesinden çıkarılarak ikinci dereceye yani tümgenerallerin katagorisine
alınmasını tuğgenerallere verilmekte olan 75 lira tazminatın tümgenerallere verilmesi, bundan
mütevellit farkın bugünkü mevcuda göre senelik tutarı olan tahminen en çok altmış bin lira
nın, Millî Savunma Bütçesinin maaş faslmdaki tasarrufla karşılanması mümkün olduğundan bu
tadilâtın yapılmasına dair ekli kanun tasarısının kabulünü arz ve teklif ederim.
25 . IV. 1951
Gümüşane
Erzurum
Kayseri
Cevdet Baybura
Dr. Fehmi Çobanoğlu
t. Berkok

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un, Subay ve Askerî Memurların Maaşlarına dair olan
4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kauna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/212)
27 .IV

. 1951

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Subay ve Askerî Memurların Maaşları hakkındaki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ik'.nci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifimi ilişik
olarak sunuyorum.
Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arzederim.
•Niğde MHetvekili
Balil Nuri Yurdakul

GEREKÇE
1. 5609 sayılı Kanunla subay ve As. memur maaşlarında bâzı değişiklikler yapılmış ve bu deği
şiklikte kıdemli yarbaylarla eşidi As. memurlar baremin dördüncü derecesinde bırakılmakla bera
ber kendilerine ellişer lira ve baremin 3 ncü derecesinde bulunan tuğgenerali, tuğamiral ve eşidi
askerî memurlara 75 lira tazminat verilmesi esası kabul edilmiş, 4600 ve 4639 sayılı kanunlarbı
orgeneral ve oramirallara verilmekte olan tazminat da aynen ipka edilmiştir.
2. General, subay ve As. memurların rütbe ve sınıfları belceme sürelerinin uzunluğundan do
layı kısmen kıdemli ve kıdemsiz olarak ayrılmış fakat askerî meratip dereceleri mülkive baremine
muvazi olarak askerî barem çerçevesine sığdırılamadığmdan birinci maddede arzedildiği gibi taz
minat verilmek suretiyle bâzı dereceler askerî baremle teksif edilmiştir. Bu suretle mülkiyede ken
di1 erinden bir üst derece maaş alan ve emeklilik, ikramiye hakları bu dereceye göre verilen emsal
leri muvacehesinde kıdemli yarbaylara tuğgeneraller yalnız tazminat almakla kalmakta ve mülkiye
deki emsallerinden bir derece aşağı maaşla emekliye sevk edilmekte ve ikramiyelerini de buna gö
re bir derece aşağı maaş üzerinden almaktadırlar. Vakıa 5609 sayılı Kanun senelerce mağdur du
rumda kalmış olan subay ve askerî memurlardan bir kısmını haklarına kavuşturmussa da 4273 sa
yılı Terfi Kanununun 17 nci maddesini değiştiren 5611 savılı K a n u n a ordu kadroları mahrut
esasma göre her rütbe ve sınıfta bulunabilecek subay ve askerî memur miktarlarını kannnlastırmış
ve bu suretle hattâ kadrosu olduğu halde bu miktar ve nisneti geçeceği düşüncesiyle üst rütbe ve
sınıflara terfi imkânı pek mahdut ve hattâ bâzı hallerde mnhal olmuştur. Kadro ve teşkilâtın vü
cuda getirdiği mahrutun sıhhatini muhafaza ve kanunlaşan kadrova uvmak zaruretiy 1 e yanılmakta
olan tasfivelerden sonra da her rütbedeki bekleme süresini ikmal edeceklerden r»ek az miktarda subav ve askerî memur terfi imkânını bulabilecek, dikerleri mağdur kalacaklardır. Bu gibilerden üs
tün yeterli veya liyakatli sicil a ^ ı ş olanlar 3661 savılı Kamına P"öre yalnız bir defaya mahsus al
mak üzere o da ancak assrari bekleme süresinin iki misli bekledikten sonra bir üst derece maa«a
gecirîlebilecekse de bunların daha üstün dereceye terfileri de hemen hemen imkânsız bir hal ala
caktır.
Yukarda belirtildiği eribi. ordudaki meratibin barem, derecesine sıkıstırılabilmesi maksadîvle ay
nı barem derecesinde birleştirilmiş olan kıdemli varbayîarla. tuğgeneral, tuğamiral ve eşitleri as
kerî memurlar mağdur bir duruma düsmüs olduğundan 5609 savılı Kanunla yapılan değişikliğin
daha adil bir esasa bağlanması maksadîvle bu tadarı hazırlanmıştır.
3. Tasarının birinci maddesine ait cetvelde (vani 5609 savılı Kanunun birinci maddesindeki
cetvelde) bu maksatla şu değişiklik yapılmıştır. Baremin dördüncü, derecesinde görünen kıdemli
yarbaylarla, eşidi askerî memurların aslî maaşı 90 lira olarak muhafaza edilmekle beraber maaş( S. Sayısı : 282 )

l a n tutarına 50 lira zam yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Çünkü barem derecesinin bozulmama
sı ve aynı zamanda bunların da emekliye ayrılmaları halinde gerek ikramiyelerinin ve gerekse
emekli maaşlarının bu maaş tutarı üzerinden hesap edilmesi her rütbenin hakkını vermek ga
yesiyle ast ve üst rütbe maaşlarının birbirine tedahülüne meydan verilmemesi gibi mülâhazalarla
tertip etmek zarureti hâsıl olmuştur. Baremin üçüncü derecesinde görülen tuğgeneral ve tuğ
amirallerle eşitleri askerî memurlar baremin ikinci derecesine ve tümgeneral, tümamirallerle
eşitleri askerî memurlar baremin birinci derecesine çıkarılmışlardır. Çünkü tuğgeneral ve tuğ
amiral ve eşitleri askerî memurlar üst subayların fevkmda ye ordu erkânı mey anında bulunduk
larına ve bu dereceye çıkmak için daha sıkı bir süzgeçten geçirilmekte olmaları ve ordu erkânı
meyanma dâhil bulunmaları itibariyle bunların üst subaylardan madut olan albaylarla birlikte
aynı maaşı almaları aynı maaşla tekaüde sevk edilmeleri ve aynı ikramiyeyi almaları kendile
rinden senelerce sonra orduya intisap etmiş ve ast rütbede bulunanlarla aynı muameleye tâbi
tutulmak gibi bir haksızlığı doğurmakta ve bundan başka astlık üstlük hukukunu ihlâl eder ma
hiyette görüldüğünden ordu Içhizmet Kanununun 12 nci maddesinde tasrih edilen askerî disiplini
bozacağı şüphesiz bulunmaktadır. Bu sebeple ayrı ve üst bir rütbe taşımaları itibariyle maaş
ları albayların barem derecelerinden üst bir dereceye yani 125 liraya çıkarılmıştır. Generallik,
amirallik ve eşitliği askerî memurluk her bakımdan liyakat istiyen ve daha üst kademelerdeki
rütbelere ve dereceler daha üstün ve geniş kültür ve liyakati icabettiren payelerdir. Bu sebep
le tümgenerallerle, tümamirallerin ve eşitleri askerî memurların baremin birinci derecesine çıka
rılmaları zaruri bir hal almaktadır.
4. Tasarının üçüncü maddesinde kor ve orgenerallerle, kor ve oramirallere ve korgeneral
eşidi askerî memurlara verilmesi icabeden tazminat gösterilmiştir.
5. Tasarının dördüncü maddesinde bu maaş ve maaş tutarına eklenen paranın hangi tarih
ten itibaren verildiği gösterilmiştir. Bu değişikliğin askerî disiplini muhafaza gibi büyük bir
faidesi karşısında bütçede tahminen senevi üç yüz bin lira gibi bir fark vücuda getireceği tahmin
edilmiştir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 2/210, 2/212
Karar No. 26
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Yüksek Başkanlığa
Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un
Subay ve Askerî Memurların Maaşları hakkın
daki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
delerin eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile yi
ne aynı kanunun birinci maddesine bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında Gümüşane Mil
letvekili Cevdet Baybura ve iki arkadaşının ka
nun teklifleri, Komisyonumuza havale buyurulmuş olmakla teklif sahipleri ile, Millî Savunma
ve Maliye Bakanları ve Genelkurmay Başkanı ve
adı geçen bakanlıklar temsilcileri huzuriyle^M
çelendi.
^^H

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ile
Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve arka
daşlarının teklifleri aynı konuyu istihdaf etti
ğinden her iki teklif birleştirilerek müzakere
ve münakaşa edilmiş ve neticede yalnız tuğgene
rallerin durumu üzerinde değişikliği tazammun
eden, Halil Nuri Yurdakul'un da iştirak eyledi
ği, teklif üzerinde durulması kararlaştırıldıktan

sonraJMflflHHHHflBMflfttfHH^^^H

maaşları yüz lira olarak tesbit ve yalnız tuğge
nerallerle, tuğamiral ve eşitlerine muvazzaf bu
lundukları müddetçe ayda 75 lira bir tazminat
verilmesi kabul edilmiş olması dolayısiyle her
iki askerî rütbe arasında maaş bakımından bir
vahdet tahassül etmiş olmasının askerî disiplin
ile telifi kabil olmamakla beraber emeklilik ve
ikramiye gibi haklar üzerinde de tuğgeneral rütbesindeki askerî şahıslar aleyhinde malî netice
ler tevlit ettiğinden bahsile general, amiral va
eşitlerinin askerî barem cetvelinin ikinci derece
sine alınmalarının ve bunlara verilmekte olan
75 lira tazminatın tümgenerallere verilmenin ve
17 . I I I . 1950 den sonra emekliye ayrılmış olanlarm bu hükümden istifade etmelerinin istenil
diği anlaşılmıştır.
Komisyonumuzca yapılan müzakereler ve
tetkikler ve bakanlarla temsilcilerinden alman
izahlar neticesinde ordu Içhizmet Kanununun
tasnif ve tesbit ettiği askerî kategorilerden
generaller ve amiraller kategorisine dâhil bu
lunan tuğgeneral ve tuğamiraller ile üst subay
kategirisındekı albayların aynı maaş almaiarı
nıyerarşi ve disiplin esaslarına aykırı olacağı
gibi yükselme şevk ve heyecanını da kıracağını
ve yukarda izah olunan maaş vaziyetleri yüzün
den tuğgeneral ve eşitlerinin emenliye ayrıldık
ları zaman albaylarla aynı ve hatta hizmet sü
releri kendilerinden fazla olan albaylardan da
ha dun bir emekli maaşı almak gibi askerdik, hak
ve mantık esaslariyle telifi güç bir durumun de
vam etmekte
olduğu görülmüş ve itiraz edİL
mesi imkân olmıyan hiyerarşi üzerinde ciddî bir
huzursuzluk tevlit eden bu vaziyetin bir an ev
vel düzeltilmesi lüzum ve zaruretine komisyonu
muzca kanaat getirilmiş ve Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcilerinin komisyonumuza verdikleri
izahlarda bu kanun teklifini iktiza ettirdiği cüzi
bir meblâğın Umumi Bütçe üzerinde hiçbir tesir

yapmıyarak Millî Savunma Bütçesi içindeki ta
sarruflarda aynı bütçe içinde halli mümkün ve
kabili icra olduğu ve tuğgenerallerden kesile
rek tümgenerallere verilecek olan 75 lira taz
minat yekûnundan da tümgeneral miktarının
daha az olması itibariyle ayrıca da bir tasarruf
yapılabileceği anlşılmış ve bu sebeplerle teklif
olunan kanun teklifinin birinci maddesi aynen
ve ikinci maddesi zaruri görülen bâzı tadilât ile
kabul edilmiş ve kanunun makable teşmili ile
malî portesinin daha ziyade tevsiine bütçe mülâhazasiyle lüzum görülmiyerek üçüncü madde
sinin reddine karar vermiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Millî Savunma K. Başkam
Sözcü
Kocaeli
Kastamonu
Gl. 8. önhon
Gl. B. Taşkın
Kâtip
Niğde
Afyon K.
Çanakkale
/ / . N. Yurdakul
Gl. t. Sâbis
8. Endik
Denizli
Diyarbakır
Gl. F. Karabudak
Y. K. Aktuğ
İmzada bulunamadı
Eskişehir
istanbul
Gl. A. F . Cebesoy
8. Yaver
İmzada bulunamadı
Kastamonu
Kayseri
Gl. G. Deniz
Gl. t. Berkok
Kırşehir
Konya
Kütahya
Amiral R. özdeş
Z. Barlas
Gl. B. Besin
imzada bulunamadı
Rize
Seyhan
Sivas
K. Balta
8. Tekelioğlu
B. Taner
Trabzon
Gl. N. Altuğ
İmzada bulunamadı

Van
K. Özalp

Bütçe Komisyonu rapora
T, B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/210, 212
Karar No. 146
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Yüksek Başkanlığa
Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve
arkadaşları tarafından teklif edilip Millî Savun
ma Komisyonunca kabul edilen Askerî Barem
Kanunundaki tadilâtı havi Barem Kanunu tek
lifiyle Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'
un kanun teklifleri Hükümet mümessillerinin
huzuru ile müzakere edildi.
Komisyonumuz her iki teklifi tetkik ve mü
talâa ederken halen mer'i bulunan kanunlarla
maaş esasına müstenit şimdiye kadar vaz'edilmiş
olan hükümleri dikkat nazara almıştır.
1. iç Hizmet Kanununa, göre subaylar, su
bay, üstsubay, general katakorilerine ayrılmış
lardır. öteden beri Türk Ordusunun maaşlarını
tanzim eden kanunlarımızda maaşlar, hizmet ve
vazifenin istilzam ettiği salâhiyet ve mesuliyet
leri de dikkat nazara alarak rütbe esasına göre
ayarlanmış ve bu esas m u a s ı r milletler ordula
rınca da bu suretle kabul edilmiştir.
5609 sayılı Askerî Barem Kanunu, bu esas
tan aykırı olarak albaylarla tuğgeneralleri 100
lirada, korgeneral ve orgeneralleri ise 150 lira
üzerinde toplamış bulumaktadır.
Komisyonumuzca kabul edilen kanun tek
lifi ise, tuğgeneralleri maaş bakımından da gene
ral katakorisine çıkarmıştır.
Tümgeneral, korgeneral ve Orgeneral kata
korisine dâhil olan generaller ise, sevk ve idare
bakımından yüksek emir ve komuta kademesini
teşkil ederler ve hizmet bakımından haiz bulun
dukları kanuni yetki ve mesuliyeti de eşitliğe de
sahiptirler. Bu sebepten, muasır milletler ordu
larınca kabul edilen bu prensip ve hizmet esasla
rına uyulmak maksadiyle tümgenerallerde halen
mer'i ve Askerî Barem Kanunundaki esaslara gö
re asli maaşları korgeneral ve orgenerallerin al
makta oldukları 150 lira maaşa iblâğ edilmiştir.
Esasen korgeneral hususi kanunlarına göre
makam temsil ödeneği almakta ve general kate
gorisinin en üst kademesinde bulunan orgene
raller de özel kanunlarına göre ayrıca tazminat al
makta olduklarından bu kademeler arasında ye

niden bir tesis yapmaya lüzum görülmemiştir.
Komisyonumuzca görüşülmeye esas tutulan,
Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un ka
nun teklifinin bir ve ikinci maddelerindeki kı
demli yarbaylara verilmekte olan 50 liranın taz
minat şeklinden çıkarılarak bunun maaş tutarı
na ilâvesi, baremin umumi prensiplerine aykırı
görüldüğünden komisyonca kabul edilmemiştir.
Bu münasebetle mezkûr teklifin iki ve üçüncü
maddeleri çıkarılmıştır. Kanunun yayımı tarihin
den yürürlüğe girmesini kabul eden hüküm de
ikinci madde olarak yer almıştır.
2. Cumhuriyet Ordusunun maddi ve mâne
vi güç ve kuvvetinin artırılması bakımından, or
du kadrolarının 4273 sayılı Terfi Kanununun
5611 sayılı Kanunla değişen 17. nci maddesi hük
müne göre mahrut esaslarına süratle uyması
da hayati bir zarurettir. Bu tasarının kabul edi
lip meriyet mevkiine girmesi üzerine mahruta
intibak sebebiyle ordu saflarından ayrılıp emekli
ye sevkedilecek subay ve askerî personelin şerefli
hizmetlerinin gerektirdiği hak ve menfaatleri
âdilâne bir surette korunmuş olacaktır. Hükü
met temsilcilerinden alınan tamamlayıcı izahata
göre bu kanunun meriyet mevkiine girmesiyle
Millî Savunma Bakanlığı, ordudaki subay ve
personel kadrolarının yukarda adı geçen terfi
kanunundaki mahrut esaslarına intibakmı sağlıyacak surette tedbir ve tertiplerini plânlaştırıp
bir program tahtında tatbikatına geçecek ve böy
lece kanunun istihdaf ettiği bu gayeyi de gerçek
leştirecektir.
Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilen bu
gayenin bir an evvel tahakkuku ve 1952 yılı Büt
çesinde tasarruf bakımından da müessiriyeti sağ
lamak için bu kanun teklifi, öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arze*
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
İstanbul
E. Adakan

( S. Sayısı : 282 )

Başkan V.
Burdur
F. Çelikbaş

Sözcü
Çanakkale
E. Kalafat

-6
Kâtip
Bursa
H. Şaman

Afyon K.
A. Vezir oğlu

Antalya
A. Sarıoğlu

Diyarbakır
M. Ekinci

Elâzığ
ö. F. Sanaç

Eskişehir
A. Potuoğlu

İstanbul
İstanbul
A. H. Başar
F. Sayımer
Konya
Konya
R. Birand
M. Â. Ülgen
Seyhan
Dr. S. Ban

İzmir
B. Bilgin
Ordu
R. Aksoy
Tokad
S. Atanç

GÜMÜŞANE MİLLETVEKİLİ CEVDET BAYBURA VE 2 ARAKADAŞININ TEKLİFİ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTlRlŞÎ

Subay ve Askerî Memurların
Maaşlarına dair
olan 4989 sayılı Kanunun birinci
maddesiyle
4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini değiştiren
5609 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi

Subay ve askerî memurların
maaşlarına dair
olan 4989 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 4600
sayılı Kanunun 3 ncü maddesini değiştiren 5609
sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — 5609 sayılı Kanuna bağlı as
kerî barem cetvelinin üçüncü derecedeki tuğ
general, tuğamiral ve eşitleri askerî barem cet
velinin ikinci derecesine alınmıştır.

MADDE 1. — Gümüşane Milletvekili Cev
det Baybura'nın teklifinin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tuğgeneral, tuğamiral ve eşit
lerine verilmekte olan 75 lira tazminat tümge
nerallere tüm verilir.

MADDE 2. — Tuğgeneral, tuğamiral ve eşit
lerine şimdiye kadar verilmekte olan 75 lira tazminat bu kanunun neşrinden itibaren yalnız tüm
general ve tümamiral ve eşitlerine verilir.

'••••*

MADDE 3. — 17 . I I I . 1950 den sonra emek
liye ayrılmış tuğgeneral ve tuğamiral ve eşit
leri de bu kanundan istifade ederler.
MADDE 4. — Bu kanun
muteberdir.

neşri

tarihinden

MADDE 5. — Bu kanun ahkâmını icraya
Millî Savunma ve Maliye bakanları memurdur.

MADDE 3. — Bu kanun neşri
muteberdir.

tarihinden

MADDE 4. — Bu kanunu icraya Bakanlar
Kurulu memurdur.
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NİĞDE MÎLLETVEMLÎ HALÎL NURÎ YUR
DAKUL'UN TEKLÎFÎ

BÜTÇE

KOMİSYONUNUN

DEĞIŞTÎRÎŞÎ

Subay ve Askerî Memurların Maaşlara hakkın
daki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair Kanun

Subay ve Askerî memurların maaşları hakkın
daki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 5609 sayılı Kanunun birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Kara, deniz, hava, harita subay ve askerî memurlariyle (askerî okullardaki sivil öğretmenler
ve aylıklı sivil memurlar hariç) jandarma, güm
rük subaylarının maaş dereceleri ve her derece
ye ait aylık asıllariyle tutarları ve bu derecelere
dâhil subay ve askerî memurlar aşağıda göste
rilmiştir.

MADDE 1. — 5609 sayılı Kanunun birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Kara, Deniz, Hava, Harita subay ve askerî
memurlariyle (Askerî okullardaki sivil öğret
menler ve aylıklı sivil memurlar hariç) Jandar
ma, gümrük subaylarının maaş dereceleri ve her
dereceye ait aylık asıllariyle tutarları ve bu de
recelere dahil subay ve askerî memurlar aşağıda
gösterilmiştir :

D. Aylık Tutarı

D. Aylık

1
1
1

Rütbe

150
150

1000 Orgeneral ve oramiraller
1000 Korgeneral, koramiral ve eşidi
As. memurlar
150 1000 Tümgeneral, tümamiral ve eşi
di as. memurlar
125
875 Tuğgeneral, tuğamiral ve eşidi
As. memurlar
100
750 Albaylar ve 1. S. As. memur
lar
90] 675 Kıdemli yarbay ve eşidi As.
[
memurlar
90 f 625 Yarbaylar ve 2.S. As. memur-

J
80
70
60
50
40
10
11
12

35
30
25

13

20

1
1

Tutan

150 1000 Orgeneral ve oramiraller
150 1000 Korgeneral, koramiral ve eşidi

1

150 1000

2

125

875

3

100

750

4

90

625

5

80

550

6

70

475

7

60

400

8

50

350

9

40

300

10

35

250

11

30

225

12

25

200

13

20

175

1ar
550 Kd. Bnb. ve Kd. 3. S. As. me
murlar
475 Bnb. ve 3. sınıf As. memurlar
400 Kd. Yzb. ve 4. sınıf As. me
murlar
350 Yzb. ve 5. sınıf As. memurlar
300 Kıdemli üsteğmen ve kıdemli
6. sınıf As. memurlar
250 Ütğm. ve 6. sınıf As. memurlar
225 Tğm. ve 7. sınıf As. memurlar
200 Astğm. ve 8. sınıf As. memur
lar
175 Askerî memur muavini

Rütbe

MADDE 2. — 5609 sayılı Kanunun ikinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve i
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askerî memurlar
Tümgeneral, tümamiral ve eşi
di askerî memurlar
Tuğgeneral, tuğamiral ve eşi
di askerî memurlar
Albaylar ve birinci sınıf askerî
memurlar
Yarbaylar ve ikinci sınıf askerî
memurlar
Kd. Binbaşı ve Kd. Üçüncü sı
nıf askerî memurlar
Binbaşı ve üçüncü sınır askerî
memurlar
Kd. Yüzbaşı ve dördüncü sınıf
askerî memurlar
Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî
memurlar
Kd. Üsteğmen ve Kd. Altıncı
sınıf askerî memurlar
Üsteğmen ve altıncı sınıf as
keri memurlar
Teğmen ve yedinci sınıf aske
rî memurlar
Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar
Askerî memurlar

— ö —
Teklif

B.K.

bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa
liyakatleri üstleri tarafından onanan üsteğmen
lere kıdemli üsteğmen denir: Bunlara ve eşidi
As. memurlara dokuzuncu derece maaşı verilir.
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşı
liyakatları üstleri tarafından onanan yüzbaşı
lara kıdemli yüzbaşı denir. Bunlara ve eşidi
As. memurlara yedinci derece maaşı verilir.
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa
liyakatları üstleri tarafından tasdik edilen bin
başılara kıdemli binbaşı denir. Bunlara ve eşidi
As. memurlara beşinci derece maaşı verilir.
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa
liyakatları üstleri tarafından tasdik edilen yar
baylara kıdemli yarbay denir. Bunlara ve eşit
leri kıdemli 2 nci sınıf askerî memurlara barem
derecesinin dördüncü derecesinde yazılı 90 lira
asli maaş verilir. Ve ayrıca maaş tutarına elli
lira zam edilir.
Üstleri tarafından rütbelerinin kıdemlilikleri
ne liyakatları onananlar onanma tarihini takibeden ay başından itibaren bir üst derece maaşa
müstahak olur.
MADDE 3. — Korgeneral, koramiral ve eşidi
askerî memurlara 100, orgenerallerle oramirallere
200 lira tazminat verilir.
MADDE 4. — Bu maaş ve tazminatlar ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay ba
şından itibaren ödemeye başlanılır.
MADDE 5. — Bu kanun neşri
itibaren yürürlüğe girer.

tarihinden

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.
MADDE 3.
yürütür.
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yayımı tarihinde

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

