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Subay ve Askerî memurların maaşları hakkındaki Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun
(Resmî Gazele ile ilâm :

15

.VIII

,1951 -

Sayı:

7885)

No.

Kabul tarihi

5838

10. V m . 1951

BÎRÎNCÎ MADDE -— 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, gümrük subaylarının
maaş dereceleri ve her dereceye ait aylık asıllariyle tutarları ve bu derecelere dâhil
subay ve askerî memurlar aşağıda gösterilmiştir :
D. Aylık Tutarı
1
1

150
150

1

150

2

125

3

4

100
90

5

80

6
7

70
60

8
9

50
40

10
11
12

35
30
25
20

m

Rütbe

1 000 Orgeneral ve oramiraller
1 000 Korgeneral, koramiral ve eşidi askerî memur
lar
1 000 Tümgeneral, tümamiral ve eşidi askerî memur
lar
875 Tuğgeneral, tuğamiral ve eşidi askerî memur
lar
750 Albaylar ve birinci sınıf askerî memurlar
625 .Kıdemli yarbav, kıdemli ikinci sınıf askerî me
murlar, yarbay ve ikinci smıf askerî memur
lar
550 Kıdemli binbaşı ve kıdemli üçüncü sınıf askerî
memurlar
475 Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî memurlar
400 Kıdemli yüzbaşı ve dördüncü sınıf askerî me
murlar
350 Yüzbaşı ve besinci sınıf askerî memurlar
300 Kıdemli üsteğmen ve kıdemli altıncı smıf as
kerî memurlar
250 Üsteğmen ve altıncı smıf askerî memurlar
225 Teğmen ve yedinei smıf askerî memurlar
200 Asteğmen ve sekizinci smıf askerî memurlar
175 Askerî memurlar

ÎKÎNCÎ MADDE — 5609 sayılı Kanunun ikinci madesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve bulundukları görevlerde bir üst dere
ce maaşa liyakatleri üstleri tarafından onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen de
nir. Bunlara ve eşidi askerî memurlara (9) ncu derece maaşı verilir. Nasbin dan
itibaren üç yılı tamamlıyan ve bulundukları srörevlerde bir üst derece maaşa liya
katleri üstleri tarafmdan onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı denir. Bunlara ve eşi
di askerî memurlara (7) nci derece maaşı verilir. Nasbmdan itibaren üç yılı ta
mamlıyan ve bulundukları görevlerde bir iKt derece maaşa liyakatleri üstleri ta-
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rafından tasdik edilen binbaşılara kıdemli binbaşı denir. Bunlara ve eşidi askerî
memurlara (5) nci derece maaşı verilir. Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa liyakatleri üstleri tarafından tasdik
edilen yarbaylara kıdemli yarbay denir. Bunlara ve eşidi askerî memurlara (4)
ncü derece maaşı ve ayrıca (50) lira tazminat verilir.
Üstleri tarafından rütbelerinin kıdemi il ikeriue liyakatleri onananlar onama ta
rihini takip eden ay başından itibaren bir üst derece maaşa müstahak olurlar.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DÖRDÜNCÜ MADDE -— Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
11 Ağustos 1951

Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkesenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
:
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
cilt ve. sayfa numaraları
:

11 . VIII . 1951 ve 2/210

11 . VIII . 1951 ve 4/462
(Mit Sayfa 6
287
9
770,899,899:900

[Birleşim : 113 — 282 sıra sayılı Basmayazı 113 ncü Birleşim Tutanağına bağlıdır.]

