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Ayrıca, emekli olmuş bir kıdemli albayın, çalışan kıdemli albaya maaş oranı % 70 civarındadır. 
Emekliye ayrılan diğer personelin emekli maaşları da benzer oranlarda seyretmektedir. Bunu kıs
men de olsa önlemek için ihdas edilmiş bulunan kadrosuzluk tazminatı halen albaylara 17 966 000 
TL., orgeneral ve oramirallere 44 916 000 TL. olarak ödenmektedir. 

Emekliye sevk edilen personelden orgeneral ve oramiral rütbesinde olanların bulundukları yaş 
itibarıyla bu tazminatı almaları teorik olarak mümkün olmakla birlikte pratikte nadiren gerçekleş
mektedir. Diğer general ve amiral rütbesindeki personelin de bu tazminattan yararlanma süreleri ol
dukça kısa bir periyodu kapsamaktadır. Önerilen şekilde kadrosuzluk tazminatının aylık malî 
yükümlülüğü 207 milyar TL. olacağı değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, günümüzün ekonomik koşullarına uygun düşmeyen kadrosuzluk tazminatının 
artırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığının görevi yurt içinde belediye hudutları dışında kalan bütün böl
gelerde (belediye hudutları dahilindeki bölgeler polis bölgesidir) emniyet ve asayişi sağlamakla 
sorumlu olup, bu yerleşim birimleri Türkiye genelinin yaklaşık % 92'sine tekabül etmektedir. 

Jandarma personeli yurt içinde emniyet ve asayişi temin etmek amacıyla günün 24 saatinde göre
vi başında bulunmakta, hafta tatili, dinî ve millî bayram günlerinde kesintisiz görevini sürdürmektedir. 

Bu denli yoğun göreve karşılık jandarma ve emniyet personeline 1978'den 1993 yılma kadar 
her yıl Bütçe Kanunları ile belirlenen miktarda emniyet ve asayiş hizmetleri muhtelif hizmet 
ödemesi adı altında cüzi miktarda ek tazminat ödenmiştir. 

Ancak; 2 Haziran 1998 tarihinden itibaren 4362 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile " 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun Ek-
21 inci maddesinde değişiklik yapılarak emniyet personeline fazla çalışma ücreti adı altında en yük
sek devlet memuru aylığının % 5 ile % 17 arasında ödenmekte olan tazminat oranları % 13 ile 
% 35'e yükseltilmiş, 25 Eylül 2000 tarihinden itibaren ise 611 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile tekrar yarısı kadar artırmaya İçiş
leri Bakanı yetkili kılınmıştır. Yapılan bu düzenleme ile bekçiler dahi Türkiye'nin en ücra sınır 
karakolunda gece ve gündüz mefhumu gözetmeksizin 24 saat görev yapan jandarma personelinden 
daha fazla tazminat alır hale gelmiştir. 

Geçmişte Bütçe Kanunu ile jandarma ve emniyet personeline aynı oranda Asayiş Hizmetleri 
Muhtelif Ücret Ödemesi adı altında, 1993 yılından sonra ise 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât Görev 
ve Yetkileri Kanununun Ek-21 inci maddesi gereğince "Fazla çalışma karşılığı ödenen tazminatın 
aynı bakanlığa mensup personelden tek yanlı olarak 1998 ve 2000 yıllarında iki defa polise sağ
lanan bu artış, kanun koyucunun amacına aykırı olduğu gibi jandarma personelini de mağdur ede
ceği değerlendirilmektedir. 

Polise nazaran jandarmanın görev sahasının ekonomik ve sosyal yönden daha büyük olumsuz
luklar taşıdığı bilinen bir gerçek olmakla beraber bazı emniyet mensuplarının meslek yaşamında 
iki-üç yıl gibi bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yaptığı halde, buna karşılık jandar
ma personeli meslek hayatı boyunca 5-6 defa ikinci coğrafî bölge atamasına tâbi tutulup, 12-13 yıl 
gibi uzun bir süre bu bölgede görev yapmaktadır. 

Jandarma personeli ülkenin kırsal kesiminde ve büyük çoğunluğu ekonomik ve sosyal yönden 
kısıtlı imkânları olan en ücra köşelerinde Türk Bayrağının dalgalandığı karakollarda gece ve gün-
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