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27 Temmuz 1967 Gün ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 24.7.1981 Sayı : 17410)
Kanun No.
2497

Kabul Tarihi :
22 , 7 . 1981

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 41. — Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.
a) Her yılın 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Genelkur
may Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.
b) Bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askeri Şûra tarafından tespit edilir. (Özel kanun
ları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)
c) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan Yüksek Askeri Şûra tarafından o yıl için hizmet
kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuzluktan emek
liye sevk edilirler. Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, (b)
bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bunların müteakip
yıllarda hizmete devamı için her yıl ayrıca 50 ıici madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek Askeri Şûra
kararı alınır.
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 47 nci maddesinin (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Rütbeye mahsus en az bir yülık sicili bulunmak,
MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (b), (c), (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde
gösterilmiştir.
Rütbeler

K.K.K.

Orgeneral - Oramiral
Korgeneral - Koramiral
Tümgeneral - Tümamiral
Tuğgeneral - Tuğamiral

9 (J. Dahil)
21 (J. Dahil)
44
96
Toplam

170

D z . K . K . Hv.K.K.

J.Gn.K.

2
4
8
20

2
8
16
32

—
—
4
8

34

58

12

c) (jb) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması
esastır. Ancak, barışta lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Ge
nelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlanndaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbele
rinde değişiklik yapılabilir.
Değişiklik yapdan Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları
buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan Orge
neral - Oramirallerin yılık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alı
narak Yüksek Askeri Şûraca saptanır.
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Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle,
bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait General -. Amiral miktarlarının
tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak terfi et
tirilen General - Amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin .sonuna kadar (b) bendinde
gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci madde (f) bendi hükmü saklı
kalmak şartıyla 54 ncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.
d) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen
muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 6 general ve amiral, terfi için yapılan ye
terlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla
Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın üçte iki çoğunluğunun karan ile bir yıl daha aynı
rütbede hizmete devam edebilirler.
Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hiz
mete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerde yıBik kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete
devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla yukarıdaki fıkra hükümlerine
göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri sakh kalmak kaydıyla müteakip yıl
54 ncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar.
Bu suretle hizmete devanı eden; ancak 47 nci maddenin (f) bendi gereğince Korgeneral - Koramiralliğe
terfi edemeyen en fazla dört Tümgeneral - Tümamiral üç yd daha aynı esaslara göre her yıl değerlendirmeye
tabi tutulurlar.
Zorunlu hallerde hizmetin gereklerine göre, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şûrama ka
ran ile 1 nci fıkradaki 6 general ve amiral sayısı 10'a kadar, 4 ncü fıkradaki 4 general - amiral sayısı 6'ya
kadar artırılabilir.
Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general - amiraller (b) bendinde gösterilen mik
tarlar dışına çdtanlırlar.
MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a)

Kadrosuzluk nedeniyle ayırma :

41 nci maddede öngörülen hizmet ihtiyacı kadrosunu uygulayabilmek amacıyla yarbay ve albaylardan :
1. Bekleme süresi sonunda bir üst rütbeye yükselemeyen yarbaylardan subaylığa nasıpları en eski olan
larından, aynı nasıplılar arasında sicil notlan ortalaması en düşük olanlardan başlamak üzere yeteri kadarı
emekliye sevk edilir.
2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, öncelikle 38 ve Ek - 1 nci maddelerde belirtilen terfi şartlarım
haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadan emekliye sevk edilir.
Bu şekildeki emeklilik işlemine, terfi şartlarım taşımayanların sicil notlarının ortalaması en düşük olanla
rından; terfi şartlarını taşıddtlan halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olanların
ise Yüksek Askeri Şûra tarafından yapılan yeterlik sıralamasının en sonundan başlanır.
MADDE 5. — 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 ncü maddesinin 2 nci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral ile Korge
neral - Koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye
yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.
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MADDE 6. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu maddesindeki astsubay'
Iıktan subaylığa geçenlerin normal bekleme sürelerini gösterir üstedeki yüzbaşılara ilişkin 52 olan yaş haddi
55 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 234 S. Sayılı basmayazı Mili Güvenlik Konseyimin 64 neü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Milli Güvenlik Konseyi Milli Savunma Komisyonu görüşmüştür;
III - Esas No, : 2/58

