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27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 13.10.1988 Sayı : 19958)
Kanun No.
3475

Kabul Tarihi :
29.9.1988

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya (ş), (t), (u), (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.
p) Yeterlik notu :
1. General - amiral rütbelerinde : Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun top
lamıdır.
2. Albay rütbesinde : Sıralama notu ile değerlendirme notunun toplamıdır.
ş) Sıralama notu : Binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine ait sicil notlan toplamının, sicil
sayısına bölünmesinden elde edilen nottur.
t) Terfide baraj sistemi: Terfi şartlarını haiz yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylar ile kıdemli üst
çavuşlardan, sınıflarındaki yeterlik derecelerine ve bu Kanundaki esaslara göre her yıl belirle
necek oranda,barajı aşanların bir üst rütbeye yükselmelerini düzenleyen bir sistemdir.
u) Baraj yüzde oranı: Terfide baraj sisteminin uygulanacağı subay ve astsubay rütbele
rinde, bir üst rütbeye yükseltilmeyecek olan subay ve astsubay miktarını belirlemek üzere her
yıl ve her rütbe için Yüksek Askerî Şûra'ca tespit edilecek orandır.
ü) Baraj: Rütbe ve sınıflara göre, yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi tutulacak su
bay ve astsubay sayısı çıkarıldıktan sonra, geriye kalan personel sayısının, baraj yüzdesi ora
nıyla çarpımından elde edilen miktardır.
v) Baraj uygulanmayacak sicil notu ortalaması :
1. Mevcudu bir kişi olan sınıflardaki bir subay veya astsubayın,
2. Barajın; (l)'den küçük bir rakam çıkması ve Yüksek Askerî Şûra'ca (1) olarak uygulan
masına karar verilmesi halinde baraj içinde kalacak subay veya astsubayın,
Terfi etmesine yeterli olacak nottur.
MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
şekilde (f) bendi eklenmiştir.
f) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin
ne şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usulleri Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
I - Rütbe terfi şartları ve esasları
Madde 38. — Rütbe terfi şartlan aşağıda gösterilmiştir.
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin (kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin)
yarbaya kadar (yarbay dahil) için üçte ikisi, albaylar için yarısı oranında yıllık sicili bulunmak,
c) Subay Meslek Programlan Yönetmeliğinde gösterilen kıt'a hizmetlerini yapmış olmak,
d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,
e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddede
yazılı oranlar içinde açık bulunmak.
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Birinci fıkrada belirtilen şartlan haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen - yarbayların, o rütbedeki sicil notu ortala
maları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında) yeterlik derecesi
ne göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle;
1. Baraj uygulanan rütbelerde teğmen - binbaşılar için sicil notu ortalaması, sicil tam no
tunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için °/o 70 ve daha yukarısı olanlardan; sınıfının yeter
lik derecesi sıralamasına göre barajın dışında kalanlar ile durumları 3 üncü maddenin birinci
fıkrasının (v) bendi hükmüne uyanlardan baraj uygulanmayacak sicil notu ortalamasına eşit
ve daha yukarı not almış bulunanlar,
2. Baraj uygulanmayan rütbelerde teğmen - binbaşılar için sicil notu ortalaması, sicil tam
notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için °/o 70 ve daha yukarısı olanlar,
En üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye terfi etti
rilirler. Baraj sisteminin uygulanması 39 uncu maddede tespit edilen esaslara göre yapılır.
b) Albaylar : Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme sıra
sına giren albaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun °/o 60 ve daha yukarısı olanlar
tespit edilir. Bunlar sıralama notuna göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına ba
kılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmaylar ayrı ayrı) sırala
nırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sıralama notu sicil tam notunun % 70 ve daha yukarı
sı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûra'ya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları 54
üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutar:
c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbe
lerine ait bekleme sürelerinin bitiminden 1 yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil
tam notunun % 95 ve daha yukarısı olanlar sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak
rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylar
dan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle kuvvet komutanı veya Jan
darma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için
°7o 4'ü, yardımcı sınıflar için °/o 2'si oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. Üstün başarı
sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır.
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine
göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları
ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yılda
ki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları
Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla yürürlükten kal
dırılmış olan 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
II - Terfide baraj
Madde 39. — Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kadro durumu, per
sonel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sistemi uygulanır.
a) Yüksek Askerî Şûra her yıl; rütbelere göre baraj yüzde oranlarını, baraj olarak uygula
nacak rakam kesirli çıktığı takdirde, bunun bir alt tam rakama indirilmesini veya bir üst tam
rakama çıkarılmasını ve baraj uygulanmayacak sicil notu ortalamasını kararlaştırır.
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b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar dahilinde
baraj tespit edilir.
c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler.
d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre esasen yetersizlik nedeniy
le ayırma işlemine tabi olacaklar sınıflarının yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj
bu işlemden sonra sıralamada yeterlik derecesi en düşük olan subaydan itibaren uygulanır.
MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 44. — Rütbe terfi edemeyen subaylardan :
a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,
b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler ile sicil no
tu ortalaması sicil tam notunun; °7o 50 (dahil)'den fazla ve % 60'dan az olan yüzbaşı ve binba
şılar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil)'dan fazla ve % 70'den az olan
yarbaylar,
c) Baraj uygulanan rütbelerde baraj nedeniyle terfi edemeyenler,
d) Albaylık rütbesindeki sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 60 (dahil)'ı ve
bunun üzerinde olup da; sıralama notu sicil tam notunun °7Q 70 (dahil) ve üzerinde olan ancak
Yüksek Askerî Şûra'ca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral - tuğamiral
rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sıralama notu sicil tam notunun % 70 (hariç)'den az olan
albaylar,
Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllar
da o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine
tabi tutulurlar.
Yukarıdaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı
rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.
Aynı rütbede toplam 4 defa değerlendirmeden sonra da baraj uygulaması sebebiyle terfi
edemeyenler bir daha terfi işlemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulundukları rütbenin yaş haddi
ne kadar aynı rütbede hizmete devam ettirilirler.
MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun değişik 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
g) Kadrosuzluk ve terfide baraj sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirti
len şartları haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.
MADDE 7. — 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının değişik (d) bendi
nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin 1 ve 2 nci fıkralarındaki esaslara göre,
görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenlerden birinci fıkradaki miktardan ayrı
ve müteakip üç yıl için toplam olarak en fazla 2 korgeneral - koramiral, 4 tümgeneral - tüma
miral ve 18 tuğgeneral - tuğamiral aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbe
ye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam
ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettiri
len tabip, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen sınıflarından olan tümgene
ral - tümamiral, tuğgeneral - tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendiril-
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mek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûra'nın üçte iki çoğunluğunun
kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
MADDE 8. — 926 sayılı Kanunun değişik 54 üncü maddesinin birini fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Yüksek Askerî Şûra, Kuvvet Komutanlıklarından ve Jandarma Genel Komutanlığından 38
inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral - tuğamiral
yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin
şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten itibaren, general ve ami
rallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösteri
len esaslara göre değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en üstün yeterlik
notu alanlardan başlanmak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterlik tam notu
nun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan
itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir.
MADDE 9. — 926 sayılı Kanunun değişik 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Yukarıdaki fıkra gereğince nasıpları düzeltilecek astsubayların; nasıp düzeltme ve terfi iş
lemlerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
MADDE 10. — 926 sayılı Kanunun muhtelif kanunlarla değişik 85 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
I - Rütbe terfi şartları ve esasları
Madde 85. — Astsubayların rütbe terfi şartlan aşağıda gösterilmiştir.
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,
c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.
Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre
yapılır.
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, bulundukları rütbedeki sicil notu or
talaması tespit edilip sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sırala
ma esas alınmak suretiyle :
1. Baraj uygulanan rütbelerde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yu
karısı olanlardan; sınıfının yeterlik derecesi sıralamasına göre barajın dışında kalanlar ile du
rumları 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (v) bendi hükmüne uyanlardan baraj uygulanma
yacak sicil notu ortalamasına eşit ve daha yukarı not almış bulunanlar,
2. , Baraj uygulanmayan rütbelerde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha
yukarısı olanlar,
En üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye terfi etti
rilirler. Baraj sisteminin uygulanması 86 ncı maddede tespit edilen esaslara göre yapılır.
b) Üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları : Kıdemli üstçavuş ve
başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce kıdemli üstçavuş
ların; üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait, başçavuşların ise, başçavuşluk rütbe
sine ait her yılki sicij notu sicil tam notunun °7o 95 ve daha yukarısı olanlar, sicil notu ortala
ması en üstün olanlardan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı
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sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olandan baş
lanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler ken
di sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için °/o 4'ü, yardımcı sınıflar için % 2'si oranında bir
üst rütbeye yükseltilebilirler. Üstün başarı sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır.
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine
göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esaslan
ve birinci fıkranın (b) bendindeki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlem
lerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Astsubay Sicil
Yönetmeliğinde gösterilir.
MADDE 11. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla yürürlükten kal
dırılmış olan 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
II - Terfide baraj
Madde 86. — Astsubayların, astsubay başçavuş rütbesine terfiinde kadro durumu, perso
nel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sistemi uygulanır.
a) Yüksek Askerî Şûra her yıl; baraj yüzde oranını, baraj olarak uygulanacak rakam ke
sirli çıktığı takdirde, bunun bir alt tam rakama indirilmesini veya bir üst tam rakama çıkarıl
masını ve baraj uygulanmayacak sicil notu ortalamasını kararlaştırır.
b) Her yıl, üçüncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar dahilinde
baraj tespit edilir.
c) Kıdemli üstçavuşluk rütbesinde ve her sınıfta baraj içinde kalacak astsubayların belir
lenmesi için, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne
göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi olacaklar sınıflarının yeterlik derecesi
sıralamasından çıkarılırlar. Baraj, bu işlemden sonra sıralamada yeterlik derecesi en düşük olan
astsubaydan itibaren uygulanır.
MADDE 12. — 926 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 92. — Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan :
a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,
b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahit)'den fazla ve % 60'dan az olan
üstçavuş - başçavuşlar,
c) Baraj uygulanan rütbelerde baraj sebebiyle terfi edemeyenler,
Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllar
da o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine
tabi tutulurlar.
Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar
yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.
Aynı rütbede toplam dört kez değerlendirmeden sonra da baraj uygulanması sebebiyle ter
fi edemeyenler bir daha terfi işlemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulundukları rütbenin yaş had
dine kadar aynı rütbede hizmete devam ettirilirler.
MADDE 13. — 926 sayılı Kanunun değişik 93 üncü nıaddesınin birinci fıkrasının (f* bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
f) Kadrosuzluk ve terfide baraj sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirti
len şartları haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.
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MADDE 14. — 926 sayılı Kanunun değişik 107 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Disiplinsizlik ve ahlakî durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek
sicil yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik
nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek ast
subaylığa geçirilirler.
MADDE 15. — 926 sayılı Kanunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 108. — Disiplinsizlik ve ahlakî durumları sebebiyle sicil yolu ile veya mahkeme ka
rarıyla mecburi hizmetini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizme
tini tamamlayanlar derhal terhis olunur.
Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.
MADDE 16. — 926 sayılı Kanunun değişik 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir.
b) Üstçavuşluk rütbesine, varsa kıdemli üstçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notlan,
sicil tam notunun % 85 ve daha yukarısı olmak.
Bunlardan okul ve kurslardaki öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten
geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bunların okul ve kurslarda geçen süreleri nasıp tarihine
eklenerek teğmenlik bekleme süresinden sayılır. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi
ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarınm götürüldüğü takvim yılının 30 Ağus
tosudur. Ancak nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hak
ları verilmez.
MADDE 17. — 926 sayılı Kanunun değişik 112 nci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere tard, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle ve ayrıca
disiplinsizlik ve ahlakî durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, yükümlülük
sürelerinin eksik kısmıyla orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim masraflarının iki
katını tazminat olarak öderler.
MADDE 18. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
EK GEÇtCt MADDE 51. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu maddeye
göre muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanlar hakkında
926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 nci maddesiyle eklenen 3 üncü fıkra
hükümleri uygulanır.
MADDE 19. — 926 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile 107 nci maddesine 19.8.1982 tarih
li ve 2703 sayılı Kanunla eklenen Ek Fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20. — Bu Kanunun 7, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer
hükümleri 31.8.1988 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

3
11
14

32
71,
6

Sayfa
449
349
225:246

I - Gerekçeli 70 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşim tuta
nağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Savunma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/407

