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27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanıma Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 6,5.1986 Sayı : 19099)
Kanun N o .

Kabul Tarihi :

3282

1.5.

M A D D E 1. — 926 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin

(a) bendinin

1985

1 numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir,
1.

Muharip sınıflar : Piyade, süvari, tank, topçu, ks<r« havacılık, istihkâm, muhabere, jandarma.

M A D D E 2i — 926 sayılı Kanunun 36 n a maddesinin 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayıh Kanunla değişik
(d) bendinin 1 numarah ait bendi aşağıda&i şekilde değiştirilmiştir.
1.

Kuvvet harp

akademileri

öğrenimlini tamamlayıp kurnîaybğı onaylanan subaylara iki yıl, buntlla-dan

Silahlı Kuvvetler Akadeıv.İKİııılcii mezun olanlara aynen bir yıl ohırak üzere toplanı üç yıl;
M A D D E 3. — 926 sayıh Kanunun 7.7.1971 tarih ve 1424 saydı Kanunte değişik 47 nci maddesinin (f)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
f)

Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulun

mak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerimi* muharip SMiifı general, Deıüz Kuvvetlerinde güverte veya deniz
sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali o ir ak.
M A D D E 4. — 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesnıin 2.10.1981 tarihli ve 2532 sayıh Kanun ile de
ğişik (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d)

Hizmet ve görev

ihtiyacı sebebiyle

bulunduk'arı rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görü

len muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yd en fazla 12 general ve amiral, terfi için ya
pılan yelerîik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeteAk notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gel
mek şartıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile
bir yıl duha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.
Bir üsıt rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplariLıki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hiz
mete devam edebilmeleri, diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinim terfi veya hizmete
devanı ederken aldığı yeterilik notu kadar veya daha fazla not aîmau şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümleri
me göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip
yıl 54 üncü madde esaslarına göre yenıkfem değerlendi! meye tabi tutulur.
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 nıliktardan ayrı ve müteakip üç yıl için
toplam olarak, en fazla 2 korgeneral - koramiral ile 47 nci ınrıdde (f) bendi gereğince korgeneral - korami
ralliğe terfi edemeyen en fazla 4 tümgeneral - tümamirali ve en fazla 18 tuğgeneral - tuğamiral aynı esaslara
göre her yü yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl diaha bulun
duktan rütbede hizmete devam edebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hiz
mete devanı ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen sınıflarından olan tüm
general .- tümamiral, tuğgeneral - hığanıirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kay
dıyla Genelkurmay Başkanının teklifi Yüksek Askerî Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş
haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
Zarurî hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın ka
ran ile bu bendin birinci fıkrasındaki 12 general * amiral miktarı 14'e kadar, üçüncü fıkrasındaki; 2 korge
neral - koramiral sayısı 3'e, 4 tümgeneral - tümamiral miktarı 6'ya ve 18 tuğgeneral - tuğamiral miktan da
24'e kadar artırılabilir.
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Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamınla karar verilen general - sıuiraîler (b) bendinde

1986

gösterilen

miktarlar dışına çıkarılırlar.
M A D D E 5, — 926 sayılı Kamunun 109 uncu madı/ıesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanunun 85 inci maddesinin (c) bendi gereğince kıdemli üstçavuş rütbesine afflt bekleme süresinin biJimînden bir yû önce başçavuşluğa yükseltilenler, başçavuşluk riitbesinin birinci yılında da meslek sınavına
girebilirler,:
M A D D E 6. — 926 saydı Kanunun 7.7.1971 tarih ve 1424 saydı Kanuni» değişik 114 üncü. maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 114. —

lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere

gönderilenlerin, suıbay

çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaıliarı, 15 yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dışına
çitiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki kaıiı kadar fazla hizmet etmeleri Me mümkündür.
M A D D E 7. _ — 926 sayılı Kanuna nşağıdii!d ek geçjkâ 50 inci madde ilave edita'ştir.
EK GEÇİCİ M A D D E 50. — Bu Kanunun yüıüalüğe girdiği tarihten önce kuvvet harp akademileri öğ
renimini tamanı&yıp

kumıaiyhğı onaylanan subaylar hakkında bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki 36

nci madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
M A D D E 8. — Bu Kanun yayıma tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 9. — Bu Kamun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür^

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

Sayfla

27

86

113

28

98

167

100

309:317

I - Gerekçeli 434 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşim 'tutanağına bağ
lıdır,
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Savunma, Plan ve Bütçe komisyonları görüşmüş
tür.
III - Esas N o . : 1/752.

