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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso nel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesine ilişkin Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı •• 23.2.1980 Sayı : 16909)
N<xı
2260

Kabul tarihi
19 . 2 , 19801

M A D D E (il. ı— 926 sayılı Türk Silahlı Kuvveileri Personel Kanununa aşağıdaki fek gemici madde eklen
miştir.
Ek geçM madde 34. — laı)
ve 115 sayılı Kanun Hükmünde
rihinde Türk Silahlı Kuvvetleri
mak (kaydıyla, kazanılmış hak
getirilir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununum 13 ı. İM* . 1978 günlü
Karamamıe ile değişle 137 nci (maddesine göre aylık latan ve 1 Mart 1979 fa»
kadrolarında bulunan personellin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılma»
aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı Ikademestoe
'

Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 2 ve sonrakî kademelerinde bulunanlar
ile astsubaylardan 12 nei derecenin 4 ve sonraki kademelerinde bulunanlar 1 nci derecenin son (kademesi olan
1 2CIÖ rakamına gelinilir.
Astsubaylıktan [subay olanlardan '2 nci derecenin 1 nci kademesinde bulunanlar 1 nel derecenin 3 ncü
kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar, l nci derecenin sırası 'ile Sik üç
(kademesine getirilir.
Uzman jandarma çavuşlardan 5 - 6 ma derecenin ilk lüç (kademesinde (bulunanlar sırasıyla "VIII sayılı cet
velin S nci derecesinin sik üç kademesine, 5 - 6 nci derecenin 4 ncü ve sonraki kademelerinde (bulunanlar,
VIII sayılı cdtvclin 4 ncü derecesinin 1 nci kademesinden (başlayarak sırasıyla bu derecenin sonraki kademe
lerine getirilirler.
'Uzıman çavuşların, kendilerine ait gösterge tablosunun Üst sırasının kademelerinde
cetvelin W ncu Iderecesinîn kademelerine getirilrler.

bulunanlar IX sayıh

Subaylar, astsubaylıktan isübay olanlar ile astsubaylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini atarlar. Şu
kadar ki gruplarına laift bulunan ek gösterge rakamlarının itavanı geçilemez. Bu favan subay grubunda bulu
nan yarbay ve alt rütbeler liçm 400, aısltsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 300'dür. Albay ve kıdemli
albaylar lie {general » amiraller mevcut gösterge rakamlarım muhafaza ederler.
Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen süreleri aylıklarının yükseltilmesinde İM derece kade
melerinde geçmiş sayıhr. İlgililerin bu şekilde saptanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının bir üst
derecesinin aynı (kademesi üzerinden yürütülür.
b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihinde öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı Ka
nunun 143 ncü (maddesinde öngörülen harçlıkları, bu hükümlere göre ödenir.
c) (a) bendi (kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük gününden Ünce emekli, adi malullük, vazife ma
lullüğü aylığı {bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bu Kanun bükümleri uygulanır.
M A D D E 2. —• Bu Kanun 1 . 3 .

1979 gününde yürürlüğe girer^

M A D D E 3ı ı— (Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 371 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 34 ncü Birleşimine, 99*7 S. Sayılı
Cumhuriyet Senatosunun 38 nci Birleşim tutanağına bağlıdır <

basmayazı

II - Bu kanunu; Millet Meclisi Milli Savunma ve Plan, Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe
ve Plan komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/292
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