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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 7.6.1989 Sayı : 20188)
Kanun No.
3565

Kabul Tarihi
31 . 5 . 1989

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığı
nın izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında askerî öğrenci okutulabilir. Bunlar öğrenime başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten
sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğrencilikten ayrılamazlar.
Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle ilişkisi kesi
len veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devlet tarafından yapılmış olan mas
rafların iki katını tazminat olarak öderler.
Yabancı devlet harp okullarından mezun olanların subaylığa naşı plan, bu Kanunun 35
inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla
aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden daha önce mezun olanlar, em
salleri ile birlikte teğmen nasbedilirler.
b) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden sonra mezun olanlar, okulu bi
tirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları em
sallerinin nasıp tarihine götürülür.
Yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subay nasbedilenler, harp okulu kaynaklı su
baylarla aynı haklara sahip olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulurlar.
Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçilme usul
leri, bunların öğrenimleri sırasında tabi olacakları esaslar, izin ve geri çağrılma, öğrencilikten
çıkarılma, ödüllendirme, öğrenimleri yarıda kalanlar hakkında uygulanacak öğretim ve eğitim
esasları, subaylığa nasıp ve sınıflandırma, kıdem sıralarının tespiti, müfredat yönünden eksik
öğretim ve eğitimle ilgili esaslar ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.
MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun değişik 143 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 143. — Askerî öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.
a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askerî öğrenci
lere teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının:
Birinci sınıfta
ikinci sınıfta
Üçüncü sınıfta
Dördüncü sınıfta

% 21'i
% 24'ü
% 27'si
°7o 30'u
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Beşinci sınıfta
Altıncı sınıfta
Yedinci sınıfta

% 33' ü
% 36'sı
% 39'u

b) Yedeksubay okulu öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının % 21'i,
c) Askerî lise öğrencilerine teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının:
Hazırlama sınıfında
% 9'u
Birinci sınıfta
% 12'si
İkinci sınıfta
Vo 15'i
Üçüncü sınıfta
Vo 18'i
d) Astsubay hazırlama ve sınıf okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin 1 inci ka
deme brüt aylığının:
Hazırlama okulu birinci sınıfta
Hazırlama okulu ikinci sınıfta
Hazırlama okulu üçüncü sınıfta
Sınıf okulu 1 inci yıl
Sınıf okulu 2 nci yıl
Sınıf okulu 3 üncü yıl
e) Askerî ortaokul öğrencilerine teğmen rütbesinin
Birinci sınıfta
İkinci sınıfta
Üçüncü sınıfta

% 15'i
% 18'i
% 21'i
Vo 24'ü
% 27'si
% 30'u
1 inci kademe brüt aylığının:
%
%
%

6'sı
6'sı
9'u

Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.
MADDE 3. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 52. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için
yabancı devlet harp okullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvaz
zaf subay nasbedilenler hakkında 926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen hükümler uygulanır.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

24
28

74
94
95

Sayfa
317
54
99:110,115:116,147:151

I - Gerekçeli 244 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komis
yonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/556
\

