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926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 25 . 4 . 1975 - Sayı : 15,'218)

No.
1876

Kabul tarihi
17 . 4 . 1975

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetler! Personel Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Madde 44. — Rütbe terfii edemeyen subaylardan;
a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı; b) Yüzbaşı ve binbaşıların kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenleri ile sicil notu
notunun % 50 (dahil) den fazla ve % 60'tan az olanları;

ortalaması sicil tam

c) Yarbayların, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60'ından yukarı olup da kadrosuzluktan
terfi edemeyenleri;
d) Albayların, albaylık rütbesindeki sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil) ve üzerinde
olup da,
1. Binbaşı, yarbay ve albaylık rütbesindeki sicil notlan toplamlarının ortalaması sicil tam notunun
% 70 (dahil) ve üzerinde olan ve Yüksek Askerî Şûraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk
nedeniyle
tuğgeneral - tuğamiral rütbelerine yükseîemeyenleri;
2. Binbaşı, yarbay ve albaylık rütbelerindeki sicil notlan toplamlarının ortalaması sicil tam notunun
% 70 (hariç)'inden az olanları;
Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak şartiylc sonraki yıllarda, o yıl terfi
sırasına girenlerle birlikte 38 nci 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.
MADDE 2. — 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) ve (b)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
a) Kadrosuzluk nedeniyle ayırma;
44 ncü madde gereğince müteakip yıllarda yeniden değerlendirilmek üzere hizmete devam ettirilen yarbay
ve albaylardan subaylığa nasıpları en eski olanlarından, aynı nasıplılar arasında yarbaylık veya albaylık rütbe
sinde almış oldukları sicil notlarının ortalaması en düşük olanlardan başlamak üzere, terfi şartlarını haiz
binbaşı ve yarbaylara kadro açılması amacıyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
b) Yetersizlik nedeniyle ayırma;
1. - Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50'sinden aşağı düşen yüzbaşı ve binbaşılar ile °/ 60'ımn altına düşen yarbay ve albaylar,
2. Subay sicil yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil
üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan subaylar;
Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
Q

MADDE 3. — 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı
Kanunla değişik 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 92. — Rütbe terfii edemeyen astsubaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun °/ 50 (dahil)
üzerinde olanlar hizmete devam ettirilirler. Sonraki yıllarda rütbe terfii şartlarını haiz oldukları takdirde
o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 nci madde esaslanna göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.
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Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye
tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler.

nasıp

MADDE 4, — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı
Kanunla değişik 94 ncü maddesinin (a) bendinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında sicil notu ortala
ması sicil tam notunun % 50"sinden az olan üstçavuş - başçavuşlar;
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakaıdarı yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
6
11

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
100
108
52

269
516
57:59

Cilt
21

Cumhuriyet Senatosu
Birleşim
Sayfa
44
47
51

317
382
603,609:613

I - Gerekçeli 102 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 52 nci Birleşimine, 466
Cumhuriyet Senatosunun 51 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Su kanunu; Millet Meclisi Millî Savunma ve
ve Plan komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : İ/177.

S.

Sayılı

basmayazı

Plan, Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe

