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926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçüci 18 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair Kanun
(Besmî Gazete ile yayımı : 21 . 3 . 19$9 - Sayı- : 13154)
No.
1134

Kabul tarihi
13 . 3 . İ969

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici
18 nei maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ek fıkra :
25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ge
çici 18 nci maddesinin (b) ve (g) fıkralan hülriimlerine göre yapılan nasıp düzeltmesinden yararla
nanlar haricolmak üzere, 28 Mayıs 1961 tarihli Millî Birlik Komitesi kararından 6 ay ve daha az
aa nasıp ilerlemesi alan subayların nasıpları ile 5311 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5434
sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağus
tos 1967 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gjrevli bulunan subayların nasıpları bir evvelki
30 Ağustos tarihine götürülür.
Subay nasbediîdikten sonra muhtelif sebeplerle bir üst rütbeye terfileri gecikmiş olan ve bu ge
cikme süresi 6 aydan aa bulunan subaylar hakkında aynı tarihte mezun olduğu emsalleri gibi iş
lem yapıhr.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rütbesinde bulunan subayların bir
üst rütbeye terfilerüıde bu kanun gereğince düsoltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subayların bir
üst rütbeye terfileri, o rütbelere mahsus bekleme sürelerini fiilen tamamladıkları tarihte diğer ter
fi şartlarını da haiz olmaları kaydı ile yapıhr.
Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve daha. aşağı rütbedeki subaylardan terfi ve terfih sı
rasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.
Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve terfihi irinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.
Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik
kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlanna bo:,-ç kaydedilerek aylıklarından % 10 kesilmek sure
tiyle T. C. Emekli Sandığına ödenir.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun şümulüne girip de, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan
müstafi subaylar da bu kanunun getirdiği haklardan istifade ederler.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde ylirürlüge girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma Bakanı yürütür,
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
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I - Gerekçeli 705 ve (M S. Sayılı baamayazı Millet Meclisinin 46 nci Birleşimine, 1216 S. Sayılı
basmayazı Cumhuriyet Senatosunun. 39 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Savumaa, Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma komisyon,
lan görüşmüştür.
III - Esas No: 2/631,

