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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN BAZI
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı:31.7.1998 Sayı:23419)
Kanun No
4374

Kabul Tarihi
28.7.1998

MADDE 1. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 3 üncü maddesinin (k), (m), (n), (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan
subayların ve astsubaylarm kendi aralarındaki derecelenmeleridir.
m) Sicil notu : Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, Sicil
Yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma
Genel Komutanlığınca nota tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.
n) Sicil notu ortalaması : Teğmenlik ve asfsubay çavuşluk için bulunulan rütbede,
üsteğmenlik ve astsubay kıdemli çavuşluk için teğmenliğe ve astsubay çavuşluğa
nasıptan itibaren, daha üst rütbeler için ise üsteğmenlik ve astsubay kıdemli çavuşluğa
nasıp tarihinden itibaren alınan muteber sicil notlarmm ortalamasıdır.
p) Yeterlik notu:
1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile
değerlendirme notunun toplamıdır.
2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
r) Sicil tam notu : Sicil belgelerinde yazılı niteliklerden her biri için, Sicil
Yönetmeliğinde gösterilecek notların toplamıdır.
MADDE 2. - 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.
MADDE 3. - 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara
göre yapılır.
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a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbaylann, sicil notu ortalamaları
tespit edilir ve sınıflan içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında) yeterlik
derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmenbinbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar
için % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün
yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını
haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece
ilerlemesi yaparlar. Bu kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos
tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz
olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
b) Albaylar : Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme
şırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı
olanlar tespit edilir. Bunlar sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde,
kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava
yer kurmaylar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sicil notu
ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek
Askerî Şuraya gönderilir. Yüksek Askerî Şura bunları 54 üncü madde esaslarına göre
değerlendirmeye tabi tutar.
c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları : Yüzbaşı ve binbaşıların bu
rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil
notu, sicil tam notunun % 95 ve daha yukarısı olanlar sicil notu ortalaması en üstün
olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu
şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak
suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi
smıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 4'ü, yardımcı sınıflar için % 2'si oranında bir
üst rütbeye yükseltilebilirler.
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve
görevlerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda
doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde
yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma esasları ile
görevleri ve ayrıca üstün basan sebebiyle terfi usul ve şartları Subay Sicil
Yönetmeliğinde gösterilir.
MADDE 4. - 926 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70
(dahil) ve üzerinde olan, ancak Yüksek Askerî Şuraca yapılan değerlendirmede
kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil
notu ortalaması sicil tam notunun % 70 (hariç)'den az olan albaylar,
MADDE 5. - 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların sicil notu ortalaması tespit edilir
ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecelerine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama
esas alınmak suretiyle; sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı
olanlar, en üstün yeterlilik derecesinden başlamak üzere kadro açığı kadar bir üst
rütbeye terfi ettirilirler.
MADDE 6. - 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (ş) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 7. - Bu Kanun 31 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 . - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

16
25
60

31
86
129

Sayfa
372
351
447:458

I- Gerekçeli 291 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
129 uncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Milli Savunma
Komisyonu görüşmüştür.
III- Esas No. : 1/549

