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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler
Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 3.7.1992 Sayı : 21273)
Kanun No.
38!5

Kabul Tarihi
17.6.1992

MADDE 1. — 27.>.ı%7 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 202. — Silahlı Kuvvetler (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay,
astsubay, uzman jandar m a > uzman erbaş, erbaş ve erlerden eğitimde, atışta, sporda, uçuculuk
ta, denizaltıcılık dalgıç Ve kurbağa adam hizmetlerinde, bakımda, haritacılık hizmetlerinde ve
tabiî afetlerde üstün hizmet Ve başarı gösteren, yeni buluşlar yapan veya mevcut usullerde yeni
likler getiren, Silahlı Kuvvetlerde yabancı dil bilen personelin miktarını artırmak, subay ve ast
subayların boş zamanlanni yararlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla, Kuvvet Komutanlık
ları, Jandarma Genel K^ m u t a nlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerekli görülecek yerler
de açılacak yabancı dil kurslarında öğretmenlik yapan, mesleğine ait eser yazan veya tercüme
eden kişiler ile askerî okullardan yönetmeliklerinde tespit edilen derecelerle mezun olan öğren
ciler, ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.
MADDE 2. — 925 sayılı Kanunun 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 203. — Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şilt ve şerit rozet
leri ve bunların ber-atla^nın yapım giderleri ve ödüller; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve $ a hil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.
MADDE 3. — 926 say^ Kanunun değişik 137 nci maddesine bağlı EK-VII sayılı Astsu
baylıktan Subaylığa Geçenler tçin Aylık Gösterge Tablosu ile EK-VIII sayılı Astsubaylar için
Aylık Gösterge Tablosuna, 1 inci derece olarak aşağıdaki gösterge rakamları eklenmiştir.
EK-VII SAYILI CETVEL
ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER tÇÎN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
Kademeler
Dereceler
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EK-VIII SAYILI CETVEL
ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
Kademeler
Dereceler
1

Rütbeler
II. Kad. Kd.
Bşçvş.
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MADDE 4. — 926 sayılı Kanuna 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile eklenen II ve III sayılı ek gösterge cetvellerine, 1 inci derece olarak aşağıdaki ek gösterge
rakamları eklenmiştir.
II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
(Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler tçin)

Derece

1.1.1992'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1.1.1993'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1.1.1994'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1.1.1995'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1

2400

2800

3200

3600

III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
(Astsubaylar İçin)

Derece

1.1.1992'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1.1.1993'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1.1.1994'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1.1.1995'den itibaren
uygulanacak ek
göstergeler

1

2400

2800

3200

3600

MADDE S. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 23. — Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan
subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden Kanuna
ekli EK-VII veya EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar, bu gösterge tablo
larında 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve
bu kademede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı ola
rak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta olduktan gös
terge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler.
EK MADDE 24. — Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla
süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploma
si almış olan astsubaylar; Ek-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece için öngörülen
üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede bir yılını tamamlamak
veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma
şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.
EK MADDE 25. — Astsubaylardan EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci dere
ce için öngörülen üçüncü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar; üçüncü
kademede en az bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak, son 6 aylık
sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi yapma şartla
rını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.
MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.
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EK GEÇtCÎ MADDE 59. — 926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre
astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren
lerden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci
derece üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Aylık Gös
terge Tablosunun 2 nci derece 4,5 ve 6 ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen
Ek 23 üncü maddede öngörülen şartlan haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge
rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler.
Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli,
adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de, bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
EK GEÇÎCÎ MADDE 60. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı Aylık
Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun
ile getirilen ek 24 üncü maddede öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almakta oldukları gös
terge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin göstergelerine yükseltilirler.
Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli,
adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bi
rinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

5
19
12

47
11
84

Sayfa
169
7
342:353

I - Gerekçeli 78 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komis
yonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/359

