— 693 —

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 neu maddesinin (f)
bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında Kanun
:

(Resmî

Gazete üe yayımı

: 3 . 7 . 1973 - Sayı : 14583)

No.
1759

Kabul tarihi
25 . 6 . 1973

MADDE 1. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Ka
nunla değişik 49 ncu maddesinin (f) bendinin (I) nci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
f) (I) Bekleme veya görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde
kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral ve oramirallere,
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ve
1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesine (i) bendi eklenmiştir:
i)ı Rütbe bekleme süresinin son iki yılı içerisinde kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve
oramirallerin, rütbe bekleme süresi sona erse dahi bu görevde kalış süresi iki yıl olup bu sürenin
başlangıcı göreve katıldığı tarihi takibeden aybaşı itibar olunur. Bu süre Genelkurmay Başkanının
teklifi Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayaca
ğı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir.
Ancak bu sureler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemiyecekleri gibi, gerektiğinde atanma
usulüne uygun bir işlemle kuvvet komutanlığı görevinden ahnabilirler.
Bu şekilde bekleme süresi uzatılan orgeneral ve oramiraller rütbe kadro oranı dışına çıkarılır
lar. Aynı şahsın ( ^ e l t e m a y (Başkanı olması halinde her iki makamdaki görev süreleri uzatımı
toplam olarak üç yılı geçemez.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
35
37
39

69
112
127

248
450
62:65

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
12

74
77

165
555,589:593
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I - Gerekçeli 887 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 127 nci Birleşimine, 289 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 77 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - B u kanunu; Millet Meclisi Millî Savunma, İçişleri ve Plân komisyonlarından kurulan Geçi
ci, Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, içişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları görüşmüştür.
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