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MADDE 1. — içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında her hangi bir maaşlı memuriyete
girmiş olup da halen aynı Bakanlık merkez ve taşra teşkilâ'.ında çalışmakta bulunan ve yüksek
tahsil yapmamış olanlardan geçmiş maaş derece erinde terfi sürelerini
doldurmuş oldukları
halde kadrosuzluk yüzünden vaktinde terfi edem emiş olanların bu suretle geçen hizmet süreleri
nin toplamının üçte ikisi nazara alınmak suretiyle her üc yıl bir terfi süresi kabul edilerek ay
lıkları tesbit edilecek dereceye yükseltilmek su o tiyle intibakları yapılır.
Ancak, bu yükselme neticesinde ilgili, hiçbir suretle 4598 sayılı Kanunun 242 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesi gereğince, üç üst derece ile dahi üçüncü derece maaşı üzerine
çıkarılamıyacağı gibi yapılacak yükseltme bu kanunun yürürlüğü tarihinde almakta oldukları
aylık derecesinin üç üst derecesini geçemez.
Bunların bu kanun yürürlüğe girdiği tarihteY: aylık derecelerinde geçen hizmet süreleri in
tibak sonunda bulunan yeni derecelerinde geçmiş sayılır.
Birinci fıkraya göre yapılacak intibakta bir veya iki derece faydalananların artan süreleri
de 2 nci fıkraya göre yeni derecelerinde; artanı da mütaakıp derecelerinde geçmiş sayılır.
MADDE 2. — Birinci maddedeki esaslara gö *e yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde tes
bit edilmiş veya icabında yeniden tesbit olunac ıl: tezkiye ve başarı esaslarına dayanır. Bu ka
nuna göre yapılacak maaş yükseltmelerinde başarısız geçtiği, usulüne göre tesbit edilen yıllar
nazara alınmaz.
Durumu tesbit edilememiş olan hizmet yılları başarılı geçmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 1 nci madde gereğince aylıkları yükseltileceklerden işgal ettikleri kad
rolar 4398 sayı* ! Kanunun 4 ncü maddesini tadil eden 243 sayıı Kanunun 1 nci maddesi hük
münün tatbiki ile dahi bu intibaktan faydalan lalarına müsaidolmıyanlar için hizmetin gerek
tirdiği sayıda yeni kadrolar alınmak suretiyle hazırlanacak kanun tasarısı, bu kanunun neşrin
den itibaren en geç bir ay içinde Büyük Millet Meclisine sunulur.
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GEÇİCİ MADDE 2. — Evvelce içişleri Bakan ığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmış olup da
halen diğer bir teşkilât veya idare emrinde bulunanlardan bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren bir yıl zarfında aynı Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında bir göreve yeniden veya nak
len tâyin edilenler bu kanunun hükümlerinden faydalanırlar.
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden

itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini içişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
14 Haziran 1965
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