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Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara
tazminat verilmesi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yuytmt : 26 . ;? . 1969 - Sayı : 13137 mükerrer)
No.
1128

Kabul tarihi
25 . 2 . 1969

MADDE 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbelerde bulunan yüksek mühendis, mühendis ve gemi
makinaları işletme mühendisi unvanını kazanmış muvazzaf subaylara, üş yılını ikmal etmiş
albay aylığının yüzdesi itibariyle bu kanun esaslarına göre ihtisas tazminatı verilir.
MADDE 2. — İhtisas tazminatına esas albay aylığı 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 167 nci maddesinin (a) fıkrasının 1 nci bendinde tarif
edilen albay aylığıdır.
ihtisas tazminatı olarak: Birinci fıkradaki nylığın,
a) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki yük;3k mühendislere % 50 si, mühendislerle gemi
maküıaları işletme mühendislerine % 40 ı,
b) Binbaşı ve daha üst rütbelerdeki yüksek mühendislere % 70 i, mühendis ve gemi makinaları işletme mühendislerine % 60 ı,
c) Tez yazıp usulüne uygun tasdik ettiren yüksek mühendislere % 75 i, mühendislerle gemi
makinaları işletme mühendislerine % 65 i verilir.
MADDE 3, — ihtisas tazminatının tediye şek i maaşlar hakkındaki hükümlere tabidir.
Ancak, görevin her hangi bir sebeple fiilen yapılmaması halinde bu durumun bağladığı tarihi
takibaden aybaşından itibaren ihtisas tazminatı ke-Jilir. Göreve tekrar başlanılan tarihi takibeden aybaşından itibaren ihtisas tazminatı ödenme.ine devam olunur.
MADDE 4. — Aşağıda yazılı hallerde ihtisas tazminatı kesilmez:
A) Bir takvim yılında toplamı iki ayı geçmiyen izinlerde.
B) Geçici görev veya eğitim maksadiyle üç :yı geçmemek üzere yapılan yurt içi ve yurt dışı
seyahatlerde.
MADDE 5. — Bu ihtisas tazminatı hakkında 7244 sayılı Kanunun S ncü maddesi uygulanmaz.
MADDE 6. — Bu kanon hükümlerine göre ih'gas tazminatı alanlar hakkında 23 Aralık 1942
gün ve 4335 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerinin hükümleri uygulanmaz.
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihîni takfeden aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Millî Savunma ve Maliye bakanları yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
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Cilt Birleglitm, Sayfa.

Cumhuriyet Senatosu.
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I - Gerekçeli 760 S. Sayılı basmayazı Millet TTeclisinin 46 nci Birleşimine, 1212 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 38 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Savunma ve Plıın, Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma
ve Bütçe ve Plân komisyonları görüşmüştür,
III - Esas No: 2/496.

