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863 numaralı subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 1494 ve 2018 numaralı
kanunlarla değiş alan 1 nci, 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
(Resmî
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-
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No.
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3 - V I - 1935

BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cümhuriveti ordusu subaylar heyeti, atideki
sınıflardan müteşekkildir:
A - Muharib sınıflar: (Piyade, süvari,, topçu, hava, istihkâm, muhabere, jandar
ma, güverte, çarkçı).
B - Muavin sınıflar: (Demiryolu, otomobil, nakliye, sıhhiye, baytariyc, leva
zım, harita, mühendis subayı, sanayii harbiye).
ÎKİNCİ MADDE — Hiç bir subay mensub olduğu sınıfının kıtasında rütbe
sine aid asgarî müddetin lâakal üçte biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi ede
mez. Bu müddetler Kurmay sübavları için harbte hâsıl olacak ihtiyaca göre başbuğlukca lüzumu kadar azaltılabilir.
Ancak kadro mucibince rütbesiuiu mukabili kıtaat bulunmavan subayların
terfileri mafevklerinden alacakları siciller üzerine yapılır.
Harb akademisi ve Yüksek levazım mektebi tahsilinde bulunan sübavlar ile
Kurmav stajyerleri ve Kurmay subaylarının akademiye ve Yüksek levazım
mektebine gireceklerin de bu mektebe girmezden evvel tahsil esnasında ve tah
silden sonra memur edilecekleri muhtelif muharib kıta komutanlıklarında ve leva
zım smıfı için kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta hizme
tinden sayılır.
Alelûmum muavin sınıflar mensublarındım harb akademisini muvaffakiyetle
itmam edenler piyado sınıfına nakledilirler. îşbu nakilden evvel muavin sınıf kıt
alarında gecen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi için piyade sınıfında
sicil müddeti olan altı ay bulunup muvafık sicil almak meşruttur.
Mütehassıs tabip ve baytar ve kimyagerlerin hastanelerde, bakteriyoloji ve
serolojihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta hizmeti olarak kabul edilir.
Sanayii harbiye ve harita sınıflarına mensub sübavlar sınıflarına aid kadro
dahilinde mafevklerinden alacakları sicil üzerine terfi ederler. Ancak birinci
fıkrada mezkûr kıta subaylarından gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıblılardan
evvel terfi edemezler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu
memurdur.
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