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Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel
10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair Kanun
(Resmî

Gazete ile ilânı : 5 .II .1960 - Sayı : 10424)

No.
7417

Kabııl tarihi
1. II.1960

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10
ncu maddesine aşağıdaki (G) fıkrası ve bu kanuna aşağıdaki muvakkat madde ek
lenmiştir :
•Cr) Bu maddenin birinci bendindeki üsteğmenin denizde ve havada, yüzbaşının
havada, binbaşının denizde ve havada ve tuğgeneralin havada birer yıl noksan bek
lemeye tâbi olacakları hükmünden; havaca uçucular, denizde rütbelerine ait bek
leme müddetlerinin en az üçte birini bilfiil gemide ve filo kumandanlıkları karar
gâhlarında hizmet etmek suretiyle geçiren deniz muharip ve yardımcı smıf subay
lar istifade ederler.
.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşrinden önce; denizde üsteğmen, bin
başı rütbelerine ait bekleme müddetlerini geçiren ve 5609 sayılı Kanuna göre de
nizde yüzbaşılıkta 8 yıl bekleme müddetine tâbi olduğu halde 9 yıl bekletilmiş olan
deniz yardımcı sımf subayları da - askerî memur iken yardımcı sınıf subaylığa ge
çirilmiş olanlar dâhil - yukarıki madde hükmünden
istifade ederler. Yapılacak
nasıp tashihlerinden dolayı maaş farkı verilmez. 5609 ve 5611 sayılı kanunlara göre
idari ve kazai kararlarla nasıplan evveLee tashih edilmiş olanlar bu hükümden
istifade edemezler.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya
murdur.
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Riyaseti Cumhura yazüan teskerenin tarih ve
numarası
: 2 .II, 1960 ve î/366
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
s 3 .II. 1960 ve 4/51
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cilt ve sayfa numaralan
•
: Cilt Ray fa
9 432,829
10 414
11
256:257,360:363,445:453
[înikat : 26, 29, 31 — 353 ve 353 e ek îklnci içtima senesi sıra sayılı matbua 26 ncı İnikat Zabıt Ce
ridesine bağlıdır.]
Bu kanunu müzakere eden encümenler \ Milli Müdafaa

