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B İ R İ N C İ MADDE — 4273 sayılı Kanunun birinci maddesinin ( B ) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
B ) Yardımcı sınıflar : Nakliye, sıhhiye, veteriner, levazım, harita subay,
mühendis, harb sanayii ve ordu donatım.
İ K İ N C İ MADDE — 4273 sayılı Kanunun onuncu maddesi
değiştirilmiştir:

aşağıdaki şekilde

Madde 10. — Subayların terfie hak kazanmaları için her rütbede fiilî olarak
en az bulunacakları süre aşağıda gösterilmiştir:
Asteğmen ve teğmen beraber 4 yıl (İlk altı ayı asteğmenliktir),
Üsteğmen 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl),
Yüzbaşı 6 yıl (Havada 5 yıl),
Binbaşı 6 yıl (Havada denizde 5 yıl),
Yarbay 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl),
Albay 3 yıl,
Tuğgeneral, tuğamiral 3 yıl (Havada 2 yıl),
Tümgeneral, Tümamiral 3 yıl,
Korgeneral, koramiral 3 yıl;
Orgeneral, oramiral 3 yıl;
A ) Bu süreler, harbde harb kuvvetleri genel komutanının göstereceği lüzum
üzerine Millî Savunma Bakanmm teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle yarışma
kadar indirilebilir;
B ) İki harb takdirnamesi alanların terfi süreleri yarıya indirilir;
C) 16 ncı maddeye göre kıdem zammı alanlarla kazai ve idari kararlarla
nasıpları düzeltilenlerin, terfi şartlarmı haiz iseler ve emsalleri de terfi etmiş bulu
nuyorsa, en az bekleme süreleri icabına göre yarısına kadar indirilerek emsalle
rinin terfileri tarihinden itibaren derhal terfileri yapılır;
D ) Havada ve denizde terfi sürelerindeki birer yıl eksiklik o rütbelerin son
maaş kademelerinde nazara alınır;
E ) Harb Okulunu bitirenlere asteğmenlik rütbesi verilir., Bunlardan terfi
şartlarını haiz olanlar, altı ayı tamamlayınca teğmenliğe nasbolunurlar;
Muhtelif sınıf okullarmda devamsızlığından veya uygunsuz hallerinden dolayı
okul idaresince kendi devrelerinde tahsile devamları caiz görülmiyenlerle imti
handa muvaffak olamadıklarından dolayı devrelerinde tahsil haklarını kaybedip
sonraki devreye iştirak ettirilmek üzere kıtaya verilen subaylarm üsteğmenliğe
terfileri, kıta sicilleri uygun olsa bile, tahsillerini normal bitiren emsallerinden
bir yıl sonraya bırakılır;
F ) Üniversitelerin muhtelif fakültelerini Millî Savunma Bakanlığı adına biti
renlere teğmenlik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil süreleri altı yıl olan fakülteler
den çıkıp teğmenlikte bir yılı bitirerek yeterlikleri tasdik edilenler, üsteğmen ve
iki yıl sonra k;ıdemli üsteğmen olurlar.
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Tahsil süreleri beş yıl olan fakülteleri bitirenler bir yıl, tahsil süreleri dört yıl
olan fakülteleri bitirenler iki yıl, tahsil süreleri üç yıl olan fakülteleri bitirenler de
üç yıl sonra yeterlikleri sicillen onanmak şartiyle üsteğmen olurlar.
Tahsil süreleri altı yıl olan fakülteleri bitirenlerin üç yıl olarak ve diğerlerinin
üsteğmenliğe terfilerine kadar sınıflarına göre tatbikat okullarmda, hastanelerde,
kimyahanelerde ve lâboratuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hizmetleri Millî
Savunma Bakanlığmca düzenlenirTatbikat okullarmda muvaffakiyetle imtihan veremiyenlerin kıtalarda ve has
tanelerde yeterlikleri tasdik edilinceye kadar üsteğmenlik rütbesine terfileri yapı
lamaz.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 4273 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin ( B ) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye ( E ) fıkrası eklenmiştir :
B ) Yarbaylarm kıta hizmeti en az bir senedir;
E ) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile görevli kurs ve okullarda bulunan (kara
ve havada yarbaya kadar - yarbay dâhil-, denizde binbaşıya kadar - binbaşı dâhil-)
subaylardan bulundukları görevlerden ayrılmaları mahzurlu görülecek olanlar, bu
yerlerden alacakları sicillere göre terfi ettirilir. Ancak bu gibilerin bir evvelki rüt
bede yaptırılmıyan kıta hizmetinin tamamını yeni terfi ettikleri rütbede ve yeni
rütbenin kıta hizmetine ilâveten yapmaları mecburidir. (Kıta hizmetinden istis
na yalnız bir rütbe içindir.)
Kıtaya çıkarılmadan terfileri gerekenler Genelkurmay < Başkanlığının ismen
teklifi ve Millî Savunma Bakanlığının onayı ile yapılır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 4273 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin bir numaralı
bendinin A, B, C, D fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
1. Harb akademelerini bitiren subaylara aşağıdaki kıdem zamları verilir :
A ) Bir yıl süreli kara, deniz ve hava harb akademelerini başarı ile bitiren
subaylara bir yıl;
B ) İki yıl süreli müşterek Harb Akademisini başarı ile bitiren subaylara bir
yıl ve bunlardan Genelkurmayca tesbit edilen esaslara göre çeşitli kurmay görev
lerini ikmal edip buralarda ehliyet gösterenlere ayrıca bir yıl;
C) Bir yıl süreli Yüksek Komuta Akademisini başarı ile bitiren kurmay ve
sınıf subaylarına bir yıl;
Kıdem zammı verilir.
D ) ( A ) ve ( B ) fıkralarında yazılı kıdem zamları, yarbay rütbesinden yukarı
rütbelerde bulunan subaylara verilmez.
BEŞİNCİ MADDE — 4273 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki
değiştirilmiştir :

şekilde

Madde 17. — Terfiler her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü o yıl için mevcut
kadrolardaki açıklara ve her sınıf ve rütbe için terfi muvazenesini sağlryan mahrut esaslarının, subay adedine göre, icabettirdiği nispetleri geçmemek üzere yapılır.
Her rütbe mevcudunu tahdit eden bu nispetler ilişik cetvelde gösterilmiştir.
Birinci sınıf yargıçlardan askerî yargıtay üyesi olarak seçilmiş olanların bir
üst dereceye terfileri de aynı nasıblı bütün yargıçlar arasındaki kıdem sırasına
ve terfi şartlarmı haiz bulunmalarına bağlıdır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Mevcudun mahruta intibakı, albay ve daha üst rütbe
lerde terfileri de telif edecek şekilde ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas-
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lar dâhilinde tahakkuk edinceye kadar fiilî kadrolar beşinci maddede sözü edilen
cetveldeki nispetlerden çok olabilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1948 ve 1949öğretim yılında başlıyan ikişer yıllık
Harb Akademilerini başarı ile bitirenlere bir yıl; bunlardan Genelkurmayca tesbit
edilen esaslara göre en çok iki yıl çeşitli kurmay görevlerini ikmal eden ve bura
larda yeterlik gösterenlere ayrıca iki yıl ve bunlardan Yüksek Komuta Akademi
lerini bitirenlere 16 ncı maddenin (O) fıkrası gereğince bir yıl daha kıdem zammı
verilir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Üç yıllık Kara, Deniz ve Hava Harb Akademilerini
başarı ile bitirenlere bir yıl; bunlardan, Genel kurmayca tesbit edilen esaslara
göre iki yıl içinde kurmay görevlerini ikmal ederek buralarda yeterlik gösteren
lere iki yıl kıdem zammı verilir. Bu zammın bir yılı ile terfi edeceklerin geriye
kalan kıdemleri yeni rütbelerinde yürütülür.
Üç yıllık akademi tahsilini görenlerden kurmaylığı onananların tezlerini başarı
ile verip liyakatleri üstleri tarafından sırasiyle onananlara bir yıl daha kıdem
zammı verilir. Bunlardan Yüksek Komuta Akademisini bitirenlere ayrıca kıdem
zammı verilmezGEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşrinden evvelki bekleme sürelerine göre
çeşitli sebeplerle emsalinden geç terfi etmiş olanlar, bu kanunla tesbit edilen süre
lerden faydalanarak emsalinden daha evvel terfi edemezler.
ALTINCI M A D D E — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YEDİNCİ M A D D E — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
22 Mart 1950

5 nci maddeye ilişik

CETVEL
I - General ve Amirallerin (ve eşidi askerî
memurları) mevcudu;
muharip sınıflarda; Kara, Deniz ve Hava
teşkillerindeki kendi muharip sınıf subay yekû
nunun ;
Yardımcı sınıflarda; Aynı sınıflara mensup
bütün sınıf subayları yekûnunun,
Askerî mühendis, yargıç ve askerî öğretmen
lerde; aynı sınıfa mensup bütün askerî memur
ları yekûnunun,
% birini geçemez.
II - Generallerin ve Amirallerin kendi ara
larında General ve Amiral mevcuduna göre nis
petleri (Kara, Deniz ve Hava),
Orgeneral, Oramiral ; General mevcudunun
'% 7 si;

Korgeneral, Koramiral : General mevcudu
nun '% 13 ü,
Tümgeneral, Tümamiral : General mevcudu
nun '% 28 i,
Tuğgeneral, Tuğamiral : General mevcudu
nun ;% 52 sidir.
III - Albaylar : Kendi sınıf subay mevcu
dunun % 4 ü,
Yarbaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun
;% 10 u,
Binbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun
% 16 sı,
Yüzbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun
% 23 ü,
Asteğmen, Üsteğmen : Kendi sınıf subay
mevcudunun !% 47 si,
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Hava sınıfında bu yüzde nispetler uçucu ve
yer subayları yekûnuna göre bir arada hesap
edilir.
IV - Fakültelerden neşet eden subay, yük
sek mühendis, tabip, Eczacı, Dişçi, Kimyager,
veterinerlerin % nispetleri :
Albaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun
% 7 si,
Yarbaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun
'% 17 si,
Binbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun
% 22 si,
Teğmen - Yüzbaşı : Kendi sınıf subay mev
cudunun 1% 54 ü,
V - Askerî memurların '% nispetleri :
Birinci sınıf askerî memur : Kendi sınıf mev
cudunun |% 4 ü,
İkinci sınıf askerî memur: Kendi sınıf mev
cudunun % 10 nu,
8 : 3. Sınıf askerî memur ; Kendi sınıf mev
cudunun ;% 86 sı,

!
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8 : 3. sınıflardaki terfiler eşidi bulunan su
bayların <% nispetlerini geçemez.
VI - Fakültelerden neş'et eden, askerî yük
sek mühendis - mühendis, yargıç ve askerî öğ
retmenlerin '% nispetleri:
Birinci sınıf askerî memur: Kendi sınıf as
kerî memur mevcudunun ;% 7 si,
İkinci sınıf askerî memur: Kendi sınıf as
kerî memur mevcudunun |% 17 si,
7 : 3. sınıf askerî memur : Kendi sınıf as
kerî memur mevcudunun \% 76 sı,
7 : 3. sınıflardaki terfiler eşidi bulunan su
bayların '% nispetlerini geçemez.
VII - Her üç kuvvet emrinde bulunan yük
sek mühendis, levazım, tabip, kimyager, dişçi,
eczacı, veteriner subayların |% nispetleri sınıf
ları içinde bir arada, askerî memurlar keza
sınıfları içinde bir arada, hesap edilir.
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