— 575 —

26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununun Ek 5 nci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 24. 7.1.981 Sayı : 17410)
Kanun No.
2498

.

Kabul Tarihi :
22 . 7 . 1981

.
*
Madde 1. — 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla eklenen
Ek madde 5'in dördüncü fıkrası (A) bendinin 5 numaralı alt bendinden sonra gelen fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Bu şekilde terfi şartlarım taşıdıkları anlaşılan albaylar; üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve varsa albay
rütbesinde almış oldukları sicil notlan toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya çıkan not or
talamasına göre kendi aralarında kuvvetlerine bakılmaksızın sıralanırlar. Bunların şahsi ve sicil dosyaları Yük
sek Askeri Şûraya gönderilir.
Sicil notları ortalaması eşit olanlarda Kara, Deniz, Hava önceliği esas alınır.
Şahsi ve sicil dosyalan Yüksek Askeri Şûra tarafından incelenen bu albaylardan kadro ihtiyacı kadarı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirilerek bir üst rütbeye terfi ettirilir.
Herhangi bir nedenle boşalan general ^ amiral yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz.
MADDE 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 saydı Kanunla eklenen
Ek Madde 5'in dördüncü fıkrası (C) bendinin 4 numaralı alt bendinden sonra gelen fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Yüksek Askeri Şûra üyeleri, terfi şartlarım taşıdıkları anlaşılan yükselme sırasındaki general - amiralle
rin şahsi dosyalarını inceleyerek her biri için değerlendirme notu verirler. En üstün değerlendirme notu alan,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre bir üst rütbeye yükseltilir.
Ancak, bir üst rütbeye yükselecek general - amiral sayısı boş kadro sayışma eşitse, bunların üst rütbeye
yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.
'
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 235 S. Sayılı ıbasmayazı Mitli Güvenlik Konseyinin 64 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır,
II - Bu kanunu; Mili Güvenlik Konseyi Milli Savunma Komisyonu görüşmüştür.
III - Elsas No, : 2/59 '
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