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Askerî memurların subaylığa nakilleri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna üç ek ve
bir muvakkat madde ilâvesine dair Kanun
*

(Resmî Gazete ile ilâm : 3 . VII. 1958 - Sayı ; 994,5)
No;
7144

,

Kabul tarihi
25. VI. 1958

MADDE 1. — Askerî memurların subaylığa nakilleri hakkındaki 6801 sayılı
Kanuna aşağıdaki maddeler ilâve edilmiştir:
Ek madde 1. — 6815 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre Jandarma Umum
Kumandanlığına devredilmiş ve halen vazifede olan yedek subaylar da. bu kanım
hükümlerinden istifade ederler. Arzu eden, levazım, muhabere, ordudonatnn ye
dek subayları, kendi sınıflarına ait temel kurslarında, tabip yedek subaylar lüzum
görüldüğü takdirde ilgili kurslarda, diğer yedek subaylar Jandarma Subay Tat
bikat Okulunda tahsile tâbi tutularak muvaffak oldukları takdirde muvazzaf su
baylığa geçirilirler. Tahsilde muvaffak olamıyanlarla muvazzaf sınıfa geçmeyi ar
zu etmiyenler terhise tâbi tutulurlar.
Ek madde 2. — Astsubay iken 3543 sayılı Kanuna göre yedek teğmen nasbedilerek 1841 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (B) fıkrası delaletiyle 1076 sayılı
Kanunun 29 neu maddesine göre hizmete alman yedek subaylar eski statülerini
muhafaza ederler ve haklarında 5802 sayılı Kanunun 29 ve 30 ncu maddeleri tat
bik olunur.
* Ek madde 3. — 6801 sayılı Kanunla Millî Müdafaa Vekâletine verilmiş salâ
hiyetler jandarma mensubini hakkında Dahiliye Vekâletince istimal olunur.
MUVAKKAT MADDE ~ Bu kanunla tesbit edilen kursları bitirdikten son
ra üst rütbeye terfi için lâzımgelen kıta ve idari sicili alamadan yaş haddi sebe
biyle emekliye ayrılacak olanların terfileri, almış oldukları son sicilleri müspet
olmak şartiyle, idari ve kıta sicilleri alma şartı aranmaksızın 4273 sayılı subay
lar heyetine mahsus terfi Kanunundaki diğer şartları haiz oldukları takdirde der
hal yapılır. Ancak, yüzbaşılıkta kanunî terfi müddetinden fazla beklemiş olmala
rından ötürü nasıp tashihi talebinde bulunamazlar,
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve Millî Müdafaa Ve
killeri memurdur.
27 Haziran 1958
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