— 663 —
Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin değiştrilmesine ve bu kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun
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BİRİNCİ MADDE — 10 Haziran 1930 t aril ı ve 1706 sayılı Jandama Kanunu
nun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
A) Jandarma subaylarından üsteğmen ve yüzbaşıların yükselmeleri, jandar
ma gör e \l erinden alçakları sicillere göre yapılır.
Teğmenlerin üsteğmenliğe yükselmeleri, j a n d a r m a Subay Okulundan alacak
ları sicillerle yapılır.
B) Binbaşı ve daha yukarı rütbedeki Jandarma üstsubaylarının yükselmeleri,
Kara Ordusunun küçük komuta kurslarına, manevra ve atışlarına, kıta ve kad
ro tatbikatlariyle harb oyunu ve plân tatbikatlarına katıl arak buralardan alacakla
rı notlarla jandarmada tutulmakta olan siciller karşılaştırılıp her ikisi muvafık
olanlar Ordudaki lıemnasıblariyle birlikte İçişleri Bakanlığınca tanzim edilecek
yükselme defteriyle münhalâta yükselti lir.
Ancak Büyük komuta kursu açıldığı takdirde albayların yükselmeleri bu kur
sa iştirakleriyle olur.
C) Jandarma subaylarının kurs, manevra, atış ve tatbikatlara iştirak şekli
ve yükselmelerine esas olacak notların hangi idarî makam ve mesleki üstler tara
fından ne suretle verileceği ayrıca bir tüzük ile tesbit olunur.
Î K İ N C t MADDE — 1706 sayılı Jandarma Kanununa ek 2227 sayılı Kanun
ile 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 11 nci maddesini de
ğiştiren 4554 sayılı Kanunun (D) fıkrası hükmü Jandarma subayları için kaldı
rılmıştır.
GEÇtCÎ M A D D E — Bu kanunun yayımından evvel 1706 sayılı Kanunun 12
nci maddesi hükmüne göre Ordu kıta stajına çıkarılmış olanların Ordudan alacak
ları müspet sicilleri üzerine yükselmeleri yapılır.
1947 yılında yükselme sırasında olup da Ordu kıta stajına çıkarılmamış olan
Jandarma üsteğmenlerinin yükselmeleri yalnız 1947 yılında jandarmanın sabit bir
liklerinden alacakları müspet sicilleri üzerine yapılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DÖRDÜ VCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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