S. Sayısı: (89 ve 194 e ek
Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanunu
tadil eden 4002 sayılı kanunun birinci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair 1/835 ve Ordu subaylar heye
tine mahsus terfi kanununun muaddel 10 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair 1/836 sayılı kanun lâyiha
ları ve Millî müdafaa encümeni mazbatası

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa encümeni
Esas No. 1/835 1/836
Karar No. 37

16 . VI. 1942

Yüksek Reisliğe
863 saydı Ordu zâbitan heyetine mahsus Ter
fi kanununun muaddel 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesine ve ismi geçen kanunu tadil eden 4002
numaralı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 14 ve 16.V.1942
tarihli içtimalarında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan iki kanun lâyihasının esbabı mucibesivle birlikte sunulduğuna dair olup encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 27.Y.1942 tarih
ve 6/2035 ve 6/2039 sayılı iki kıta tezkeresi ve
bağlı lâyihalarla esbabı mucibe mazbataları mü
zakere edilerek tanzim kılman lâyiha ve mazba
taları Umumî Heyetin tasvibine arzedilmişti.
Bu lâyihaların birleştirilmek üzere encüme
nimize iadesi Umumî Heyetten rica edilmesi üze
rine encümenimize tekrar verilen bu iki lâyiha
Millî Müdafaa vekilliğinin salahiyetli memur
ları huzuriyle yeniden incelendi.
Hükümetçe tadili istenilen ve aslı 20 madde
den ibaret olan Ordu subaylar heyetinin terfiine
dair 863 sayılı kanunun muhtelif tarihlerde 17
defa tadil edildiği ve bu defaki değişiklik ile
bu kanunun muhtelif maddelerinin 18 nci tadili
yanılmış olacağı anlaşılmıştır. Bunu tatbik et
mekle mükellef olan memurların da bütün su
bayları yakından alâkalandıran bu kanuna mütaallik çeşitli hükümlerden her birinin bir başka

numarayı taşıyan ve başka bir kanun mecmua
sına dereedilmiş bulunan muhtelif metinlerde
bulunmasından tatbikatta uğradıkları müşkülle
re binaen bütün bu hükümlerin bir kanun içine
alınması ve (Subaylar heyetinin terfiine mahsus
kanun) başlığı altında yeniden bir lâyiha tanzim
edilmesi hakkındaki teklif, Encümenimizce muva
fık görülerek Hükümetçe mutabakat halinde
ekli lâyiha tanzim edilmiştir.
Bu lâyiha 863 sayılı kanunla ek ve tadille
rinde münderiç olan ve bugün yaşamakta bulu
nan hükümleri aynen ihtiva etmektedir.
Bu kere de Üniversitenin eczacı fakültesinin
tahsil müddetinin üç seneden dört seneye ve ve
teriner fakültesi tahsil müddetinin dört se
neden beş seneye çıkarılması yüzünden 863 nu
maralı kanunun 10 neu maddesinde yapıljnası
lüzumlu görülen değişiklikle fiilen uçucu Oldu
ğu halde sıhhi durumları veya yıpranmadan
veya sicil bakımından uçuculuktan ayrılmıya
mecbur kalan hava subaylarının hava kadjrosu
dahilindeki yer hizmetlerinde kullanılmalarını
temin için 11 nci maddenin tâdilini istihdaf
eyliyen lâyihalarla kanuna yeni hükümleri ih
tiva eden metinler de ilâve edilmiştir. Yalınız
bu kanunların metinlerinde yer alan ve bugü
nün sâde diline uygun görülmiyen terkipler ve
bazı yabancı kelimeler türkçeye çevrilmiştiıf.
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Bu suretle mümkün mertebe sâde bir lisanla
yazılmış olan kanun lâyihası Umumî Heyetin tas
vibine arzedilmek ve müstacelen müzakeresi ya
pılmak rieasiyle Yüksek Reisliğe sunulur.
M. M. En. Rs.
Bu M. M. ve Kâtip
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Vehbi Bilgin
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Bursa
Gl. Kemal Doğan
Gl. N, Tınaz
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M Î L L Î MÜDAFAA E N C Ü M E N İ N İ N D E & İ Ş T İ R İ Ş İ
Subaylar

heyetine mahsus terfi

kanunu

B İ R İ N C İ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subaylar
heyeti aşa
ğıdaki sınıflardan müteşekkildir :
A) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, topçu, hava, istihkâm, muhabere,jandar
ma, güverte, çarkçı.
B ) Yardımcı sınıflar: demiryol, otomobil, nakliye, sıhhiye, veteriner, leva
zım, harita, mühendis subay, harp sanayii.
İ K İ N C İ MADDE — Ordu subaylarının rütbe sıraları aşağıda gösterilmiştir.
Asteğmen
Teğmen
Üsteğmen
Yüzbaşı
Binbaşı
Yarbay
Albay
Tuğgeneral — Tuğamiral
Tümgeneral — Tümamiral
Korgeneral — Kor amiral
Orgeneral — Oramiral
Mareşal — Büyükamiral
ÜÇÜNCÜ MADDE — Subayların terfileri bu kanuna tevfikan icra olunur.
Terfi için asıl olan kıdem ve ehliyettir. Hazar ve seferde kıdem zammı ve fevkalâ
deden terfi yapılmaz. Ancak 16 ncı madde hükmü bundan müstesnadır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Subayların rütbe ve kıdemleri bu rütbeyi kazandıkla
rını bildiren yüksek karar metninde yazılı tarihten başlar. Aynı rütbede olup
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve makam sahipleri arasındaki kıdem;
memuriyet ve vazifeye tâyin tarihine göre değil rütbeye nasıp tarihine göre hesap
edilir. Aynı rütbede olup muhtelif makamlarda asil olarak bulunmuş ve bulun
makta olanların kıdem sıraları ayni rütbeliler arasında sıralanmayıp müsavi ma
kam sahipleri arasındaki aynı rütbeliler arasında sıralanır.
Yüksek karar ile muhtelif makamlarda vekil olarak bulundurulan ve bulundu
rulmakta olanların kıdem sıraları da müsavi makam sahipleri arasında sırlanır.
BEŞİNCİ MADDE — İlk subaylık rütbesine aynı günde terfi etmiş olan subay
lar arasındaki kıdem, okulda kazandıkları ehliyet numaralarına göredir. Aynı nasıplı subaylardan Harp okulundan çıkanlar, diğer suretle yetişmiş olanlardan ön
ce sıralanırlar. Aynı günde terfi eden subaylar arasındaki kıdem, evvelki rütbelerindeki nasıp tarihlerine göre hesap olunur.
ALTINCI MADDE — Kıta veya muadil makamlara kadrolarında gösterilen
rütbelerden ast rütbe ile hazarda asıl olarak kimse tâyin edilmez. Bir kıta komu
tanlığını asıl olarak yapanlar sonradan kıta dışı herhangi bir hizmete nakil sure
tiyle tâyin olunurlarsa yaptıkları kıta komutanlığı hak ve salâhiyetini muhafaza
ederler.
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YEDİNCİ MADDE — Maznun olarak işten el çektirilenlerden, muhakeme neti
cesinde beraet edenlerin açıkta geçirdikleri müddet, askerlik hizmetlerinden sayı
lır. Ancak muhakeme altında bulundukları müddetçe terfi sırası gelenlerin muha
keme neticesine kadar terfileri yapılmaz. Neticede beraet edenler eski kıdem sı
rasını mulıafaza ederler ve terfi şartlarını İıaiz oldukları takdirde emsalinin terfii
tarihinden muteber olmak üzere derhal terfi edilirler.
SEKİZİNCİ MADDE — Subaylarla askerî memurların askerî mahkemelerce
Askerî ceza kanununa göre mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti tahdit eden ceza
müddetleri kıdemlerinden kesilir.
İzinlerini mazeretsiz geçirdikleri muhakeme ile sabit olanların izinsiz geçir
dikleri müddetler kıdemlerinden kesilir. Yabancı memleketlere tahsil için Hükü
metçe gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan yolsuzluklarından do
layı Hükümetçe geriye çağırılanların veya avdetlerinde muvafık sicil alamıyanla
rın tahsil için geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesilir. Bunlardan Hükümetçe
gönderilmiş olanların askerlik hizmetlerinden tahsil müddetleri çıkarılır.
DOKUZUNCU MADDE — Tuğgeneralliğe ve daha üst rütbeye terfi ettirile
cek subaylar ile kurmay subaylarının terfileri, üst rütbeye terfie liyakatleri sicil
ile tasdik edildikten sonra Genelkurmay başkanlığının muvafakatiyle Millî Müdadafaa vekâletince usulüne göre yapılır.
ONUNCU MADDE — Bütün subayların terfie hak kazanmaları için her rütbe
de fiili olarak en az bulunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir:
(İşbu müddetler harpte başkomutanlığın göstereceği lüzum üzerine yarısına in
dirilebilir.) Harp takdirnamesiyle taltif edilenler ve 16 ncı maddedeki kıdemleri
alanlar dahi bu müddetleri fiili olarak tamamlamaya mecburdurlar.
Asteğmen
6 ay
Teğmen
3 sene
Üsteğmen
3 »
Yüzbaşı
6 »
Binbaşı
4 »
Yarbay
3 »
Albay
3 »
Tuğgeneral — Tuğamiral
3 »
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitir
dikten sonra albaylıkta geçen tuğkomutanlığının yalnız iki seneye kadar olan
müddeti tuğgeneralliğin asgari müddetin
den sayılır).
Tümgeneral — Tümamiral
3 sene
Korgeneral — Koramiral
3 »
Orgeneral — Oramiral
3 »
H a r p okulunu muvaffakiyetle bitirenlere asteğmenlik rütbesi verilir. Bunlar al
tı ay sonra gösterecekleri liyakate göre üstleri tarafından yapılacak teklifle mün
hal aranmıyarak teğmenliğe nasbolunurlar.
Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizami mazeretler hariç olmak üzere de
vamsızlığından veya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin cezaları ile mahkûm ola
rak okullar nizamnamesi mucibince tahsile devamları caiz görülemiyen ve im
tihanda muvaffak olmamasından o devrede tahsil hakları sakıt olup sonra
ki devreye iştirak ettirilmek üzere kıtaya verilen subayların
üsteğmenliğe
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terfileri, kıta sicilleri müsait olsa da tahsillerini normal bitiren emsaller i ndjen bir
sene sonraya bırakılır.
Üniversitenin muhtelif fakültelerinin askerî kısımlarını muvaffakiyetle bitiren
lere teğmenlik rütbesi yerilir. Bunlardan tahsil müddetleri (altı) sene olan fakül
telerden çıkanlar bir seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edilenler üsteğ
menliğe ye iki sene sonra yüzbaşılığa terfi edilirler.
Tahsil müddetleri (beş) sene olan fakülteleri bitirenler bir sene, tahsil müddet
leri (dört) sene olan fakülteleri bitirenler iki sene ve tahsil müddetleri (üçj) sene
olan fakülteleri bitirenler de üç sene» sonra sicil ile ehliyetleri tasdik edilmek şartiyle üsteğmenliğe terfi edilirler.
Tahsil müddetleri (altı) sene olan fakülteleri bitirenlerin yüzbaşılığa ve (diğer
lerinin üsteğmenliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, tatbikat okulları, haistaneler, kimyahane ve lahora tuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hizmetleri! Millî
Müdafaa vekaletince tertip ve tanzim olunur. Tatbikat okullarında muvaffakiyetle
imtihan veremiyenlerin kıtalarda ve hastanelerde ehliyetleri tasdik edilinceye kadar
üsteğmenlik rütbesine terfileri yapılmaz.
ON".BİRÎNCÎ MADDE — Hiç bir subay mensup olduğu sınıfın kıtasında rüt
besine ait asgari müddetin en az üçte biri kadar fiili olarak hizmet etmedikçe terfi
edemez. Bu müddetler kurmay subayları için harpte hâsıl olacak ihtiyaca! göre
başkomutanlıkça lüzumu kadar azaltılabilir.
Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı subayların terfileri için rütbeleri
ne mahsus asgari müddetin hesabında kara ve hava sınıfları kıtalarında yapacak
ları hizmet müddetlerinin mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır.
Sıhhi raporlarla veya okulca tasdik edilen gayretine rağmen uçuculuk t e ma
kinistlikteki istidatsızlığı dolayısiyle hava sınıfından başka sınıfa nakledilenler bu
sınıftaki terfi şartlarım tamamladıktan sonra emsali nasıplılarm terfii tarihinden itibaren terfi ettrilirler.
Bilfiil uçucu olup sıhhi durumları sebebiyle veya yıpranarak uçuculuk kudreti
ni kaybeden veya uçucu kıta komutanlığında inkişaf edemiyeceği sicilliyle anlatı
lan hava subayları ile mevcut hava makine subayları, hava kadrosu dahilindeki
faal kıta veya yer hizmetlerinde üstlerinden aldıkları veva alacakları sieillcir üze
rine ve kara ordusu emsali nasıplıları geçmemek şartiyle terfi ederler,
Sınıfında kadro mucibince rütbesinin mukabili kıta bulunmıvan
subavlarm
terfileri üstlerinden alacakları siciller üzerine yapılır. H a r p Akademisi ve Yüksek
levazım okulu tahsilinde bulunan subaylarla kurmay stajiverleri ve kurm^v ^ilbay
larının akademiye ve Yüksek levazım okuluna gireceklerinde bu okula ^irmez
den evvel tahsil esnasında ve tahsilden sonra memur edilecekleri mııMolilf mu
harip kıta komutanlıklarındaki ve levazım için kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri
dahi esas sınıflan kıta hizmetlerinden sayılır.
Yardımcı sınıflar mensuplarından H a r p akademisini muvaffakiyetle bitirenler
nivade sınıfına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardımcı sınıf kıtalarında ^ecen
hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi için, niyade sınıfında, sicil! m e 
deti olan bir sene, (Jandarma sta/jiyer subaylarıyle mühendis subayları altı a{0 bu
lunup muvafık sicil almak şarttır.
Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyagerlerin hastanelerle bakteri yolojih a ne ve serolojihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta olarak kabul edilir. H a r p sanayii
ve harita sınıflarına mensup subaylar sınıflarına ait kadro dahilinde üstlerinden
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alacakları siciller üzerine terfi ederler. Ancak birinci fıkrada yazılı kıta subay
larından başka aynı fıkradaki emsali nasıplarından evvel terfi edemezler.
ON Î K Î N C l MADDE — Albay rütbesine kadar (dahil) her sınıfın mensubu
kendi sınıfı dahilinde terfi eder. Albayların daha yüksek rütbeye terfii veya tümen
komutanlığına tâyini için kendi sınıfı dahilinde münhal aramak mecburi değildir.
Fakat tâyin olunacak kıta veya vazifeye ehliyet sicili almış olması şarttır.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — H a r p esnasında fevkalâde yararlık gösteren subay
lar, harp takdirnamesiyle taltif olunur. Bu takdirname muharebelerde fiili ola
rak ateş altında fevkalâde yararlık mukabilinde ve üst makamlarca müteselsilen
tasdik kılınacak inhalar üzerine verilir. Takdirname ile taltif inhaları hiç bir ma
kam tarafından iptal edilemez. Menfi bir mütalâası olan makam mütalâasını yapa
rak üstüne gönderir. Ve Başkomutanlıkça taltifleri
kararlaştırılanların isimleri
Millî Müdafaa vekilliğine gönderilir. Vekillikçe Cumhur Reisliğinin yüksek tas
diklim sunulur. Birinci defa harp takdirnamesi alan subaylara bu takdirname ile
beraber Millî Müdafaa bütçesindeki nakdî mükâfat tertibinden iki maaşı tutarı
mükâfat verilir. Aynı rütbede ikinci bir harp takdirnamesi alan subay, rütbesinin
asgari müddetini bitirir bitirmez terfi ettirilir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Hazarda kıta hizmetini yapamıyacak şekil
de hastalananlar, hastalıkları geçici ise aynı rütbede ay ve gün sayısı ile ceman ve
fiilen iki seneyi geçmemek üzere (Hâd hastalıkların tedavi müddeti dahil değil)
iklim veya hava değiştirme veya tedavi muamelesine tabi tutulurlar.
Hazarda ve seferde vazife icabı yaralanmaktan ve kırılmaktan doğan arızalar
(Tromalar) için verilecek
tedavi müddetleri evvelki tedavi ve hava tebdili
maddelerine bakılmıyarak iki senedir Bu her iki senenin bitmesinde kıtada hiz
mete yine muayene ile kabiliyet kazanmazsa tekaüt muamelesi yapılır. Bir rütbe
de on seneden fazla kalanlar için tedavi ve hava değiştirme müddeti mecmuu üç se
ne hesap olunur. Hazarda hastalıkları tedavi ve hava değiştirme ile geçmiyecek
olanlardan bu hastalıkları hasebiyle kıta hizmetlerini yapmağa daima kabiliyet
sizdik gösterenlerin yukarıda yazılı müddetleri beklemeksizin tekaütlükleri yapılır.
Seferberlikte kıta hizmetlerini ifaya mâni arızası tahakkuk eden subaylar rütbe
ve sınıfı ve yapacakları vazife nazarı itibara alınmak ve beden kabiliyeti talimat
namesine uymak şartiyle (musaddak raporlara g:'6vo,) sabit hizmette (daimî, mu
vakkat) istihdam olunur.
ON B E Ş Î N C Î MADDE — Esir subayların terfileri, esirliklerini mütaakıp
kıta veya müessesatm yapacakları sicillere göre tesbit ve fakat dönüşlerinde tahki
kat neticesinde esirliklerinin ıstırari ve esirlik hayatlarının lekesiz olduğunun ta
hakkukuna göre nasıp tarihleri esirlikten dönüşleri tarihinden muteber olmak üze
re yapılır. Esirlikten kaçarak sefer esnasında vatana dönenler kıdemlerinden bir
şey kaybetmezler.
ON ALTINCI MADDE — (1) Harp akademisi tahsilini muvaffakiyetle biti
renler aşağıdaki tertibe göre üç zümreye nyırılır ve kıdemler buna göre verilir. Bu
ayrılış diplomalara aynen geçirilir:
A) Birinci zümre: Kurmay stajına birinci derecede ayrılanlar;
tkinci zümre: Kurmay stajına ikinci derecede ayrılanlar;
Üçüncü zümre: Kurmay stajına ayrılmıyan ve fakat kurmay yardımcı vazife
lerde kullanılmağa elverişli olanlar.
( S . Sayısı : 189 ve 194 e ek )
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B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene tahsil kıdemi verilir.
Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve kurmay stajına tabi tutudurlar.
Bunlardan iki sene içinde kıtada ve kurmay vazifelerinde ehliyet göstererek! liya
katleri tasdik edilenlere iki sene daha kıdem zammı verilir (Bu zammın bir sene
si ile «bir evvelki rütbesinde dahi» terfi derecesine girenlerin bu kıdemleri yeni ve
eski rütbelerinde birer sene olarak yürütülür). Bu iki senelik kıdemi alacaklar
dan verilecek tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üstleri tarafından sııjası ile
tasdik olunanlara tez talimatı şartlanna uygun olarak bir sene daha kıdem iammı
verilir.
Üçüncü zümreye «Kurmay yardımcı vazifelere seçilmiş olanlara» bir seneden
başka kıdem zammı verilmediği gibi bunlar kurmay stajına da tabi tutulmazlar.
Bu iki sene tefriki işi 8 . V I . 1929 tarihinden başlar.
C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık veya herhangi bir sebep dolayısiyle
dersleri anlamak ve ihata edebilmek kudretini kaybedenlerle devamsızlığı, tembel
lik ve kayıtsızlığı tesbit olunanlara diploma verilmez.
D) Yarbay rütbesinden yukarı rütbede kıdem zammı verilmez.
E) Tatbikat okullarında tabip ve veterinerlerin muavinliğe ayrılanlarından
ve veteriner bakteriyoloji ve seroloji müessesesinde asistanlığa ayrılanlarda^ mu
vaffakiyetle imtihan verip mütehassıs diploması alacaklara bir sene kıdem b m m ı
verilir.
F ) Eczacılardan tatbikat okullarında kimyager yetiştirilmek üzere muavin
eczacılığa ayrılanlara, iki senelik tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartiyle bir se
ne kıdem zammı verilir.
(T) Yüksek levavım okulunu muvaffakiyetle bitirenlere bir sene kıdem zammı
verilir.
(II) Mühendis subayı yetiştirilmek üzere yabancı mamleketlere gönderilerek
yüksek mühendislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren kara, deniz ve hava bubaylarına aşağıda yazılı şartlar dahilinde dört seneye kadar kıdem zammı verilir |:
A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühendislik tahsilini ve muktazi fabrika
ve müessese stajlarını muvaffakiyetle ikmal edenlere bir sene;
B) Bunlardan fen ve sanat, Askerî fabrikalar umum müdürlükleri emirle
rinde veya kendilerini tahsile gönderen müesseselerin nezdinde istihdam edilerek
iki sene zarfında mühendis subaylığa terfileri tasdik olunanlara (Mühenjdis su
bay) unvaniyle beraber daha iki sene;
C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir eser vücude getirerek veya djoktora
yaparak emsalleri arasında temayüz edenlere daha bir sene.
Halen orduda mevcut olup mühendis subaylık evsafını haiz bulundukları ait
olduğu makamca tasdik edilenler de yukarıda yazılı haklardan faydalanırlar^
Yukarıdaki fıkralara tevfikan kıdem zammı almış olanlar aldıkları kıdem [zamla
rı ile tashih edilen nasıp tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve kendileri de
rütbelerinin asgari müddetlerini fiili olarak bitirmiş ve diğer şartları da haiz bu
lunmuş iseler derhal, değilsel er bu şartları tamamladıklarında terfi ettirilirler [*].
ON YEDÎNCÎ MADDE — Terfiler her sene 30 ağustos zafer bayramı günü o
sene için muteber kadrodaki münhallere göre yapılır.
j

[*] Bu suretle terfi ettirilmiş
sıpları emsallerinin terfi tarihine

olanların almış oldukları
götürülür.

( S. Sayısı : 189 ve 194 e ek )
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ON SEKİZİNCİ MADDE — Terfide esas olan ehliyet, sicil ile taayyün eder.
Siciller de hususi talimatnamesine göre tanzim olunur. Bunda esas, bedenen, ahlakan ve ilmen vazifesinde ehliyet ve üst vazifeye liyakattir.
ON DOKUZUNCU MADDE — 863, 1252, 1494, 1604, 2018, 2162, 2753, 2900,
3342, 3365, 3889, 3436, 3440, 3605, 3695, 4002 ve 4035 saydı kanunlar kaldırılmıştır.
YİRMİNCİ MADDE — B u kamın neşri tarihinden muteberdir.
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Bu kamın ahkamım icraya
kili memurdur.

»

( S. Sayısj : 18i) ve l!)4 e ek j
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