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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yükselk Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince
2 9 . V . 1959 tarihinde kararlaştırılan 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611
sayılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesine 'bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı
mucibesi ile 'birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUOIBE
4273 sayılı Subaylar Heyetine malısuu terfi Kanununun muaddel 10 ncu maddesi, «subayların her
rütbede fiilen bulunacakları asgari bekleme müddetlerini tesbit etmiş bulunmaktadır.
Buna göre subayların üsteğmen rütbesinde denizde ve havada yüzbaşı rütbesinde ıhavada, bin
başı rütbesinde denizde ve havada, Tuğgeneral rütbesinde ise 'havada birer yıl noksan bekleme
müddetine tâbi olacakları esası kabul edilmiştir. Ancak havada uçuculuktan ayrılarak yer hizme
tinde istihdam edilen subayların kara ordusundaki emsalini geçmemek üzere terfi e'decefcleri ka
nunda yer almış olduğu halde deniz sınıfının muharip sınıfı olan makina ve güverteden maada
diğer sınıfları için bu hususta bir sarahat bulunmamış ve yıpranma hususunu esas alan noksan
bekleme (keyfiyetinden gemilerde hiç hizmet görmemiş olanlar da istifade etmek durumuna girmiş
'bulunmaktadırlar. Bunu önlemek ve âdil bir esas dâhilinde gemilerde hizımet edenlerin noksan
beklemek suretiyle terfilerini 'temin etmek maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır.
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Milli Müdafaa Encümeni
Esas No. 1/366
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13 . Yi . 1959

Yüksek Reisliğe
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi
Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 10
ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihası ilgili vekâletler mümessillerinin de
iştirakleriyle encümenimizde tetkik ve müza
kere edildi :
Lâyiha esas itibariyle yerinde görülmekle
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. Ancak,
5611 sayılı Kanunla kabul edilen şekildeki de
nizde tâbirinden istifade etmeleri için Devlet
Şûrasına dâva açıp da kazananlarla aynı du
rumda ve yukardaki maddeye vaziyetleri teta
buk ettiği halde Devlet Şûrasında dâva açma
mış veya dâvaları müruruzaman sebebiyle red
dedilmiş bulunanların muadeletinin temini ga
yesiyle bir muvakkat madde eklenmesi lüzumlu

HÜKÜMETİN

görülmüş ve bu şekilde kanun lâyihası kabuî
olunmuştur.
Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur.
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ

TEKLİFİ

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla
muaddel
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası

Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611
ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat
madde ilâvesine dair kanun lâyihası

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 5611 sa
yılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesine aşağıda
yazılı (G) fıkrası ilâve edilmiştir :
«G) Bu maddenin birinci bendindeki, üstteğmenin havada, denizde, yüzbaşının havada,
binbaşının havada, denizde, tuğgeneralin hava
da birer yıl noksan beklemeye tâbi olacakları
hakkındaki hükümden; havada uçucular, deniz
de güverte ve makina sınıfları ile o rütbelere ait
asgari bekleme.müddetlerinin en az üçte birini
bilfiil gemide hizmet etmek suretiyle geçiren de
niz yardımcı sınıf subayları istifade ederler.»

MADDE 1. —- 4273 sayılı Kanunun 5611 ve
6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine aşağıdaki (G) fıkrası ve bu kanuna mu
vakkat bir madde eklenmiştir.
«G) Bu maddenin 1 nci bendindeki, üsteğ
menin havada, denizde, yüzbaşının havada,
binbaşının havada, denizde, tuğgeneralin ha
vada birer yıl noksan beklemeğe tabi olacak
ları hakkındaki hükümden; havada uçucular,
denizde güverte ve makina sınıflariyle o rütbe
lere ait asgari bekleme müddetlerinin en az üç
te birini bilfiil gemide hizmet etmek suretiyle
geçiren deniz yardımcı sınıf subayları istifade
ederler.»
'

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.

MADDE 2. — Lâyihanın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

( S. Sayısı : 353 )

— 3—
M. M. E.

Hü.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
29 . V . 1959
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Hariciye V. V.
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Ziraat Vekili
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imar ve iskân Vekili
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Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
8. Ataman

MADDE 3. — Lâyihanın 3 neü maddesi
nen kabul edilmiştir.
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