Sıra No 6 8
İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkındaki kanunun
7 inci maddesi ilk fıkrasının tadiline dair I 225 numaralı
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası

T. C.
Başvekâlet
Muamelât müdürlüğü,
Sayı 6/291

13 -II-932

R. M. i\l. Y ü k s e k Heisliyine
İhtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 1076* numaralı kanunun yedinci maddesinin
ilk fıkrasının tadiline dair M. M. vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31-1- 1Q3^
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte
takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
1076 numaralı kanunun yedinci maddesinin ilk fıkrası ( üçüncü maddede ki hizmetler
esnasında makbul bir mazeretle her kısmın ( devrenin ) üçte birinden fazla talim ve tahsile
devam edemiyenler devam edemedikleri kısmı tamamlamağa mecbur edilirler ) tarzında
yazılmıştır. Halbuki mezkûr devamsızlık her hangi bir devre kısımlarının baş veya ortasında
veya altı aydan ibaret olan kısmın heyeti umumiyesi içinde fasılalarla vukubulursa devam
edilmiyen kısımların ayrı ayrı tamamlatıİması hem tatbikatta imkânsızlığı mucip ve hem\de
talebenin istifadesini müteassir kılacaktır.
Bu sebeple altışar aylık müddetten ibaret herhangi bir devrenin iki aylık bir kısmına
veya fazlasına devam edemiyeceği anlaşılan talebe terhis edilir. Ancak bu devamsızlık devre
kısımlarının nihayetine tesadüf ederse talebe yalnız noksan kalan kısmı tamamlamak üzere
müteakip devrede celbedilir ve bu müddet ikmal ettirilir.
Devamsızlık devre kısmının başında, ortasında veyahut devre müddetince fasılalı olursa
o zaman talebe talim ve tedrise muntazaman devan etmemiş bulunacağından müteakip
devrede celbolunarak talim ve tedrise yeni baştan devam ettirilir. Bu suretle muamele sahih
olarak tatbik ve mevcut müşkülâtın izalesi, talim ve tedrislerinden kâfi derece istifade
temin edebilmiş olacağından Büyük erkânı harbiye riyasetinin bağlı teklifleri mucibince
1076 numaralı kanunun yedinci maddesinin ilk fıkrasının arzedilen şekilde tadiline lüzum
görülmüştür.
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Yüksek Reisliğe
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı kanunun yedinci
maddesindeki ilk fıkranın tadiline dair Başvekâletin 13-11-1932 tarihli tezkeresile encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası M. M. Vekili Beyin huzurile müzakere edildi.
İhtiyat zabiti yetiştirilmesi için 1076 numaralı kanunun üçüncü maddesinde yazılı talim
ve tahsil devrelerindeki muayyen müddetlerle hizmet etmeğe mecbur tutulanlar hizmetleri
esnasında makbul bir mazeretle müddetin üçte birinden fazla bir kısmına devam edemiyenler
devam edemedikleri kısmını tamamlamağa mecbur edilirlerdi. Mezkûr devamsızlık her hangi
bir devrenin başında veya ortasında veya heyeti umumiyesi içinde fasılalı olarak vuku bulursa
devam edilmiyen kısımların ayrı ayrı tamamlatılması tatbikatta imkânsızlığı ve talebenin de
istifadesinin güçleştirilmesini mucip olduğundan bu muamelenin selâmetini ve kolaylıkla tat
biki ile talim ve tahsilin kâfi derecede faidesini temin için her devre müddetinin üçte birin
den fazlasına makbul bir mazeretle, devam edemiyenlerin terhisile müteakip senede, devam ede
medikleri devrenin tamamına iştirak ve bu devamsızlık devrelerin nihayetine tesadüf eder ve
fasılasız olursa müteakip sene devresinde yalnız devam edilmiyen müddetin ikmal ettirilmesini
istihdaf eden tadil teklifi encümenimizce de muvafık görülmüş ve. lâyihanın aynen kabulüne
karar verilmiştir. Keyfiyet Umumî heyetin nazarı tasvibine arzulunur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun yedinci maddesi ilk
tadiline dair kanun layihası

fıkrasının

1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve askerî memurları kanununun yedinci maddesinin
ilk fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir:
( Üçüncü madde de yazılı hizmetler esnasında talim ve tahsil devrelerinden herhangi birine
kanunî bir mazerete müstenit olarak üçte birinden fazla bir müddet devam edemiyenler terhis
edilerek müteakip senede devam edemedikleri devrenin tamamına iştirak ettirilir. Ancak devam
edilmiyen mezkûr müddet devrelerin nihayetine tesadüf eder ve fasılasız olursa müteakip sene
devresinde yalnız devam edemediği müddetin ikmal ettirilmesiyle iktifa olunur.)
2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanun hükmünü icraya M. M. vekili memurdur.
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