Sıra Ne 233
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun
3 üncü maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ile alâkadar
diğer kanunlarda yapılacak ilâve ve tadiller hakkında 1/408
numaralı kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (( Lâyihanın ikisi Hükümet tarafından geri
alınmıştır »

T. C.
Başvekâlet
Muamelât Müdürlüğü
Sayı 611699

2O- VI-1932
B. M. M. Yüksek Reisliğine

İhtiyat zabitleri hakkındaki 1076 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin tadiline dair olan
kanun lâyihasile alâkadar diğer kanunlarda yapılması icap eden ilâve ve tadilâta dair M. M.
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-VI-1932 tarihli içtimamda Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibelerile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

1111 numaralı kanunun tadiline dair esbabı mucibe
Gerek gençlerin askerlik şevk ve hevesinin temini ve gerek tam devreli lise ve muadili mektepler
de askerî tedrisatın tedrici ve normal bir şekilde devamı için orta mekteplerde okutulmakta olan as
kerî derslere devam edilmesi zaruridir. Mektep talebesinin bu derslere devamını temin için orta ve
tâli mekteplerle muadillerinden askerî orta ehliyetname almağa muvaffak olanlara emsali tam hiz
metlilerden iki ay noksan hizmet etmek suretile bir menfaat gösterilmesi iktiza etmekte ve yine bu se
beple kısa hizmet hakkındaki tarifin tadili icap etmektedir.

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. Encümeni
Karar No. 42
Esas No. 1/408

0$ - VI - 1932

Yüksek Reisliğe
1076 numaralı (ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları ) kanununun 3 üncü maddesini
tadil eden 1972 numaralı kanun ile alâkadar diğer kanunlarda yapılması icap eden ilâve ve tadilât
hakkında Başvekâletin 20 haziran 1932 tarihli ve 6/1699 numaralı tezkeresile encümenimize hava-

- 2 İe buyurulan üç kanun lâyihası M. M. Vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere edildi:
Tetkiki teklif edilen kanun lâyihaları 1455, 1059, 1111 numaralı kanunlara aittir. Bunlardan ilk
ikisine dair olan lâyihalar 27 haziran 1932 tarihli talep veçhile Hükümetçe geri alındığından bu hu
sustaki encümenimizin mesaisi yalnız askerlik mükellefiyetine dair olan 1111 numaralı kanuna
taallûk eden kanun lâyihasına münhasır kalmıştır.
1972 numaralı kanun ile orta ve muadilleri mektepler mezunları, ihtiyat zabiti yetiştirilmesine
mahsus membalardan hariç bırakılmış ve bu sebeple kanunların 1111 numaralı askerlik mükellefi
yeti kanununun otuz dördüncü maddesindeki (kısa hizmet) hükümlerine tâbi tutulmamalan bizati
hi icap etmektedir. Bu icaptan başka tam devroli lise ve muadili mekteplerde askerî tedrisatın
müteselsil ve normal şeklile devamı için evvelce olduğu gibi orta ve muadillerile tâli derecede
ki meslek mektepleri ve muadilleri mekteplerde askerî derslerinin okutulması
ve kamplar faali
yetine devam edilmesi zaruridir. Bu derslere ve kamplara devam ederek orta askerî ehliyetname
almağı teşvik etmek maksadile bu gibilerin yani orta askerî ehliyetnameyi haiz olanların muvaz
zaflık hizmetleri müddetinden iki ay tenzili hakkındaki mülâhazaya encümenimiz, iştirak ederek
teklif edilen kanun lâyihasının, şekle ve ibareye ait küçük bir tadil ile ve aşağıda yazılı surette
kabulüne karar verilmiştir.
İşaret buyurulduğu veçhile evrak Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dim kılındı.
M, M.
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Bütçe encümni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 16n
Esas No. 1/408

27 - V - 1933

Yüksek Reisliğe
1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 34 üncü maddesinin tadili hakkında olup Millî
Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası, Millî Müdafaa
encümeni tadilâtı dairesinde kabul edilmiştir. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur.
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ

HÜKÜMETİN TEKLtFl
İlli

numaralı kanunun 31 üncü maddesinin
tadili halikında kanun lâyihası

MADDE 1 — 1111 numaralı askerlik mü
kellefiyeti kanununun 34 üncü maddesinin ilk
cümlesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş ve mez
kûr maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir:
34 — Aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar mez
kûr fıkralarda gösterilen kısa hizmetlerden birile muvazzaf hizmetlerini yaparlar:
A - Kanunu mahsus mucibince ihtiyat za
biti olacaklar için tahsil ve askerî ehliyetname
derecelerine göre hizmet müddeti 6, 8,10,12 ay dır.
ihtiyat zabitliğine liyakat gösteremeyenlerin
kısa hizmet hakları refedilerek muvazzaf hiz
metleri işbu kanuna göre tamamlattırılır. Orta
mektep ve muadülerile tâli derecedeki meslek
mektepleri ve muadilleri mezunlanndan orta
askerî ehliyetnameyi haiz olanlarm sınıflarına
mahsus muvazzaflık hizmet müddetleri nihaye
tinden iki ay tenzil olunur.
B - Ellerinde pilot şehadetnamesi olup
ilâ.
MADDE 2 — Bu kanun nesri
muteberdir.

-

tarihinden

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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İlli numaralı (askerlik mükellefiyeti) kanu
nunun otuz dördüncü maddesinin (A) fıkra
sının tadiline dair kanun lâyihası
BİRİNCİ MADDE — 1111 numaralı (asker
lik mükellefiyeti) kanununun otuz dördüncü
maddesinin ilk cümleleri ile (A) fıkrası aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir:
Otuz dördüncü madde— Aşağıda yazılı şart
lan haiz olanlar aşağıdaki fıkralarda gösterilen
kısa hizmetlerden birile muvazzaf hizmetlerini
yaparlar.
A - Aynan.

IKINOI MADDE — Aynen.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen.

