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Ihtiyat subay ve askeri memurlar kanununun 14 ncu mad
desinin degf§tirilmesine dair kanun layihasi ve
miidafaa encumeni mazbatasi (1/588)
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Buyiik Millet Meclilisi Yliksek Reisligine
1076 saydi ihtiyat subay ve askeri memurlar kanununun 14 ncii maddesinin degistirilmesi liakkiaii
Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan ve lera V-killeri Heyetinee 30 - V -1936 tarihinde Yiiksek Mc •••:•
Use arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mr cibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/ . Inonil

Muoib sobepler
Tiirk hava kurumunun Turk kusu teskilmd-.; yetiserek (C) brevesini alan lise ve muadili okuilarla daha yiiksek okul mezunlari hava ihtiyat subayi yetistirileceklerdir. Gerek bu ve gerekse bask a
suretlerle yetistirilecek olan hava ihtiyat subaylarinin mesleki bilgilerini unutmamak ve fennin U-.rakkilerile yakindan alakadar olabilmek icjn senede bir ay pilot ugusu yapmalari gerekli gora'miisttir.
1076 sayili kanunun 14 ncii maddesinde haznrda ihtiyat subaylarmin ancak iki senede bir defa
bir buguk ay miiddetle talime Qagirilmalari kabiil edilmis ise de havacilik bilhassa pilotluk dai'rii
imimareseyi icap ettirdiginden diger sinif ihtiyatsubaylarr gibi iki senede bir buc.uk ay talime gagm!malan maksadi temin edemiyecektir.
Bu sebepten hava ihtiyat subaylarinm her se^e birer ay pilot xigusuna (jagirilmalarmi temin icin
14 ncii raaddenin bagli sekilde degistirilmesme zaruret hasil olmustur.
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Yiiksek Eeislige
1076 sayili ihtiyat subay ve askeri memurlat
kanununun 14 ncii maddesinin
degistirilmesi
hakkmda Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan
ve tcra Vekilleri Heyetinee Yiiksek Meclise aw:
kararlastinlan kanun layihasinm esbabi mucibe-

sile birlkte gonderildigine dair olup enciimenimize havale edilen Basvekaletin 2 haziran 1936 tarihli ve 6/1851 numarali tezkeresi Milli Miidafaa
vekilliginden gonderilen memurlan huzurile »kundu ve goriisiildii:

— 2
Mesleki tahsilini Tiirkkusu teskilatinda yaparak (C) brovesini almis ve ihtiyat subay olaca':
derecede dahi tahsilini bitirmis bulunan ve bask>t
suretle de yetistirilecek olan hava ihtiyat subaylarmin mesleki bilgileri ve fenni terakkilerile y i
kmdan alakadar olmak iizere her sene bir ay
pilot ugusu yapmak iizere yine ismi gegen 1076
numarali kanunun 14 ncii maddesine bir fikfa
ilavesi hakkindaki esbabi mucibc yerinde goriilmu^ ise de havacilik talimi yapmis hava ihtiyat suabylannin senede 15 saat ugmalari miinasip goriilmektc oldugu eihetle her sene azamt bir ay muvafik goriilmiis ve madde o suretle
degistirilmistir.
Bu ihtiyat subaylarm celbinde manevra ve
talim miiddetince muvazzaf hava subaylari hakkindaki 2047 numarali kanun hukumlerine tabi
olmalari icin bir madde eklenmesine ve 2754
sayili kanunun 1 nci maddesine lisc ve muadili
mekteblerden mezunlar ile yiiksek mekteblerd >
tahsilde bulunanlarm Tiirkkusu kampmda iie, aylik planor uguslannda (C) brovesini alan, ayui
zamanda kampta bulundurulacak olan heyeti
talimiye ile yiiksek mekteblerdeki talim ve terbi-
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ye kamp programmi takip ederek iki aylik d v
ha muafiyet kazanmasi miinasip goriilerek 2754
numarali kanunun 1 nci maddesindeki cetveie
bu hususta ilave yapilmasma ve yine ismi gogen maddenin (kitasi bulunmayanlar vSinri' ve
mesleklerine aid slerde kelimelerinden sonra (hava ihtiyat yar subaylarmin, hava mekteblerinde) cumlesinin ilavesine eneumeTiimizee katvi.1
verilerek kanun layihasi kabul edilmistir.
Yiice Heyetin tasvip nazarma arzedilmek iizere Yiiksek Baskanliga sunulur.
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DErjiSTiRisi

1076 sayili ihtiyat subay ve askeri memurlar Jcanununun 14 ncii
maddesinin
degistirilmesi
hakkinda
kanun
layihasi

1076 saytlt ihtiyat subay ve askeri memurlar kanununun li ncii maddesinin digislirilmesi ve yine »iezkur kanunun .7 ncii maddesini degistiren
27HI numarali kanunun 1 nci maddesine yapilan
ek hakkmda kanun layihasi

MADDE 1 — 1076 sayili ihtiyat subay ve askeri memurlar kanummun 14 ncii maddesi a§agidaki sekilde degistirilmistir:
Madde 14 — Seferberlik ilaninda her ihtiyat
subay ve memuru ilan saatinden baslayarak en
50k 48 saat zarfmda yola gikmaya ve koy ve
mahallelerinin sube ve merkezlerine olan uzakligrna gore sube merkezinde bulunmaya mecburdurlar.
Ihtiyat subaylarmm hazarda hizmete §agrilmalari askerlik subelerinin resmi miihiirlerini
havi celp puslalarmm kanuni ikametgaha tebligi suretile yapilir. Bu puslalar davet olunan
zate imza ettirilmemis olsa dahi muteberdir.

MADDE 1
bul edilmistir.
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Hiikumetin teklifi aynen ka-

— 3 —
Hazarda davet keyfiyeti; bunlarm manevra,
tatbikat, atis ve konferanslar gibi tedris ve talime miiteallik mukannen igtimalara istiraklerini temin maksadile hava ihtiyat subaylari her
sene bir ay ve diger smiflara mensup olanlar
her iM senede azami bir buguk ay devam etmek
uzere Heyeti Vekile kararile icra olunur. Ecnebi
memleketlerde bulunanlar seferberligin ilani tarihinden itibaren en yakin elgilige veya §ehbenderlige miiracaat etmege ve haklarmdaki emirlerini almaya mecburdurlar.
MADDE 2 — Talim ve manevra igin celbedilen hava ihtiyat subaylari talim ve manevra
muddetince 2047 numarali kanunun hiikiimlerine tabidir.
MADDE 3 — 2754 numarah kanunun 1 nci
maddesindeki cetvele ve madde arasma yapilan
ilave ile 1 nci madde de asagida yazildigi vechile degi§tirilmi§tir:
Her sene yapilan son yoklama neticesinde
saglam veya sakat asker edilenlerden tarn devreli lise ve muadilleri ile yiiksek derecede meslek mektepleri, Yiiksek deniz ticaret mektebi ve
muadili mekteplerden ve tjniversiteden mezun
bulunanlar ile Yiiksek deniz icaret mektebinden
gikanlar, sekizinci maddedeki §artlari haiz olduklari halde ihtiyat subay yetistirilmek iizere
tahsillerinin nevine ve kabiliyetlerine ve Milli
Miidafaa vekaletince takdir edilecek ihtiyaca
gore muhtelif smiflara ayrilirlar ve askeri ehliyetnameyi haiz olup olmadiklanna gore a§a! gidaki cetvelde yazili miiddetlerle talim ve tahsile tabi tutulurlar. Cetvelde gosterilen hizmet
miiddetleri mezun bulunduklan mektebe nis| betle degil, ibraz ettikleri askeri ehliyetnamenin derecesine goredir.
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3 ncii maddenin basfinda
yazili mekteplerden mezun
olup ta askeri ehliyetnamesi bulunmayanlar
6
6
G 18
Tarn devreli lise ve muadili
mekteplerden mezun ve askeri orta ehliyetnamesi olup ta tarn ehliyetnamesi
olmayanlar
4
6
6
16
Tarn devreli lise ve muadili
mekteplerden mezun tarn
ve orta ehliyetnamesi olanlar
2
6
6
14
Yiiksek mekteplerle yiiksek dcniz ticaret mektebi
ve 'Oniversite mezunlarmdan askeri yiiksek ehliyetnamesi olanlar ve lise ve
muadiii mezunlarile t)niversite ve yiiksek mekteb
miidavimlerinden
yiiksek
yelken ucusu gorerek (C)
brovesini alanlar
0
6
6
12
Bunlardan, cetvel mucibince kita hizmeti yapan ve ikmal eden veya yiiksek ehliyetnameyi
haiz olan tabib ve baytarlar kamilen, kimyager,
eczaci, diggilerin en liyakatlilerinden ihtiyaca
gore Milli Miidafaa vekaletince liizum goriilecek miktari tercihan kendi tatbikat mekteplerine ve liizumunda askeri, sihhi miiesseselere,
smai kimyagerler ve makine miihendislerinden
liizumlu miktari askeri fabrikalara ve diggi ve
eczaei ve kimyagerlerle miihendislerden ihtiyagtan fazlasile dig-erleri tefrik edildikleri smiflan
Ihtiyat subay mektebine sevk ve buralarda alti
aylik bir hizmet ve tahsile tabi tutulurlar.
Bunlardan tabib, kimyager, eczaci, di§ci ve
baytarlar, kendi tatbikat mekteplerinde veya
sihhi miiesseselerinde alti aylik bir tahsil ve hiz( S. Sayisi : 269 )

mete abi tutulurlar ve bu tahsilin nihayetinde
yarsubay nasbedilirler.
Bu miiddet zarfmda bunlar hakkmda idare,
iase, ilbas ve maa§ hususunda Harbiye mektebi
talebesi, Yuksek deniz ticaret mektebinden gikanlara dahi muvazzaf deniz talebesi gibi muamele yapilir.
isbu alti aylik miiddet nihayetinde iktidar
ve liyakatsizlikleri anla§ilanlar askerlik miikellefiyeti kanununun 34 ncii maddesindeki §artlan haiz olsalar dahi smiflarinin muvazzaflik hizmetlerine aid miiddetleri askerlik miikellefiyeti
kanununun 5 nci maddesine gore tamamlamak
iizere §avu§ riitbesile smiflan krtaat ve muessesatma gonderilirler.
Bunlarm kitada, mektepteki gegen miiddetleri hizmeti askeriyelerinden mahsub edilir. Fakat ellerindeM askeri ehliyetname miiddetleri
riazari dikkate almmaz.
Iktidar ve ehliyetleri tasdik kilmanlar ihtiyat yarsubay nasbedilir ve smrflari taknn komutanligmda (Krtasi bulunmayanlar smif ve
mesleklerine aid iflerde) hava ihtiyat yarsubaylari hava mektebinde alti ay daha hizmet goriirler. Bu miiddeti muvaffakiyetle bitirenler muvazzaf yarsubaylari hakkmdaki serait dairesinde astegmen nasbolunurlar. Muvaffaldyet gosteremeyenler uq ay daha istihdam olunarak yetistirilir ve liyakat gosterenler astegmenlikle,
gbsteremeyenler yarsubaylikla terhis olunurlar.
Bunlarm muvazzaf smrfa nakletmek isteyenj lerden talimatnamesinde miinderig sartlari ha! iz ve diger vekaletlerde kanunen mecbur veya
| miiteahhid oldugu hizmeti ifa, ikmal etmis bulunanlarm ihtiyag halinde muvazzaf smifa nakilleri icra ve harbiye mektebinde tahsiUeri ikmal ettirilir.
Yalniz ihtiyat subay olarak hizmete devam
etmek arzusunda bulunanlarm Milli Miidafaa
vekaletince liizum goriiliirse 14 ncii maddenin
ikinci fikrasi mucibince azaml iki devre miiddeti kadar hizmetlerinin devamma miisaade olunur. Bu fazla miiddetler hazarda devrei talimiyelerdeM miiddetlere sayilir.
Ihtiyat subayliga bidayeten tefrik edilenler,
askerlik miikellefiyeti kanununun 34 ncii maddesindeki kisa hizmeti icab ettiren §eraiti haiz
olsalar dahi isbu kanun ahkamma tab! tutulurlar.
Askeri lise mezunlarmdan yabanci memleX S. Sayisi : 269 )

ketlerde askeri miihendis ve askeri fen memuru yetistirilmek iizere
segilenler
iki
ay muddetle hasirlik kitasmda hizmet ettikten ve smiflarile alakadar askeri fabrikalar
veya sair muesseselerde 10 ay §ali§tiktan sonra
liyakat ve kifayeti tasdik olunanlar ihtiyat yarsubay nasbedilir ve tahsil gorecekleri miiesseselere gonderilirler. Askeri miihendis ve askeri fen
! memuru olmaga kifayeti goriilmeyenler talebe
srfatile Harbiye mektebine sevkedilirler.
MADDE 2 — Bu kanun ne$ri tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Hukumetin ikinci maddesi aynen kabul edilmistir.

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini yiiriitmege tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
30-V-1936
B§. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonii
8. Saracoglu
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A. Qetinkaya
C. Bayar
S. I. M. V.
G. I. V.
Zr. V:
Dr. R. Say dam Rana Tarhan Muhlis Erkmtm

MADDE 5 — Hiikumetin ugiincii maddesi aynen kabul edilmistir.
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