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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1455 sayılı askeri memurlar kanununun dördüncü maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - X - 1940 tarihinde. Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Mucib sebebler
1455 numaralı askerî memurlar kanununun dördüncü maddesinde orta mekteb tahsilini gören
ihtiyat subaylarının memur muavinliği ile hizmete alınacakları yazılıdır.
,,
Mezkûr kanunun beşinci maddesinde de yüksek mekteb mezunlarının yedinci sınıf memurluğa
kabul edileceği tasrih edilmiştir.
Lise mezunu olan ihtiyat subayların yukarda gösterilen iki smıf arasındaki sekizinci sinif'me
muriyetlere kabulü teadül esaslarına da tevafuk edeceği cihetle lüzumlu görüldüğünden işbu kanun üâyi-l
hası tanzim edilmiştir,
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Yüksek Reisliğe
1455 sayılı askerî memurlar kanununun 4
ncü maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna
dair olub Encümenimize havale edilen Başyekâletin 7 teşrinisani 1940 tarih ve 6/4926 numaralı tezkeresi Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen salahiyetli memurlar huzurunda okun-

du ve görüşüldü :
Bağlı esbabı mucibede askerî memur olmak
i Q i n 0 rta mekteb mezunu olarak yedek subay
olması kaydi görülmüş ise de yeöjek subay olmak; J
için li s e mezunu olmak kanun iktizasından bulunduğu ve orta mekteb mezunundan bahsedilmesi evvelce orta mekteb mezunu olduğu halde
yedek subay yetiştirilimş olanlardan istifade edilmesi maksadına mebni bulunduğu memuru tara-

2
fmdan izah edilerek bu hususun muvakkat oldu
ğu anlaşılmış ve bu hüküm birinci muvakkat
madde halinde yazılarak asıl madde askerî me
mur olmak için lise veya muadili mekteb mezu
nu olması lüzumu tasrih edilmiştir.
Bu kanunun neşrinden evvel lise mezunu ola
rak yedek subay olduğu halde orta ınekteb mezunlarile beraber memur muavinliğine kabul edil
miş olanlar mevcud olub bu kanunla lise me
zunları bir üst derece olan sekizinci sınıl' memurlu
ğa kabul edilince kendilerinden evvelki sınıf
lara tekaddüm etmiş olacaklarından onların da
nasıblanhın tashih edilerek kıdem sıralarına ha
lel getirilmemesi ve fakat bu tashih yüzünden ay
rıca' bir maaş farkı verilmemesi muvafık görül e-

rek ikinci muvakkat madde tanzim edilmiş ve ka
nun lâyihası Encümenimizce kabul edilmiştir
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Askerî memurlar kanununun dördüncü madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası

Askeri memurlar kanununun dord-üneü maddi'si
nin tadiline dair ktenun lâyihası .

MADDE 1 — 1455 numaralı Askerî memur lar kanununun dördüncü maddesi aşağıda ya
zıldığı üzere tadil edilmiştir.
Askerî memur olmak için 18 mart 1926 tarih
ve 788 numaralı Memurin kanununun dördüncü
maddesindeki evsaf ve şartlardan maada orta
mekteb tahsili görmek ve ihtiyat subayı olmak
lâzımdır. Bunlardan 788 numaralı kanunun ye
dinci maddesi mucibince altı ay namzedlik dev
resi geçirerek ehliyeti tasdik olunanlar veya
meslek mekteblerini ikmal edenler memur mu
avinliği ile alınırlar. Bunlar altı ay sonra usulen
yapılacak teklif üzerine sekizinci smıf memur
luğa geçirilirler.

MADDE 1 — 1455 numaralı askeri memurlar kanununun dördüncü maddesi aşağıda yazıl
dığı üzere tadil edilmiştir:
Askerî memur olmak için 18 mart 1926 ta
rih ve 788 numaralı memurlar kanununun dör
düncü maddesindeki evsaf ve şartlardan mâada
lise ve muadili mekteb mezunu ve yedek subay
olmak lâzımdır. Bunlardan en az bir senelik
meslek tahsil veya kursu görmüş olanlar sekizin
ci sınıf askerî memurluğa kabul olunurlar.

Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az bir
ytllik meslekî tahsil yapmış veya kurs görmüş
olan yedek subaylar sekizinci sınıf askerî me
murluğa kabul olunurlar.
MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel lise veya muadili. mekteb mezunu
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ve yedek subay oldukları halde memur muavin
ligi ile hizmete alınmış olanların nasıbları birin ci maddedeki hükme göre tashih edilir ve bu
tashihten dolayı maaş farkı verilmez.
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MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun
neşrinden evvel orta mekteb mezunu oldukları
halde yedek subay yetiştirilmiş olanlardan şartlan haiz olanlar bir senelik meslekî tahsilden
sonra memur muavinliği üe askerî memurluğa
alınabilirler ve bunlardan ehliyeti tasdik edilen1er altı ay sonra sekizinci smıf memurluğa ğeciriürler.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2
teberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma
Müdafaa vekili memurdur.

MADDE 3 — Bu kânunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
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Bu kanun neşri tarihinden mu-

