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Subey ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sı
nıflarına göre tâyin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı
kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1 435)
T.C.
Başbakanlık
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 359, 6 -1077
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18. V. 1945

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları bildirilen
3070 «ayili kanuna ek olarak Millî Savunma Bakanlığınca hasırlanan ve Bakanlar Kurulunca
3 .V * 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su*
nulmuş olluğunu arzederim,
Başbakan
Ş. Saraçoğlu
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Gerekle

Sarp halinde yaş haddini tamamlayan komutanların hart» kuvvetleri koöitttanİîgıöca gösterile
cek lüzum üzerine tekaütlüklerinin geri bırakılmasına Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması kara, de
niz ve hava kuvvetlerinin harpte emir ve komutası bakımından faydalı ve lüzumlu görülmüştür.
Her ne kadar tekaüde sevkedilen komutanları harp halinde emir ve komuta görevi verilmesine
kanuni engel yoksa da harp halinde Önemli bir komuta mevkiinde bulunan bir komutanın yaş haddi
zoru ile önce tekaüt edilmesi, sonra kendisinin aynı göreve emekli olarak atanması hem komutanın
şahsi, hem de astları üzerinde istenmeyen bir kötü tepki yapar.
Harpte gayreti ve beğenilir hizmeti görülmekte olan komutanların böyle tesirli ve şekilden iba
ret bir işleme uğramadan şevk ve heveslerinin vazifelerindeki nüfus ve kudretlerinin sarsılmadan gö
revlerine fasılasız devam edebilmesi için bu gibilerin tekaütlüklerinin emir ve komutada kaldıkları
•' sürece geri bırakılması için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.

IfflBtt Savunma Komisyonu raporu
T. B, M. M.
MÜU iSfo. Kömisyom
Esasa No. 1/435
Jtarar No. 26
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Yüksek Başkanlığa

Subay ve askeri memurların .tekaüdü için
rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları
bildiren 3079 sayılı kanuna ek olarak Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanıp BaşBakanlığm
18 Mayıs 1945 gün ve 6/1077 "sayılı yazısiyle \
Yüksek Başkanlığa sunulan ve Komisyonumu-.
za havale buyurulan kanun tasarısı Millî Savun .
ma Bakanlığı temsilcileri hazır .oldukları halde
Komisyonumuzca- incelendi.
önemli bir komuta mevkiinde bulunupta
gayreti ve beğenilir hizmeti görülen 1>ir komu
tanın harp veya harp ilânı hali içinde yaş had
dine ermesi zoru ile kanuna göre emekliye çıka
rılması ve sonra lüzum, ve ihtiyaç dolayısiyle
tekrar o komuta makamına emekli olarak atan
ması, hem komutanın şahsı, hem de astları
Üzerinde istenmeyen bir tepki yapabilir. Bu
mahzuru gözönüne alarak huna yer vermemek'
için, bu gibilerin emekliye çıkarılmalarının^
emir ve komutada kaldıkları sürece geri bıra
kılmasını sağlıyacak olan bu kanun tasarısı ye
dinde ve maksada uygun görülmüştür.
Tasarının birinci maddesindeki «harp kuv
vetleri komutanlığınca» tâbiri, henüz kanunları
mıza girmiş bir söz olmadığından bunu kanun
laşmış bir ıstılah şeklinde ifade etmemek için bu
nun yerine «harp kuvvetlerine komuta eden kim

se tarafından» yazılması daha uygun görülmüş
tür.
Üçüncü maddede «Millî Savunma Bakanı» sö
zü kaldırılmış ve yerine «Bakanlar Kurulu» ya
zılmıştır.
Bu suretle tasarının tümü Komisyonumuzca '
kabul edildiğinden Yüksek Kamutaya verilmek
üzere Başkanlığa sunulmuştur.
Millî Öa. Ko.
Başkanı N.
Sözcü
Kâtip
Ağn
Ağn
Konya
H. Tugaç
H. Tugaç,
V. Bilgin
Bolu
Bursa
Savaşın fiilen yapılması halinde
Â. Ath
tatbiki düşüncesindeyim
A. Alptoğan
> Bursa
Çankırı
piyarbakır
N. Tınaz
Dr. A. Arkan K. Sevûktekin
Erzurum
Erzurum
Gazianteb
A. Akyürek
Z. Soydemir Dr. M. Canbolat
Gümüşane "
Hatay
Kars
Ş. Erdoğan
E. Durukan
H. Durucloğan
Kayseri
Kırklareli
Mardin
N. Toker
K. Doğan
Dr. A. TJras
Tekirdağ
Tokad
B. Apak
- S . Çelikkol
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SÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLDİ SAVUNMA KOMİSYOtfUİsruM
DEĞİŞTİRÎŞÎ

Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe
ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları büdiren
• 3079 sayılı kanuna ek kanun tasarısı
•
MADDE 1
Harp veya harp ilânı halinde
yaş haddini tamamlayan komutandardan Harp
Kuvvetleri Komutanlığınca, bu makam nenüz
kurulmamış ise Genelkurmay Başkanlığınca, lü
zum gösterilenlerin Bakanlar Kurulu karariyle
tekaütlükleri emir ve komuta yerinde kaldıkları
sürece geri bırakılabilir.
MADDE 2. — Bu kânun yayım tarihinde
yürürlüğe girer.

Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe
ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları bildiren
3079 sayılı kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî
Savunma Bakanı yürütür.
Başb.
M. S. B.
Ad.B.
Ş. Saraçoğlu
A. B. Artunkal
R. Türel
içiş. B.
Ma. B.
Dışiş. B. V.
Hilmi Uran
N. E. Sümer
N, E. Sümer
M.E.B.
Eko. B.
Ba. B.
Yücel
Fuad Sirmen
Sim Doy
Sa. veSo.Y.B,
Ta,B.
G. ve T. B.
Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu
Ula. B.
Ti. B.
A.F. Çebesey
C. S, Siren
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MADDE 1. — Harp veya harp ilânı halinde
yaş haddini tamamlayan komutanlardan harp
kuvvetlerine komuta eden tarafından, bu ma
kam henüz kurulmamış ise Genelkurmay Başkan
lığınca, lüzum gösterilenlerin Bakanlar Kurulu
karariyle tekaütlükleri'emir ve komuta yerinde
kaldıkları sürece geri bırakılabilir.
MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Ş.'njK-.m

