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Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 17 ve 22
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilâ/M : 2/VII/1941

- Sayı : 4849)

No.
4073

B Î R l N C l MADDE — 1076 sayılı kanunun 17 nci maddesi
değiştirilmiştir:

Kabul tarihi
25-VI-1941

aşağıdaki şekilde

Madde 17 — Hazarda yedek subayların silâh altında geçmiyen sivil hayattaki
müddetleri de hizmetlerinden sayılmak şartile muvazzaf subaylar gibi terfi etti
rilirler.
Ancak teğmen olacaklar birer, üsteğmen olacaklar ikişer ve yübaşı olacaklar se
kizer devrei talimiyeye iştirak etmek ve muvafık sicil almak, denizde yüzbaşılık
kursunu tamamlamak ve yakın seferler süvari veya çarkçı şahadetnamesini haiz
olmak şarttır.
Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olunan yedek subaylardan teğmen ola
cakların bu kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel komutanlığın inhasile
orduda bir buçuk ay staj, üsteğmen olacakların iki sene dokuz ay hizmetten sonra
ayni veçhile doksan gün staj, yüzbaşı olacakların da dört sene hizmetten sonra yi
ne inha ile 360 gün staj görüp sicil almaları şarttır. Bu subaylar, takım talim ve
terbiye safhasının başlangıcında orduda bulunacak veçhile staja gönderilirler.
Bilûmum yedek subayların terfilerinde kıdem he«abı muvazzaf subaylar içinde
ki hemnasıplı arkadaşları meyanında hesap olunur ve binbaşı olmak ve binbaşıdan
yukarı rütbelere çıkabilmek muharip sınıflara mahsus olup ikmali tahsil etmek ve
muvazzaf subaylara mahsus Terfi kanununda yazılı kayit ve şartları ihraz etmekle
meşruttur.
Ancak bu şeraitten başka deniz sınıfında binbaşı olmak için uzak seferler süvari
si veya çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak lâzımdır.
Bu maksatla Terfi kanununda zikredilen asgarî müddetin sülüsünü filen ifa
etmek üzere müracaat edenlerin orduva kabulü münakalât ve sair ihtiyaçlar naza
rı dikkate alınarak ait olduğu vekâletçe takdir olunur.
Seferdp vedek subaylar muvazzaf subaylar gibi Terfi kanunu ahkâmına tâbi
olurlar. Yedek askerî memurlar dahi, hazar ve seferde, muadilleri rütbedeki yedek
subaylar gibi ve yukarıda yazılı şartlar dahilinde terfi ederler.
I K Î N C Î MADDE — 1076 sayılı kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
Madde 22 —• Yedek subay ve memurları hazar ve seferde ancak Tahdidi sin
kanununda yazılı yaşlara kadar hizmete celbolunurlar. Bu yaşlar dahilinde bulu
nanlar ile dereceli ve derecesiz malulen tekaüt edilmiş ve edilecek olanlardan sıhhive heyetlerinin raporlarile ahvali sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istihdama mü
sait olmayanlar ordunun hafif, sabit ve eer hizmetlerinde kullanılırlar. Ancak sefe
rin icabı olarak lüzum görüldü&ü takdirde deniz subaylarile tabip, veteriner, eczacı,
kimyager ve dîs tabiplerinin binbaşı ve daha aşağı rütbelileri elli yedi vaşma ka
dar; diğerleri Tahdidi sin kanununda yazılı vasi ardan beş sene fazla yaslı ihtiyat
subay ve memurları dahi ahvali sıhhiyesi müsait olanların en gençlerinden başla
yarak orduya alınırlar.
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ÜÇÜNCÜ MADDE — 1555 sayılı kanunun üçüncü, maddesi ile 2779 sayılı ka
nun ve 3701 sayılı kanunun üçüncü maddesi kaldırılmıştır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükmünü yürütmeğe icra Vekilleri Heye
ti memurdur.
28 haziran 1941
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