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3052 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 29/XII/1937
No.
3288

- Sayı : 3795)
Kabul tarihi
20 - XII -1937

B İ R İ N C İ MADDE •— 3052 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin son fık
alda
ki gibi değiştirilmiştir:
Askerî lise mezunlarından yabancı memleketlerde askerî yüksek mühendis ve
mühendis yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazırhk kıtasında hizmet
ettikten ve sınıfları ile alâkadar askerî fabrikalar veya sair müesseselerde altı ay
çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik edilenler tahsil görecekleri yabancı mem
leketlere askerî talebe sıfatile gönderilirler.
Yabancı memleketlerin yüksek mühendis mekteblerinde en az iki senelik tahsil
den sonra yapılacak ön imtihanlarda ve mühendis mekteblerinde buna tekabül
eden devre imtihanlarında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini ikmal edenler
yedek yarsubay nasbolunurlar ve tahsillerine devam ederler.
Talebe sıfatile yabancı memleketlerde tahsilde iken muvaffak
olamayanlar
memlekete getirilerek askerî memur nasbedilmek üzere meslek tahsiline veya ye
dek subay mektebi tahsiline tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya yedek subay
mekteblerinde de muvaffak olamayarak sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıkarılan
lar kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerinden başka askerî mekteblerde
meceanen okudukları müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler.
Yabancı memleket tahsilinde iken yedek yar subay olduktan sonra
tahsilde
muvaffak olamıyanlar da memlekete getirilerek muayyen bir meslek kursuna tâbi
tutularak askerî memur nasbolunurlar.
Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten sonra memleketimizdeki fabrika ve
ya müessese stajlarında askerî yüksek mühendis ve mühendislik tahsilini takibe
kifayeti görülmiyenler talebe sıfatile Harbiye mektebine sevkedilirler.
İ K İ N C İ MADDE — Askerî sanat lisesi mezunlarından olubda askerî yüksek
mühendis ve askerî mühendis yetiştirilmek üzere seçitmiyerek askerî sanatkâr
yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet ettikten
ve smıflarile alâkadar askerî fabrikalarda veya sair müesseselerde iki sene çalış
tıktan sonra liyakat ve kıyafeti tasdik olunanlar ihtiyat yar subay nasbedilirler ve
ihtiyat yar subay olanlar 1455 sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan muvazzaf
askerî sanatkâr muavini nasbedilerek kıtalara sevkolunurlar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1976 ve 2970

numaralı kanunlar kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
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29 - X I I -1937
BEŞlNCÎ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa vekili
memurdur.
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