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Yedeksubay ve askerî

(Resmî
No.
4497

memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun

Gazete ile neşir ve ilânı : 23 . IX . 1943 - Sayı : 5515)
Kabul tarihi
17 . IX . 1943

B İ R İ N C İ MADDE — 1076 sayılı kanunun 3923 sayılı kanunla değişmiş olan
3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Yedeksubay okulunu ikmal ile yedeksubay olarak çıkanlar arasında hukuk
tahsili görmüş ve lüzumlu vasıfları haiz olanlardan yedek askerî adli hâkim ye
tiştirilmek iızere her sene lüzumu kadarı Millî Müdafaa vekâletince kura ile
ayrılır.
Bu suretle askerî adli hâkim namzetliğine ayrılmış olanlar asteğmenliğe nasıpları icra edilerek adli âmirler emrinde ve kıdemli hâkimler maiyetinde altı
ay çalıştırılır. Bu müddet sonunda liyakat gösterenler, yedinci sınıf askerî adli
hâkimlikle terhis olunurlar. Muvaffakiyet gösteremiyenler ise asıl sınıfları kı
talarına gönderilirler ve üç ay daha istihdam olunarak muvaffak olanlar teğmen
likle ve muvaffak olamıyanlar asteğmenlikle terhis edilirler.
Hâkimlik stajında altı ay müddeti bitirmeden hâkimliğe yaramıyacağı amir
lerince bildirilenler Millî Müdafaa vekâleti tarafından derhal asıl sınıfı kıtaları
na verilirler. Bu takdirde altı ay hâkimlik stajının geri kalan müddetini asıl sı
nıfı kıtasında stajla ikmal ederler. Muvaffak olamayanların staj müddeti üç
ay daha uzatılır.
Ancak bu suretle hizmet edeceklerin terhisleri; yedeksubay okulundan bir
likte neşet ettikleri diğer sınıf subaylarından evvel icra edilemez.
İ K İ N C İ MADDE — 1076 sayılı kanunun altıncı maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir:
Muvazzaflık hizmetlerini yaptıktan ve yedeksubay nasbedildikten sonra or
duda istifade edilebilecek başka bir meslek veya ihtisas diplomasını kazanan ye
de ksilbaylar, ihtiyaç halinde, sınıfları tatbikat okulunda, tatbikat okulu yoksa
sınıfı kıtasında rütbeleri ile üç aylık bir tahsil veya staja tabi tutularak Millî
Müdafaa vekâletince sınıfları değiştirilebilir ve bu üç aylık hizmet müddetleri
hazarda talim devrelerindeki hizmet müddetlerinden sayılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1076 sayılı kanunun 4073 numaralı kanunun birinci
maddesiyle değişmiş olan 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
A) Hazarda yedeksubaylarm silâh altında geçmiyen sivil hayattaki müd
detleri de hizmet müddetlerinden sayılmak şartiyle muvazzaf subaylar gibi ter
fi ettirilirler. Ancak teğmen olacaklar birer, üsteğmen olacaklar ikişer ve yüz
başı olacaklar sekizer talim devresine iştirak etmek ve muvafık sicil almak, de
nizde yüzbaşılık kursunu tamamlamak ve yakın seferde süvari veya çarkçı şaha
detnamesini haiz olmak şarttır.
Grümrük muhafaza kıtalarında istihdam olunan yedeksubaylardan teğmen ola
cakların bu kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel komutanlığın inhası
ile orduda bir buçuk ay staj, üsteğmen olacakların iki sene dokuz ay hizmetten
sonra aynı veçhile doksan gün staj, yüzbaşı olacakların da üç sene hizmetten son
ra yine inha ile 360 gün staj görüp sicil almaları şarttır. Bu subaylar takım ta-
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lim ve terbiye safhasının başlangıcında orduda bulunacak veçhile staja gönde
rilirler.
Bilûmum yedeksubaylarm terfilerinde kıdem hesabı muvazzaf subaylar için
deki hemnasıplı arkadaşları meyanmda hesap olunur.
Binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere çıkabilmek H a r p okulu tahsi
lini ikmal etmek ve muvazzaf subaylara mahsus Terfi Kanununda yazılı kayıt
ve şartları ihraz etmekle meşruttur.
Deniz sınıfında binbaşı olmak için yukarıdaki şartlardan başka uzak sefer
ler süvarisi veya çarkçısı şahadetnamesini hazi olmak lâzımdır.
Tabip, veteriner, eczacı, diştabibi, kimyager ve mühendis subayları kendi mes
lek mekteplerinde yüksek tahsillerini yapmış olduklarından bunlardan H a r p oku
lu tahsili aranmaz. Bu maksatla Terfi kanununda zikredilen asgari müddetin üç
te birini fiilen ifa etmek üzere müracaat edenlerin orduya kabulü münhalât ve
sair ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak ait olduğu vekâletçe takdir olunur.
B) Seferde yedeksubaylar muvazzaf subaylar gibi Terfi kanunu ahkâmına
tabi olurlar.
C) Yedek askerî memurlar dahi hazar ve seferde muadilleri rütbedeki ye
deksubaylar gibi ve yukarıda yazılı şartlar dahilinde terfi ederler. Memurların
terfileri için dahi H a r p okulu tahsili aranmaz.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 1076 sayılı kanunun 4078 numaralı kanunun ikin
ci maddesiyle tadil edilmiş olan 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Yedeksubay ve memurları hazar ve seferde ancak Tahdidi Sin kanununda
yazılı yaşlara kadar hizmete celbolunuıiar. Bu yaşlar dahilinde bulunanlar ile
dereceli ve derecesiz malulen tekaüt edilmiş ve edilecek olanlardan sıhhiye he
yetlerinin raporları ile ahvali sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istihdama müsait
olmıyanlar ordunun hafif sabit ve geri hizmetlerinde kullanılırlar.
Ancak sefer veya Fevkalâde Haller dolayısiyle ordunun kısmen veya tama
men seferi mevcuda iblâğı halinde lüzum görüldüğü takdirde tabip, veteriner,
eczacı, kimyager ve diştabipleriyle mühendislerin binbaşı ve dah a aşa g;ı rütbe
lileri 57 yaşma kadar (57 yaş dahil), diğer sınıflar yedeksubaylariyle bilûmum
yedek askerî memurların Tahdidi sin kanununda yazılı yaşlardan beş sene faz
la yaşlıları dahi, ahvali sıhhiyesi müsait olanların en gençlerinden başlıyarak or
duya alınırlar.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükmünü tatbika İcra
memurdur.
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