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1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun Geçici 6 nci
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

(Resmi Gazete ile yayımı : 26.3.1981

Sayı : 17291)
Kabul Tarihi :

Kanun N o .

24 . 3 . 1981

2440

M A D D E 1. — 16.6.1927 tarih ve 1076 sayılı Yedek Subay ye Yedek Askerî Memurlar Kanonuna 12.11.1980
tarih ve 2338 sayılı Kanunla eklenen Geçici Madde 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ M A D D E 6. — Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı oüan meslek ve vasıfları haiz

yükümlüler hakkındaki

3 ncü madde (d) bendi hükmü saklı kalmak şartı ile 31 Aralık 1980 (dahil) tarihine kadar yurt içi veya yurt
dışı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar er olarak askere sevk edilir ve dört aylık temel askerlik
eğitimini müteakip terhis edilirler.
Dört aylık askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlardan yedek subay olmak

isteyenler, bu Kanu

nun 3 ncü maddesine göre seçilirler ve Genelkurmay Başkanlığının tespit edeceği ihtiyaca göre ve uygun g ö 
receği zafiıanlarda noksan kalan eğitimlerini tamamlayıp başarı gösterenler yedek subay

olurlar ve emsalleri

gibi terhis edilirler.
Dört aylık temel askerlik eğitimine tabi olanların sağlık nedeni ile istirahat, hava değişimi ve sağlık ku
rumlarında tedavi ve müşahedede geçen sürelerinin toplam 30 güne (dahil) kadar olan kısmı muvazzaf hiz
metlerinden sayılır.
Yükümlülerden, genel ve katma bütçeli idarelerle, belediye ve özel idarelerde veya Kamu İktisadi Teşeb
büsleri, teşekkülleri

ve müesseselerinde maaşlı veya sözleşmeli veya yevmiyeli veya

ücretli olarak görevli

bulunanlar ile bu görevlerde aday olarak bulunanlar, temel askerlik eğitimi süresince maaşsız veya ücretsiz
veya yevmiyesiz izinli sayılırlar.
Er olarak terhis edilen yükümlülerin arta kalan muvazzaf hizmet süreleri yedeğe ayrıldıktan sonra yaş had
dine iki kat olarak eklenir.
Bu maddeye tabi yükümlülerin celp ve şevkleri ile buna ilişkin işlemlerine ait diğer hususlar Türkiye Rad
yoları ve Televizyonu aracılığıyla ilan edilmek suretiyle duyurulur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetin
dedir.
Yoklama kaçağı veya bakaya suçundan mahkûm olanlar bu madde hükümlerinden

yararlanamazlar.

M A D D E 2. — Bu Kanun 14 Kasım 1980 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 175 S. Sayılı basmayazı Milli Güvenlik Konseyinin 46 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Milli Güvenlik Konseyi Milli Savunma Komisyonu görüşmüştür.
III : Esas No. : 2/45

