- mYedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa ek Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 15 . VII. 1953 - Sayı : 8458)
No.
6137

Kabul talihi

10. V I I . 1953

MADDE 1. — ilkokul üzerine en az beş yıl tahsil süresi olan meslekî ve tek
nik öğretim müesseseleri mezunları 107G sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî
Memurlar Kanununun 3923 sayılı Kanunla muaddel üçüncü maddesine göre ye
dek subay yetiştirilir.
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun kabulünden önce birinci maddede sayı
lan okullardan mezun olan ve askerlik hizmetlerini er olarak yapmış ve terhis
edilmiş olanlardan yaşları otuzdan (otuz dâhil) az olanlar kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iki sene içinde müracaatları halinde 1076 sayılı Yedek
Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun muvakkat maddesine 2754 sayılı
Kanunla eklenen fıkra gereğince yedek subay olarak yetiştirilirler.
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte er olarak as
kerlik hizmetini yapmakta bulunan birinci maddede yazılı okul mezunları; ye
dek subay yetiştirilmelerini talebedebilirler. Bu şekilde talepte bulunanların kıtalariyle alâkaları kesilir ve ilk fırsatta yedek subay okul veya talimgahlarına celbolunurGEÇÎCÎ MADDE 3. — Geçici bir ve ikinci maddelerde sayılanlardan yedek
subay olarak yetiştirilmelerini istiyenlerin er olarak yaptıkları hizmet süreleri
hazırlık kıtası hizmet sürelerine mahsup edilir.
Yedek subay okul ve talimgahlarını muvaffakiyetle bitirenler asteğmen, bitirmiyenler, çavuş nasbedilirler. Bunlardan; geçici birinci maddeye göre yedek
subay okul ve talimgahlarına celbedilmiş olanlar nasıplarmı mütaakıp, diğer
leri emsalleri kadar hizmetten sonra, terhis olunurlar.
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun kabulü tarihinde orduda görevli olup 5802
sayılı Astsubay Kanununa göre yetiştirilen sanat enstitüleri mezunu astsubaylar
ve astsubay adayı olarak bulunanlar bu kanunun hükümlerinden faydalanamaz
lar. Ancak 5802 sayılı Kanunda tâyin edilen mecburi hizmetlerini ikmalden son
ra ordudan ayrılanlar sınıfları yedek asteğmenliğine veya sekizinci sınıf yedek as
kerî memurluğuna nasbolunurlar .
Mecburi hizmetlerini bitirmeden subaylığa mâni olmıyacak sebeplerle ayrıl
mış bulunanlar, istekleri halinde geçici birinci madde gereğince yedek subay ye
tiştirilirler.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer-
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memur
dur.
14 Temmuz 1953
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