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1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı ': 26 . 7 . 1963 - Sayı : 11464)
No.
291

Kabul tarihi
18.7.1963

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1975 yılının sonuna kadar,
son yoklamalarda askerliklerine karar verilenlerden ilköğretmen okulu mezunu olup Millî Eğitim Ba
kanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışanlar 4 ay süreli er temel ve ihtisas eğitimi
ni mütaakip öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler.
Ancak bunlardan lüzumu kadarı er temel ve ihtisas eğitimini mütaakıp Silâhlı Kuvvetler okuma-yazma okullarında öğretmenlik yapmak üzere görevlendirilir.
Bunların, askerlik şubelerinden şevkleri tarihinde başlıyan 4 ay süreli temel ve ihtisas eğitimi
süresi içinde memuriyetleri ile ilişikleri kesilir. Gerek köy ilkokullarında ve gerekse Silâhlı Kuv
vetler okuma - yazma okullarında öğretmen olarak çalıştırılacakları 20 ay içinde ise, memuriyetleriyle ilişikleri ihya edilerek "maaş ve özlük haklarını kendi statüleri içinde Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinden almağa devam ederler. Millî Eğitim Bakanlığından maaşlarını almağa devam
ettikleri sürece resmi elbise giyemezler ve iaşe edilmezler.
Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süresince Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokul
larında veya Millî Savunma Bakanlığınca gösterilen Silâhlı Kuvvetler okuma-yazma okullarında
öğretmenlik yapmaya mecburdurlar.
Öğretmenlik yapmak istemiyenlerle, öğretmen, hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik
mesleği ile ilişikleri kesilenler, geri kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere, kıtalara sevkedilirler. Bunların maaşları kesilir.
Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerle Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında vazife
gören öğretmenler firar ve izin tecavüzü bakımından Askerî Ceza ve Askerî Muhakeme Usulü ka
nunlarının hükümlerine tâbi olmaya devam ederler.
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silâhlı
Kuvvetleri İçhizmet Kanunundaki Silâhlı Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hükümler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde bulunan ve
askere şevklerinden önce Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev almış bulu
nan ilköğretmen okulu mezunları geçici 1 nci maddedeki esaslara tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlı
ğı emrine verilirler. Bu gibilere bu kanunun yayımını takibeden ay başından itibaren müktesep
maaş derecelerine göre maaşları verilir. Bunların askerlik şubelerinden şevklerinden itibaren ge
çen hizmetleri (4 ay süreli er temel ve ihtisas eğitimi hariç) memuriyette geçmiş sayılır.
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakamlar Kurulu yürütür.
22 Temmuz 1963

Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası '
: 20.7.1963
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkere
nin tarih ve numarası
: 22.7.1963
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
(Jüt Birleşim
Sayfa

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa

18
19

13

98
110
111

273
274
336:349

95
96

625
714:738

Millet Meclisi 340 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisi 111 nci Birleşim Tutanak dergisine, Cum
huriyet, Senatosu 214 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 96 nci Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Millî Savunma, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından kurulu Geçici Komisyon ile Cumhuriyet Senatosu Millî Sa'vunma, Millî Eğiitim ve Plân
komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon.

