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Subay ve askerî memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm " 1. IV. 195S - Sayı: 8374)
No.
6077

Kabul tarihi
25.ÎH.195S

MADDE 1. — Muvazzaf subaylar ile askerî memurlar, subay ve askerî memur
olduklarından itibaren fiilen (10) yıl askerî hizmetlerini yaptıktan sonra istifa
edebilirler.
Ancak subay ve askerî memur nasbedildikten sonra :
a) Yabancı memleketlerde tahsil edenlerin veya staj görenlerin istifalannm
kabulü :
Masrafları kendi taraflarından ödenmiş ise tahsil veya staj için gidiş dönüş
tarihleri arasında geçen müddet ka&ar;
Devlet tarafından ödenmiş ise bu müddetin iki misli;
b) Üniversitelerimiz ile yüksek okullarımızda tahsil edenlerüı istif alarmın
kabulü, bu üniversite ve yüksek okullarda tahsilde geçen müddet kadar;
Fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.
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MADDE 2. — Lise mezunlarından tahsil için yabancı memleketlere gönderi
lenlerin mecburi hizmet müddetleri aynı yılda liseden mezun olanların Harb Okulunu bitirerek subay nasbedildikleri tarihten başlar.
Bunların istifaya hak kazanmaları için, (10) yıllık mecburi hizmet müddet
lerine ilâveten, tahsil için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen
müddetin iki misli hizmet etmeleri şarttır.
Ancak bunlardan Devletçe kendilerine yapılan masrafları ödiyenler, yabancı
memlekette bulunduğu müddet kadar fazla hizmete tâbi tutulurlar.
MADDE 3. — Askerî okul talebelerinden istifa etmek istiyenlerin istifaları,
Devletçe yapılan bütün okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. Ancak, bunların
emeklilik hakları başladıktan sonra, okul masraflarım verseler bile istifaları kabul
edilmez.
MADDE 4. — Mecburi hizmetini bitirenlerin istifaları kararnameye lüzum kal
madan vekâletçe derhal kabul edilir ve zaruri bir sebep olmadıkça terhisleri bir
aydan fazla geciktirilemez.
MADDE 5. — Fevkalâde hallerde ve harbde subay ve askerî memurların istifa
muameleleri îcra Vekilleri Heyeti karariyle fevkalâde halin veya harbin sonuna
kadar tehir edilebilir.
Yukardaki fıkra hükmü gedikli subay ve astsubayların istifaları halinde de tat
bik edilir.
MADDE 6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli andığı Kanununun
geçici 83 ncü maddesi kaldırılmıştır.
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MADDE 7. — Bu kanım neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 8. — Bu kanunu icra Vekilleri Heyeti yürütür.
27 Mart 1953

Riyaseti Cumhura yanlmı tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunum ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
:
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanaklarm
cilt ve sayfa numaraları
:

26 . / / / . 1953 ve 2/243

27 . III . 1953 ve 4/125
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[Birleşim : 41, 58 — 83 sıra sayılı Basmaya» 41 nci Birleşim Tutanağına bağlıdır.}

