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Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 5010 sayılı Kanun ile ilâve ve 6518 sayılı
Kanunla tadil edilen (E) fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun

(Resmî Gazete ile ilâm : 24. XII.
No.
6867

1956 - Sayı: 9495)
Kabul tarihi
1 7 . X I I . 1956

v

M A D D E i. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 5010 sayılı
Kanun ile ilâve ve 6518 sayılı Kanunla tadil edilen ( E ) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir :
E ) Devletçe görülen lüzum üzerine mühendis, madenci, jeolog, hekim ve Öğ
retmenler ile iç ve dış hizmetlerde, kurs ve stajlarda bulunan vazifeliler ve ken
di hesaplarına ecnebi memleketlerde tahsil, staj, doktora, asistanlık ve ihtisas
yapmak istiy enler den bu istekleri tahsil, staj, doktora, asistanlık ve ihtisas ya
pacakları müesseseleree ve varsa mecburi hizmetle bağlı bulunduğu müesseseler
tarafmdan kabul edilenlerin askere celp ve şevkleri Askerlik Kanununun 86 ve
89 ncu maddelermden biri durumuna girmemiş olmak şartiyle Millî Müdafaa
Vekâletince 32 yaşma kadar tehir edilebilir. Çalıştıkları vazifelerden ve kurslar
dan ve devam ettikleri tahsil ve ihtisastan ayrılanlar hakkında evvelce alınmış
sevk tehiri kararı kaldırılır.
M U V A K K A T M A D D E — Haien ecnebi • memleketlerde bulunanlardan du
rumları yukarıki fıkra içine girenler bu kanunun hükümlerinden faydalanırlar.
M A D D E 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
M A D D E 3. — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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