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İhtiyat subay ve askerî memurlar kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi
ve yine mezkûr kanunun 3 ncü maddesini değiştiren 2754 numaralı kanunun
1 nci maddesine yapılan ek hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22 / VI /1936 - Sayı:

3336)

No.
3052

Kabııl tarihi
12 - VI - 1936

B İ R İ N C İ MADDE — 1076 sayılı ihtiyat subay ve askerî memurlar kanununun
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 14 — Seferberlik ilânında her ihtiyat subay ve memuru ilân saatinden
başlayarak en çok 48 saat zarfında yola çıkmaya ve köy ve mahallelerinin şube
merkezlerine olan uzaklığına göre şube merkezinde bulunmaya mecburdurlar.
İhtiyat subaylarnım hazarda hizmete çağrılmaları askerlik şubelerinin resmî
mühürlerini havi celb puslalarımn kanunî ikametgâha tebliği suretile yapılır. ±5u
puslalar davet olunan zate imza ettirilmemiş olsa dahi muteberdir.
Hazarda davet keyfiyeti; bunların manevra, tatbikat, atış ve konferans
lar gibi
tedris ve talime müteallik mukannen içtimalara iştiraklerini temin
maksadile hava ihtiyat subayları her sene bir ay ve diğer sınıflara mensub olanlar her iki senede azamî bir buçuk ay devam etmek üzere
Heyeti Vekile kararile icra olunur. Ecnebi
memleketlerde
bulunanlar
seferberliğin ilânı tarihinden itibaren en yakın elçiliğe veya şehbenderliğe müracaat
etmeğe ve haklarındaki emirlerini almağa mecburdurlar.
İ K İ N C İ MADDE — Talim ve manevra için celbedilen hava ihtiyat subayları
talim ve manevra müddetince 2047 numaralı kanunun hükümlerine tâbidir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 2754 numaralı kanunun 1 nci maddesindeki cetvele ve
madde arasına yapılan ilâve ile, 1 nci madde aşağıda yazıldığı veçhile değiştiril
miştir:
H e r sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden
a m devreli lise ve muadilleri ile yüksek derecede meslek mektebleri, Yüksek deıiz ticaret mektebi ve muadili mekteblerden ve Üniversiteden mezun bulunanlar
le Yüksek deniz ticaret mektebinden çıkanlar, sekizinci maddedeki şartları
haiz
oldukları halde ihtiyat subay yetiştirilmek üzere tahsillerinin nevine ve kabiliyeterine ve Millî Müdafaa vekâletince takdir edilecek - ihtiyaca göre muhtelif sınıf lara
ayrılırlar ve askerî ehliyetnameyi haiz olup olmadıklarına göre aşağıdaki cetvelde
pazılı müddetlerle talim ve tahsile tâbi tutulurlar. Cetvelde gösterilen
hizmet
nüddetleri mezun bulundukları mektebe nisbetle değil, ibraz ettikleri askerî ehli
yetnamenin derecesine göredir.
Mekteb se-
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Askerî ehliyetname
l a m devreli lise ve muadili mekteblerdeıı me
zun ve askerî orta ehliyetnamesi olub da tam
ehliyetnamesi olmayanlar
l a m devreli lise ve muadili mekteblerdeıı me
zun tam ve orta ehliyetnamesi olanlar
Yüksek mekteblerle Yüksek deniz ticaret mek
tebi ve Üniversite mezunlarından askerî yük
sek ehliyetnamesi olanlar ve lise ve muadili mezunlarile Üniversite ve yüksek mekteb müda
vimlerinden yüksek yelken uyuşu görerek (C)
brövesisi alanlar
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Bunlardan, cetvel mucibince kıta hizmeti yapan ve ikmal eden veya yüksel
ehliyetnameyi haiz olan tabib ve baytarlar kamilen, kimyager, eczacı, dişçileriı
en liyakatlilerinden ihtiyaca göre Millî Müdafaa vekâletince lüzum görülecel
miktarı tere ili an kendi tatbikat mekteb lerine ve lüzumunda askerî, sıhhî mües
seselere, sınaî kimyagerler ve makine mühendislerinden lüzumlu miktarı aske
rî fabrikalara ve dişçi ve eczacı ve kimyagerlerle mühendislerden ihtiyaçtan faz
lasile diğerleri tefrik edildikleri sınıfları ihtiyat subay mektebine sevk ve buralard;
altı aylık bir hizmet ve tahsile tâbi tutulurlar.
Bunlardan tabib, künyager, eczacı, dişçi, ve baytarlar, kendi tatbikat mekteble
rinde veya sıhhî müesseselermde altı aylık bir tahsil ve hizmete tâbi tutulurlar v<
bu tahsilin nihayetinde yarsubay nasbedilirler.
Bu müddet zarfında bunlar hakkında idare, iaşe, ilbas ve maaş hususunda H a r
biye mektebi talebesi, Yüksek deniz ticaret mektebinden çıkanlara dahi muvazza
deniz talebesi gibi muamele yapılır.
İşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar askeı
lik mükellefiyeti kanununun 34 neü maddesindeki şartları haiz olsalar dahi sınıf
l a r m m muvazzaflık hizmetlerine aid müddetleri askerlik mükellefiyeti kanununu]
5 nci maddesine göre tamamlamak üzere çavuş rütbesile sınıfları kıtaat ve müesse
satma gönderilirler.
Bunların kıtada, mektebde geçen müddetleri hizmeti askeriyelerinden mahsu
edilir. Fakat ellerindeki askerî ehliyetname müddetleri nazarı dikkate alınmaz.
i k t i d a r ve ehliyetleri tasdik kılınanlar ihtiyat yarsubay nasbedilir ve sınıflaı
takım komutanlığında (Kıtası bulunmayanlar sınıf ve mesleklerine aid işlerde
hava ihtiyat yarsubayları hava mektebinde altı ay daha hizmet görürler. Bu müd
deti muvaffakiyetle bitirenler muvazzaf yarsubayları hakkındaki şerait dairesind
asteğmen nasbolunuıiar. Muvaffakiyet gösteremeyenler üç ay daha istihdam olu
narak yetiştirilir ve liyakat gösterenler asteğmenlikle, gösteremeyenler yarsubaj
lıkla terhis olunurlar.
Bunlardan muvazzaf sınıfa nakletmek isteyenlerin talimatnamesinde münderi
şartları haiz ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur veya müteahhid olduğu hizmei
ifa ve ikmal etmiş bulunanların ihtiyaç halinde muvazzaf sımfa nakilleri icra v
harbiye mektebinde tahsilleri ikmal ettirilir.
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Yalnız ihtiyat subay olarak hizmete devam etmek arzusunda bulunanların Miuî
Müdafaa vekâletince lüzum görülürse 14 ncü maddenin ikinci fıkrası mucibince
azamî iki devre müddeti kadar hizmetleı inin devamına müsaade olunur. Bu fazla
müddetler hazarda devrei talimiyelerdeki müddetlere sayılır.
İhtiyat subaylığa bidayeten tefrik edilenler, askerlik mükellefiyeti kanununun
34 ncü maddesindeki kısa hizmeti icab ettiren şeraiti haiz olsalar dahi işbu kanun
ahkâmına tâbi tutulurlar.
Askerî lise mezunlarından yabancı memleketlerde askerî mühendis ve askerî fen
memuru yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet et
tikten ve smıflarile alâkadar askerî fabrikalar veya sair müesseselerde 10 ay çalış
tıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik olunanlar ihtiyat yarsubay nasbedilir ve
tahsil görecekleri müesseselere gönderilir. Askerî mühendis ve askerî fen memu
ru olmağa kifayeti görülmeyenler talebe sıfatile Harbiye mektebine sevkedilirler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
18 haziran 1936
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