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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
(1455) sayılı kanunun sonuna bir madde ile bir muvakkat madde ilâvesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
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Mucib sebebler

Askerî liseleri ayni yılda muvaffakiyetle tamamlayan talebelerimiz ordunun ihtiyacına ve
talebenin şahsî ve bedenî kabiliyetine nazaran muayyen nisbetler dahilinde sınıflara ayrılarak
yüksek tahsillerini harb okulunda veya muhtelif fakültelerde takib etmektedirler. Fakülte tah
sil müddetleri müsavi olan muhtelif meslek mensublan kanunlarına tevfikan ayrı ayrı muamele
lere tâbi tutulmakta ve bu yüzden subay ye askerî memur nasbedildikleri zaman terfi ve
terakki bakımından aralarında bariz farklar hâsıl olmaktadır. Subay sınıfından olan veteriner,
dişçi ve kimyagerlerin ve askerî memur sınıfından olan askerî hâkim ve askerî muallimlerin muh
telif fakültelerdeki tahsil müddetleri dört sene olduğu veya dört seneye iblâğ edildiği ve ec
zacı tahsili üç sene bulunduğu halde liseyi ikmalden itibaren veterinerler dört sene iki ayda
teğmen, beş sene iki ayda üsteğmen ve yedi sene iki ayda yüzbaşı rütbesine nail olmaktadır.
Kimyager ve dişçiler teğmen ve üsteğmen rütbesine veterinerlerle ayni senelerde nail olmakta ise
ler de yüzbaşılığa on sene dört ayda nail olabilmektedirler. Eczacıların tahsil müddeti üç sene
olduğundan liseyi ikmalden itibaren üç sene iki ay sonra teğmen, dört sene iki ay sonra üsteğ
men ve dokuz sene iki ay sonra yüzbaşı olmaktadırlar. Askerî hâkim ve muallimler, fakülte
tahsilini tmüteakib ihtiyat subay okulu tahsiline ve ihtiyat subaylıkla kıta hizmetine tâbi tutul
duklarından memurluğa nasıblan emsali ve tahsil müddeti müsavi fakülte mezunu subaylara na
zaran hayli teahhur etmekte ve liseyi ikmalden itibaren beş sene altı ayda teğmen muadili ye
dinci sınıf memurluğa, dokuz sene dört ayda üsteğmen muadili altıncı sınıf memurluğa, on dört
sene dört ayda yüzbaşı muadili beşinci sınıf memurluğa çıkabilmektedir. Aradaki bu fark anüteaA
kib kademelerde de temadi etmektedir.
Ordunun temelini teşkil eden ve harb okulunu tamamlayan muharib subaylar bu günkü terfi
bekleme müddetlerine nazaran liseyi ikmalden itibaren iki sene on ayda teğmen, altı sene dört
ayda üsteğmen, on bir sene dört ayda yüzbaşı olduklarından meslek icabı fakülte tahsiline tâbi
olan subay ve askerî memurların üsteğmen rütbesinde muharib subaylarla ayni hizaya getirilme
leri, leh veya aleyhteki farkların izalesi ve hâkim ve muallimlerin ihtiyat asteğmen nasbedildikten.
sonra muamele memuru ve sanatkâr memur yetişenler'gibi kıta sitajma tâbi tutulmamaları muva
fık görülmüş ve bunu temin için 1455 sayılı kanuna bir madde ve bir muvakkat madde ilâvesi
zarurî bulunmuş olduğundan işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir.
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Yüksek Başkanlığa
1455 sayılı kanunun sonuna bir madde ile
bir muvakkat madde ilâvesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğinden hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muoibesile birlikte gönderildiğine dair olub encü
menimize verilen Başvekâletin 30 mayıs tarihli
ve 6/2241 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak' encüme
nimizde Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen
memuru huzurile okundu ve görüşüldü :
Muhtelif mesleke ayrılıb fakülteleri ikmal
eden subaylarla askerî memurların terfi ve te
rakki derecelerini bir hizada bulundurmak için
hâkim ve muallimlerin ihtiyat asteğmen nasıplanndan sonra muamele memuru veya sanatkâr
memur yetişenler gibi kıta stajına tâbi olmama

ları hakkındaki esbabı mucibe muvafık görülmüş
ve kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. Heye
ti Umumiyenin tasvib nazarına arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1455 sayılı kanunun sonuna bir madde İle bir mu
vakkat madde ilâvesine dair kanun lâyihası
MADDE 1 — 1455 sayılı kanunun sonuna
aşağıdaki madde ile muvakkat madde eklenmiş
tir:
Askerî hâkim ve muallim olmak üzere fakül
telerden neşet edenler ihtiyat subay mektebi
tahsilini muvaffakiyetle bitirdikten sonra ihti
yat asteğmenliğe terfi ettirilir ve yedinci «mf
memurluğa naklolunurlar. Altıncı sınıfa terfi
leri de fakültelerden subay olarak ayni tarihte
neşet eden dört sene tahsile tâbi emsallerile bir
likte icra edilir.
Muvakkat madde : Bu kanunun neşrinden
evvel muvazzaf talebe olarak ordu nam ve he
sabına fakültelerde yetiştirilmiş askerî hâkim
ve muallimler de yukardaki madde hükmünden
istifade ettirilir ve ehliyetleri tasdik edilenlerin
terfileri yapılır ve yeni smıflarmda da nasıbları

emsallerinin terfi tarihine götürülür ve bu nasıb ilerlemelerinden dolayı geçmiş zaman için
kendilerine bir gûna tediyede bulunulmaz.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icaraya
Millî Müdafaa vekili memurdur.
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