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1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3923 sayılı Ka
nunla tadil edilen, 3993, 4107, 4175, 4497, 4690, 5221, 5674 ve 6137 sayılı kanunlarla fıkralar ek
lenen 3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Her sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden 
yüksek okul ve fakültelerden mezun oldukları anlaşılanlarla bu derecede olduğu Millî Eğitim Ba 
kanlığınca tasdik edilen yurt dışındaki yüksek okul ve fakültelerden mezun olanlardan 8 nci mad
dede yazılı şartları haiz olanlar, yedek subay yetiştirilmek üzere kayıt ve kabul merkezlerine yol
lanırlar. 

Kayıt vs kabul merkezlerine gelenler Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önünde tutularak test ve 
mülakatlarla tesbit edilen kabiliyetlerine, meslek ve ihtisaslarına göre sınıflandırılarak Yedek Su
bay Okul ve talimgahlarına gönderilirler. 

Ygdek subay yetiştirileceklerin hizmet süreleri 2 yıl olup, bunun 6 ayı yedek subay adayı ola
rak Yedek Subay Okul veya talimgahlarında, 18 ayı da subay olarak sınıflan birlik veya müesse
selerinde eğitim ve hizmette geçer. Okul veya talimgahlarda geçen 6 aylık tahsil süresi, gerekti
ğinde Millî Savunma Bakanlığınca lüzumu kadar uzatılabilir. Bu uzatmadan dolayı 2 senelik hiz
met süresi değişmez. 

8 nci maddede yazılı şartları haiz fakülte ve yüksek okul mezunları yaş hadlerini doldurmuş ol
salar bile yukardaki fıkrada belirtilen askerlik hizmetlerini yapmadıkça çağdan çıkanlamaz. 

Okul veya talimgâhlardaki yetiştirilme sırasında Askerî Ceza Kanununun 154 ncü maddesine 
göre hükmen çıkarılanlar ve diğer gayriahlâki vasıfları ve disiplinsizlikleri sebebiyle Yedek Su
baylığa yaramıyacaklan okul veya talimgahlar eğitim ve disiplin kurullannda tesbit edilenler dö
nem sonu beklenmeksizin er olarak; okul veya talimgâhlardaki öğrenim ve eğitim dönemi sonun
da basan gösteremiyenler çavuş olarak geri kalan muvazzaflık hizmetlerini tamamlamak üzere sı
nıfları kıta ve müesseselerine yollanırlar. Bu gibilerin, Askerlik Kanunundaki kısa hizmet şartla-
rmı taşısalar dahi (Sakatlar hariç), muvazzaflık hizmetleri tamamlattmlır. Bunlann Yedek Su
bay Okul veya talimgahlarında geçen müddetleri askerlik hizmetlerinden sayılır. 

Yedek Subay Okul veya talimgâhlarmdaki öğrenim ve eğitim dönemi sonunda yapılan imtihan
larda başarı gösterenler asteğmen nasbolunurlar ve sınıfları kıta ve müesseselerine atanırlar. Bu
ralarda asteğmen olarak 6 ay hizmetten sonra ehliyetleri sicilleriyle sabit olanlar, teğmenliğe yük
seltilir ve hizmetleri sonunda teğmen olarak terhis edilirler Asteğmen olarak 6 aylık hizmetleri 
sonunda teğmenliğe liyakatleri görülnüyenler, 6 ay daha asteğmen olarak hizmet görürler. Bu sü
re sonunda liyakatleri sicilleriyle tesbit edilenler teğmenliğe yükseltilirler. Bu süre sonunda da 
liyakati gordlmiyenler terhislerine kadar asteğmen * olarak kalırlar ve asteğmen olarak terhis edi
lirler. 

Ordunun çeşitli hizmetlerinde, sivil hayattaki meslekî ihtisasları dâhilinde çalıştırılmalarında 
zaruret görülenler ile teknik eleman ve tercüman olarak vazifelendirilecek olanların yukardaki 
fıkrada yazılı kıta ve sınıfı görevi kaydına tâbi olmaksızın tâyin edildikleri yerlerden alacaklan 
sicilleri üzerine terfileri yapılır. 

Yedek subay nasbedilenlerüT hizmet süreleri olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu karariyle 
lüzumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süreler, yaş haddinin sonundan iki kat düşülür. 
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Yedek asteğmen ve teğmen olarak kıta ve müesseselerdeki hizmetleri sırasında hastalananlar, 

muvazzaf subay emsalleri gibi tedavi ve sıhhi izin süresine tâbi tutulurlar. Sıhhi izin süresini ta-
mamlıyanlar terhis edilirler. Ancak sıhhi izin süresini tamamlamadan (Faal kıta görevi yapabilir) 
raporu alanların hizmet süreleri 6 ayı doldurmadıkça terhisleri yapılmaz. 

Yedek subaylardan sağlık özürlerinden ötürü orduda istihdama elverişli olmadıklarına ait (Sü
rekli çürük) raporu alanlar haklarında hastalık ve arızalarının durum ve derecelerine ve görev 
alıp alamıyacaklarına nazaran terhis ve maluliyet işlemleri özel kanunlarına göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte, yedek subay olanlarla Yedek Su
bay okullarında talebe olanlar eski kanun hükümlerine tabidirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan hükümler 
gereğince yedek subay olmak hakkını veren üniversite ve yüksek okullardan gayrı okullardan me
zun olup, 1076 /ayılı kanunun 8 nci maddesindeki şartları haiz olanlar Millî Eğitim Seferberli
ğinde kullanılmak üzere öğretmen olarak Millî Eğitim Bakankğı emrine verilirler ve askerlik şu
belerinden sevk edildikleri andan itibaren askerlik hizmetleri başlamış sayılır. Bunlar iki senelik 
askerlik mükellefiyetleri zarfında Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen yerlerde öğretmenlik yap
maya mecburdurlar. 

Bunlardan halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olanlar müktesep maaşlarım al
maya devam ederler. Bunun haricinde olanlar fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 
baremin 13 ncü derece maaşını alırlar. Bunlar askerlik şubelerinden şevklerinden itibaren iki se
nelik askerlik mükellefiyetleri esnasında firar ve izin tecavüzü bakımından Askerî Ceza Kanununa 
tabidirler. Bunların, okulların yaz tatili devresinde ne şekilde askerî eğitime tâbi tutulacakları 
Millî Savunma ve Millî Eğitim bakanlıklarınca tesbit olunur. Askerî eğitimleri sırasında Harb 
Okulu talebeleri gibi yedirilir ve er gibi giydirilirler. Eğitim mahallerine gidiş ve gelişleri Harb 
Okulu talebeleri gibi Devletçe temin olunur; muvakkat görev yolluğu alamazlar. Öğretmenlik ma
aşları verilmeye devam olunur. 

Öğretmen olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerden öğretmenlik hizmetlerini 
lâyıkı veçhile yapamadıkları usulü dairesinde anlaşılanlarla öğretmen olmak istemiyeııler ve asker
lik eğitimlerinde muvaffak olamıyanlar geri kalan mükellefiyetlerini er olarak tamamlamak üzere 
kıtalara sevk olunurlar. 

İki senelik askerlik hizmetlerini öğretmen olacak tamamlıyanlar teğmen olarak terhis edilirler. 
Ancak, fiilen ild ders yılı ve 6 aylık askerî eğitimlerini tamamlamadıkça terhis edilemezler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun geçici ikinci maddesinin gerektirdiği masraflar 1960 malî 
yılı Bütçe Kanununun (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerine dâhil tertiplerden temin olunacak mik
tarların Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıkları bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisatlardan karşılanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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