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I : 2 0 2 - 7 - 1 9 3 1 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Âzayi Kiram» 

dan iki zatın tahlifleri icra edildikten sonra veraset ve 
intikal ve bina vergileri kanun lâyihalarının birinci mü
zakereleri ikmal olundu. 

Maarif eminliklerinin lağvı hakkındaki kanun lâyi
hasının dahi ikinci müzakeresi yapılarak teneffüs için 
celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Refet Bey tarafından açılarak hayvanlar vergisi lâ

yihasının birinci müzakeresi yapıldı. 
Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum Müdürlü

ğünün temmuz 1931 tahsisatı hakkındaki lâyiha dahi 
müzakere ve kabul olunduktan sonra perşembe günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili 

Refet 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

Kâtip 
Yozgat 
Avni 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkın

daki kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tadili hak
kında kanun lâyihası (Mili! Müdafaa ve Bütçe Encü

menlerine) 
2 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkiline ve 

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin tadi
line dair kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14, 20 
R e i s — Refet Bey 

K â t i p l e r : Avni B. ( YOZGAT ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim; 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurla
rı kanununun muvakkat maddesinin D ve C fık
ralarının tefsiri hakkında 3/3 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — 1/116 numaralı mektep pansiyonları ka
nunu lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

Reis — Bu lâyihanın ikinci müzakeresini ya
pacağız. 

tur. 
fi] 51 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Bütçe En. M. M. Kemal Zainı B. ( Konya ) — 
Bütçe Encümeninde maarif bütçesinin müzakeresi 
esnasında, bazı fasıllar üzerinde tetkikat yapılması
na lüzum görülmüştür. O i'asıllardaki tahsisat ve 
hizmetler hakkında hali hazırda tetkikat yapıl
maktadır. O hizmetler bu kanunla alâkadardır. 
Binaenaleyh bu lâyihanın müzakeresinin pazartesiye 
tehirini, Bütçe Encümeni namına rica ediyorum. 

Reis — Bütçe Encümeni lâyihanın müzakeresi
nin tehirini istiyor. İtiraz var mı? (Hayır sesleri). 
Tehir ediyoruz. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey kal
mamıştır. Cumartesi günü toplanılmak üzere inika
da nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 14,25 
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T. B, M. M. Matbaasi 



Sıra No 51 
İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları kanununun 
muvakkat maddesinin (D) ve (C) fıkralarının tefsiri hak
kında 3/3 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 

Encümeni mazbatası 

T. C. . . . , - , . . . , . . - - , 
Başvekâlet 6-V-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1205 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1076 numaralı ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları kanununun muvakkat maddesinin (D) 
ve (C) fıkralarının tefsiri hakkında M. M. Vekâletinden yazılan 2 - IV -1931 tarihli ve 1030 numa
ralı tezkerenin sureti muktezası ifa buyrulmak istirhamile takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

16 - 6 -1927 tarih ve 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun mu
vakkat maddesinin (D) ve (C) fıkraları hükmüne tevfikan çağrılan efrattan gelmiyenler hakkında ne su
retle ceza tertip edileceği bazı cihetlerden sorulmakta ve bu hususta mevcut kanunlarda sarahat ol
maması ıfayi muamelede tereddüdü mucip görülmektedir. Esasen 1076 numaralı kanunun neşri ta
rihinde (D) ve (C) fıkralarına tabi efrat doğum ve askerliğe duhulleri itibarile ve mülga mükelle
fiyeti askeriye kanununun 42 inci maddesindeki sarahat veçhile kısmen ruhsatlı ve kısmen de ih
tiyat efrat meyanında bulunmakta olduklarından bunlardan vaki davete icabet etmiyenler hak
kında da sınıfları efradından davete icabet etmiyenler gibi muamele ifası lâzım gelirse de ruhsat
lı efradın seferberlik olmadıkça celbedilemiyecekleri ve ihtiyat efradın B. E. ile kararlaştırıldıktan 
ve Heyeti Vekile kararına iktiran ettirildikten,sonra talim, manevra, dahilî asayiş ve seferber
lik için sınıf ihtiyacına göre kısmen veya kamilen çağrılabilecekleri ve talim, manevra için çağ
rılacakların her defasında talim ve manevra müddetinin 45 günü geçmiyeceği mezkûr 1111 numara
lı askerlik mükellefiyeti kanununun 10, 57, 58 inci maddelerinde musarrah olup halbuki (D) ve (C) 
fıkralarına tevfikan celbedilenlerin mezkûr muvakkat maddenin yukarısında yazıldığı veçhile 
celpleri ihtiyat zabit ve memuru olarak yetiştirilmeleri maksadına matuf ve müddeti istihdamları 
da talim ve manevra için mukayyet 45 günü mütecaviz bulunması hasebile ruhsatlı ve ihtiyat ef
rada ait mevzuatı kanuniye ile tevafuk etmediğinden davete icabet etmiyenleri hakkında mezkûr 
sınıflar efradına kıyasen ceza tertibi maksadı kanunla kabili telif görülmemektedir. Gerçi (D) ve 
(C) fıkralarına tebaan silâh altına alınan efradın sureti celplerinin talim mahiyetinde olduğu be-
yanile bunlardan memur bulunanların maaş ve memuriyetleri hakkında 20 - 6 -1928 tarih ve 139 
numaralı tefsiri kanunî ile tahtı karara almmışsada bu tefsirin talim ve manevra müddetinin 45 gü
nü geçmiyeceği hususundaki 58 inci maddede mevcut kaydi kanuniyi ilga edip etmediği kestirileme-
diğinden ve keyfiyet esas itibarile kanunun tefsirine müteallik bulunduğundan keyfiyetin tekrar 



- 2 — 
B. M. Meclisine şevki ile bir karara raptı merhunu müsaadei devletleri bulunduğu maruzdur efen
dim.. 

M. M. V. 
Zelaıi 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Milli Müdafaa Encümeni 28/Yi/1931 

Karar No: 11 
Esas No: 3/3 • , • - • • • • • . 

Yüksek Reisliğe 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı kanunun muvakkat madde
sinin (D) ve (C) fıkrasının tefsirine dair Başvekâletin 6/V/1931 tarih ve 6/1205 numaralı tezkeresi 
ile encümenimize havale buyrulan evrak M. M. Vekâletinin mahsus memuru ile beraber tetkik ve mü
zakere edildi: 

D - C fıkralarındaki zatlar. 16/V/1927 tarihli ve 1076 numaralı kanunun mer'iyetinden evvel 
ihtiyat zabiti yetiştirmek için ittihaz edilmiş olan muhtelif usul ve şartlara tevfikan talim ve hizmet 
görmekte iken bir çok sebep ve icaplar dolayısile mezkûr şartları tamamlamadan evvel hizmetten ter
his edilmiş ve ihtiyat zabit namzetliği sıfat ve hakkını muhafaza ederek ihtiyat zabit vekillikleri 
neticelenmemiş olanlardır. 

Bu gibileri noksan kalan muamelesinin ikmali ve vaziyetlerin intacı için hizmete ve talime ça-
ğırılmaları ihtiyat sınıfında bulunanların talim ve manevra gibi çağirılışları mahiyetinden başka bir 
mahiyettedir. Bu itibarla bunlar hakkında 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanunundaki talim 
müddeti olan 45 gün kaydine tabi olmayıp (D) ve (C) fıkralarında yazılı müddetlere tabi olmaları 
tabiidir. Ayni mülâhaza veçhile hizmet ve talime çağırılan mezkûr ihtiyat zabit namzetlerinin silâh 
altında bulundukları müddetçe maaş ve memuriyetleri hakkında da 27 kânunuevvel 1928 tarihli ve 
139 numaralı tefsiri kanunî hükmünün tatbiki lâzım gelir. Yukarıda yazılı maksat için talim dave
tine icabet etmiyenlere tatbiki icap eden cezaların ihtiyat efradından olanlara tertip edilen cezaların 
ayni olması icabı kanunidir. 

Binaenaleyh meseleye taallûk eden kanun hükümleri sarili ve vazıh olduğundan keyfiyetin tefsi
rine mahal görülmediğine encümenimiz karar vermiştir. Arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Kütahya Na. Giresun Muş ^ Diyarbekir Balıkesir Ordu Kastamonu 
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