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SABIK ZABIT HULASASI 

1931 mali yih hesabi kati kanunu layihasi kabul 
edildikten ve subaylara ve askeri memurlara verilecek 
elbise ve techizat bedeli hakkindaki kanun layihasinin 
birinci miizakeresi bitirildikten sonra cum a giinti top-

lanilmak iizere inikada nihayet verildi. 
Ba§kan Vekili Katib Katib 

Tevfik Fikret Silay Tokad Balikesir 
Siireyya Tevfik Genca Sabiha Gokgiil 

2 —HA VALE EDLLEN EVRAK 

LSyihalar 
1 — Ankara Yiiksek ziraat enstitiistt 1935 yih biit-

gesinde 19 000 liralik miinakale yapilmasma dair ka
nun layihasi (1/388) (Biitge enciimenine) 

2 — Giimriik ve inhisarlar vekaleti 1935 yih biitge-
sinde 36 170 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/389) (Biitge enciimenine) 

3 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yih deniz biit-
gesinde agilacak hususi bir fasla 2 100 000 liralik fev-
kalade tahsisat konulmasma ve 1936 yilma sari taah-
hiid icrasina dair kanun layihasi (1/390) (Biitge encii
menine) 

4 — Suriyede Tiirklerin ve Tiirkiyede Suriyelilerin 
emlakine miiteallik mukavele iniiddetinin bir yil daha 
uzatilmasi hakkinda kanun layihasi (1/391) (Harici-
ye enciimenine) 

Tezkereler 
5 — Tiitiin, tuz ve miiskirat inhisar idareleri 1933 

mali yilma aid blangolarm gonderildigine dair Ba§ve-
kalet tezkeresi (3/192) (Divani muhasebat enciimeni
ne) 

6 — 27 mayis 1930 tarih ve 1632 sayili askeri ceza 
kanununun bazi maddelerinin degigtirilmesine ve bazi 
maddelerine ekler yapilmasma dair kanunun 14 ncii 
maddesinin tefsiri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi 
(3/189) (Adliye ve Milli Miidafaa enciimenlerine) 

Mazbatalar 

7 — Arttirma, eksiltme ve ihale kanununa bir mad-
de eklenmesine dair kanun layihasi ve Ziraat, Maliye 
ve Biitge enciimenleri mazbatalari (1/354) (Ruzna-
meye) 

8 — Bina vergisi kanununun bazi maddelerinin de-
gigtirilmesine dair kanun layihasi ve Dahiliye ve Ma
liye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimenle 
Biitge enciimeni mazbatalari (1/298) (Ruznameye) 

9 — Izmir ve Istanbul liman i§leri umum mtidiir-
liikleri 1935 yih biitgelerinde 4 500 liralik miinakale 
yapilmasma dair kanun layihasi ve Biitge encumeni 
mazbatasi (3/373) (Ruznameye) 

10 — Manisa mebusu Sabri Topragm, hususi sihhat 
yurtlarma ve hastanelerin himayesine dair kanun tek-
lifi ve Sihhat ve igtimai muavenet, Maliye ve Biitge 
enciimenleri mazbatalari (2/3) (Ruznameye) 

11 — Ogretici ve teknik filimler hakkinda kanun 
layihasi ve Giimriik ve inhisarlar, tktisad, Sihhat ve ig-
timai muavenet, Adliye, Maarif, Dahiliye, Maliye ve 
Biitge enciimenleri mazbatalari (1/141) (Ruznameye) 

12 — Van golii gemn igletme idaresi 1935 yili biit-
gesinde 750 liralik miinakale yapilmasi hakkinda ka
nun layihasi ve Biitge encumeni mazbatasi (1/382) 
(Ruznameye) 

KATIBLER 

B I R I N C I C E L S E 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Nuri Conker 

Sabiha Gokgiil (Balikesir), Ali Zrrh (Qoruh) 

BALKAN — Celse agilmistrr. 

3 — MtJZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 —• Biiyiik Millet Meclisi 1935 yili birinci 
kanun ay% hesabi hakkinda M.eclis hesablarmin 
tetkiki enciimeni mazbatasi (5/24) [1] 

(Mazbata okundu) 
BALKAN — Meclisce rttila hasil olmustur . 
Birinci miizakeresi yap i lacak maddelere ge-

[1] 78 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 

giyoruz. 
2 — Ordu zabitan heyeiine mahsus terfi ka

nununun 1252, 1494 ve 2753 sayili kanunlarla 
degistirilen Hand maddesinin degistirilmesi hak
kinda kanun layhasi ve Milli Miidafaa encume

ni mazbatasi (1/379) [1] 

[1] 79 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkinda sos 

isteyen var mi? 
Gl. ALI HIKMET AYERDEM (Gazi Anteb) 

— Efendim, bu terfi kanununun tadili hak-
kmda teklif edilen layihanin ne oldugunu an-
lamak igin biraz mesgul olmak istedim. Bu 
layihanm maddesinde iig kanun numarasi zik-
redilmektedir. 863 numarali kanunun ikinci 
maddesine baktim. Onun 1252 numarali ka-
nunla alakasi yoktur. Bunu degistiren 1494 nu
marali kanunda da goremedim. Nihayet 2753 
numarali kanunda da bunu alakadar edecek 
hie. bir hukme tesadiif etmedim. 

§>imdi 20 maddelik bir kanunun 8 maddesi 
bastan nihayete kadar degismis. Elimizde bu-
lunan besinci kanun oluyor ki hep terfie dela-
let ediyor. Bunlarm iginden gikmak kabil de
gildir. Bendeniz teklif ediyorum, biitiin bun-
lar miilgadir, densin ve terfi icin yeniden bir 
kanun yapilsin, getirilsin ki okunmasi ve an-
lasilmasi kolay olsun (Qok dogru, muvafik ses-
leri). 

MlLLl MUDAFAA ENCtJMENt MAZBATA 
MUHARRIRI GENERAL KAZIM SEVtJKTE-
KlN (Diyarbekir) — Generalin dedikleri gok 
dogru ve yerindedir. Terfi kanunu bir gok de-
fa tadile ugramistir. Bulamadiklarmi soyledik-
leri ikinci madde 2753 numarali kanunun ikinci 
maddesidir. Tadillerde hep bu ikinci madde ise, 
her subaym bulundugu riitbede, smifmm kita-
sinda, asgari muddetin\ucte biri kadar hizmet 
etmesinden bahseder. Ordunun kadrosuna muh-
telif fenni subay ilave edildikge faraza, Levazim 
mektebi alisinden gikan levazimcilar, doktor, 
baytar, eczaci, disgi, kimyager, haritaci, sanayi-
ci gibi subaylarm kitalan olmadigmdan ne su-
retle bu hizmeti yapacaklan ve ne suretle terfi 
edeceklerinden ibaret degisiklikleri ihtiva eder. 
Tayyare subaylan eskiden yapildigi gibi yetisti-
rilmiyor. Bunlar liseden harb mektebine girer-
ken, muhtelif smrfa ayrilanlar gibi, tayyare 
subayi yetistirilecekler de ayrilryor. Bunlar mek-
tebten gikmca bir ay izinden sonra atis mektebi
ne ve bir sene de piyade krtasma ve ondan son
ra iki sene de tayyare mektebine ve sonra da ha-
va kuwetlerine veriliyor. Iste burada tegmen 
olmak igin bir sene hizmeti olamadigmdan arka-
daslarmdan geri kalryor. Bu tadil bu subayla
rm piyadedeki hizmetlerinin kendi smif hizmet-
lerinden sayilarak terfilerinin geri kalmamasi 
igin bir fikra ilavesinden ibarettir. Bu kanunla 
bir kag subay arkadaslarmdan geri kalmistir, on-
lar terfi edeceklerdir. Bunu kabul ediniz. Gene 
Heyeti Umumiyenin arzusu veghile tekmil kanu
nun bir araya getirilmesini Hukumetten isteye-
lim. 

BALKAN — Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir (Tak-
rir vardir, sesleri). 

-1936 C : 1 
General Ali Hikmet Ayerdemin teklifi, bu ka

nunun muzakeresini geri birakacak mahiyette 
degildir. Terfi kanununda miiteaddid defalar 
degisiklik yapildigi igin tatbikatta miiskulati 
dai olmasm diye hepsini birlestirip yeniden bir 
kanun gikarmak maksadma matuftur. Bu, Hu
kumetten bir temennidir, muzakereye devam et-
mege mani degildir. 

Gl. ALI HIKMET AYERDEM (Gazi Anteb) 
— Takrir veriyorum. 

BASKAN — Miizakerenin tehirine sebeb 
yoktur. Maddelere gegilmistir. 

SULEYMAN SIRRI igOZ (Yozgad) — Tak-
riri dinleyelim. 

BALKAN — Dinlersiniz. 

863 sayili subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun 1252, 1494 ve 2753 sayili kanunlarla 
degistirilen 2 nci maddesinin degistirilmesine 

dair kanun 

MADDE 1 — 863 sayili subaylar heyetine 
mahsus terfi kanununun 1252, 1494 ve 2753 sa
yili kanunlarla degistirilen 2 nci maddesi asa-
gidaki gibi degistirilmistir : 

(Hig bir subay mensub oldugu smifmm ki-
tasmda riitbesine aid asgari miiddetin en az 
iigte biri kadar bilfiil hizmet etmedikge terfi 
edemez. Bu miiddetler kurmay subaylan igin 
harpte hasil olacak ihtiyaca gore Basbuglukga 
liizumu kadar azaltilabilir). 

(Astegmen ve tegmen riitbesinde olan havaci 
subaylarm terfileri igin riitbelerine mahsus as
gari miiddetin hesabmda kara ve hava smiflan 
kitalarmda yapacaklan hizmet miiddetlerinin 
mecmuu bilfiil kita hizmetlerinden sayilir). 

Sinrfmda kadro mucibince riitbesinin muka-
bili krtaat bulunmayan subaylarm terfileri ma-
fevklerinden alacaklari siciller iizerine yapilrr. 

Harb akademisi ve Yuksek levazim mektebi 
tahsilinde bulunan subaylara kurmay stajiyerle-
ri ve kurmay subaylarla Akademiye ve 
Yuksek levazim mektebine gireceklerin de bu 
mektebe girmezden evvel tahsil esnasmda ve 
tahsilden sonra memur edilecekleri muhtelif mu-
harib kita komutanliklarmda ve levazim smrfi 
igin kita sayilan yerlerdeki hizmetleri dahi esas 
snrflari kita hizmetlerinden sayilir. 

Alelumum muavin smiflar mensublarmdan 
Harb akademisini muvaffakiyetle itmam eden
ler, piyade sinifma nakledilirler. Isbu nakil-
den ewel muavin smif kitalarmda gegen hiz
metleri, kita hizmetinden sayilir. Ancak terfi 
igin piyade smifmda sicil miiddeti olan 6 ay 
bulunup muvafik sicil almak mesruttur. 

Mutehassis tabib ve baytar ve kimyagerlerin 
hastanelerde bakteriyoloji ve serolojihanelerde-
ki ihtisas hizmetleri kita hizmeti olarak kabul 
edilir. 

— 61 — 
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Sanayii harbiye ve Imrita smiflarma mensub 

subaylar smiflarma aid kadro dahilinde mafevk-
lerinden alacaklari sicil iizerine terfi ederler. 
Ancak birinci fikrada mezkur kita subaylarm-
dan gayri mezkur fikradaki emsali nasiblilardan 
evvel terfi edemezler. 

BALKAN — Birinci madde hakkmda miita-
lea var mi? 

SIRRI ICOZ (Yozgad) — General Ali Hik-
met, tetkikat yaptim,, kanunlar birbirine te-
dahiil etmis, iginden cikilamryor,, yeniden ka-
nun yapilmasmi teklif ediyorum, dediler ve bir 
takrir verdiler. Takririn mahiyetini bilmiyo-
rum. Fakat Baskan, verilen takrir kanunun 
tadil veya tehirini istilzam etmiyor, ayri me-
seledir diye miizakeresine gectiler. Bu, bir 
meselei miistehiredir. Evvela takririn okun-
masi lazimdir. Ondan sonra yapilacak is orta-
ya gikar. 

BALKAN — Dedigim gibi takrir, bu kanu
nun miizakeresine mani degildir. Miiteaddid 
defalar tadil edilmis olan maddeleri birlesiire-
rek vahide ircama aid takrirdir (Giiliismeler, 
isitilmiyor sesleri). tsitmek igin isitmis olmak 
vaziyetinde bulunmak lazimdir. 

Yiiksek Reislige 
Terfi kanunlarmm ilgasile bir kanun ha-

linde yeniden yazilmasmi ara ve teklif ederim. 
Gazi Anteb 
Ali Hikmet 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Yenisi yapi-
lincaya kadar agikta mi kalacak? 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKiN (Diyarbekir) — 
Nizamnamei dahilinin 24 ncii maddesi de bize 
tevdi olunan isi tevhid ve tetkik etmemizi amir-
dir. Mademki tensib buyuruluyor, bu kabil 
terfi kanunlanni bir araya getirir ve takdim 
ederiz. 

Ancak bir kac tayyare subayi var ki, halen 
terfilerini bekliyor (tJg gun sonra olsun sesleri). 
tJg giinde gikmaz, maamafih hakem Heyeti Ali-
yenizdir. 

BALKAN — Once de soyledigim gibi, Gene
ral Ali Hikmetin takriri su manayi istihdaf et-
mektedir: Zabitana aid terfi kanunu bir kac, ke-
re tadile ugramistir. Tatbik edilmekte olan bu 
kanun 3, 5, 8 defa tadil gormiistur. Hem asil ka
nun, hem de bu tadiller toplanarak bir kanuna 
irca edilsin. 

Miizakere etmekte oldugumuz kanun, sonra-
dan tebeddiile ugramis vaziyetler dolayisile Mr 
kaq hava zabitinin terfiine taalluk etmektedir. 
Bu da, diger tadiller gibi, bilahare degisen vazi-
yetlere gore ahkam tedvini mahiyetindedir. Bu 
zabitlerin haklarmm kaybolmamasi igin onlarm 
emsali gibi terfiine taalluk etmektedir. 

§u ifade ile maksadm ne oldugu anlasildiktan 
sonra takriri reyinize arzedecegim. j 
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§ttKRtt YA§IN (Canakkale) — Oniimuze 
arzolunan, kanun tadilidir. Mevcud olan bir ka
nunun tadilini mutazammm bir layihadir. Bina-
enaleyh bu vesile ile, tamamen yeni bir kanun 
yapmak teklifini bununla kanstirmak dogru 
olmaz. Bu yeni kanunu kim yapacaktir? Bunu, 
siiphesiz ki Hiikumetin yapmasi lazimdir. Bina-
enaleyh takrir Hiikumetten bir temenni mahi
yetindedir. Eger takrir sahibi arzu ederse yeni 
bir takrirle ayrica miiracaat edebilir. Bu tak
ririn hatta reye konmasina bile imkan yok-
tur. §imdiye kadar bir enciimenin yeni bir ka
nun tedvinine memur edildigini gbrmedim. 
Binaenaleyh takririn ancak temenni mahiyetin-
de telakki edilerek, Hukumete verilmesile ikti-
fa edilmesini cira ediyorum. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Evelce, verilen 
takrir okunmamis oldugu icin bendeniz isi an-
lryamadim. §imdi takrir okundugu zaman an-
ladim ki bu takrir reye konulamaz ve kanun da 
miizakere edilerek gikar. 

BALKAN — Heyeti umumiyeyi daha ziyade 
tenevviire medar olmak iizere bir seyin arze-
dilmesi lazimdir. Malumualinizdir ki tarihi in-
tisarrndan itibaren bir ve bir cok meddeleri 
tadil edilmis olan kanunlanmiz az degildir. 
Bu da bu kabildendir. Yani intisarmdan itiba
ren hie bir maddesi tadile ugramiyarak tatbik 
edilen kanunlanmiz oldugu gibi liizum gbriil-
diikce bir gok maddeleri tadile ugrryan kanun
lanmiz da vardrr. Bu da o kabiidendir. Bina
enaleyh sahibi takrir arzu ettigi takdirde sim-
diye kadar bu kanunda yapilan tadilleri ihtiva 
edecek bir kanun teklif ederler ve miizakereye 
de hacet kalmaksizm simdiye kadar gec.mis olan 
tadilati da cami olmak iizere bir kanun temin 
edilmis olur. 

G l . A L t HtKMET AYERDEM (Gazi An
teb) — Takririmi geri alryorum. 

BALKAN — Birinci madde hakkmda miita-
lea var mi? 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nes-
rinden evvel hava smifmda riitbelerine aid 
asgari kita hizmetim dolduramadiklarmdan ter-
fileri gecikmis olan havaci astegmen ve tegmen-
ler de bu kammun hukiimlerine tabi tutulurlar. 
E.o-er emsalleri terfi et.rai<s ise ve kendileri de 
diS-er terfi sartlarmi haiz iseler terfi ettirilirler 
ve bunlarm vaprlacak olan terfileri emsalleri-
nin terfi tarihinden itibar edilir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 
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MADDE 2 — Bu kanun hiikiimleriiu Milli 

Miidafaa vekili yerine getirir. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 
Kanunun ikinci miizakeresi vaktmda yapi-

lacaktrr. 
Pazartesi 15 te igtima etmek iizere celseyi 

tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15, 20 

DttZELTME 

27 nci inikad zaptmm 55 nci sayifasmdaki rey cetvelinde Qoruh intihab dairesine (ilyas Sami 
Mus) ismi konacaktir. 

•m*^ 



T. B. M. M. Matbaaa 



( S. Sayisi: 78 
Biiyuk Millet Meclisi 1935 yili birinci kanun ayi hesabi hak-

kinda Meclis hesablannin tetkiki encumeni 
mazbatasi (5/24) 

Meclis hesablarmm tetkiki enciiifieni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. T. Encftmen* 
Karar No. 5 
Esas No. 5\24 

235 864 
100 518 

336 382 
268 247 

68 134 

i 

43 
52 

95 
99 

96 

13-1-1936 

Yiiksek Bagkanliga 

Birinci kanun 1935 birinci gunfindeki para 
» » » icinde ahnan para 

Hepsi 
Birinci kanun 1935 icinde verilen para 

i> » » son giiniinde Ziraat bankasmda kalan para 

Buyiik Millet Meclisi 1935 yili birinci ktnun ayi hesabi gozden gecirilerek bu ayda ahnip 
verilen ve birinci kanun ayinin son giinunde Ziraat bankasmda kalan paralarm sayisi yukarida 
gosterilmi§ ve muhasebenin defterlerile kar§ila§tinlarak sarfiyat evraki birbirine ve Ziraat 
Bankasindan gelen hesab pusulasinda mevcud oldugu gosterilen para dahi yukarida gosterdi-
gimiz paraya uygun ?ikmi§tir. 

Umumi Heyete arzedilmek uzere yiiksek Reislige sunulur. 

Melis H. T. E. Ba§kam 
Bursa 

Esad Sagay 

Aza 
Balikesir 

M. Detnir 

M. M. 
Van 

Hakki Ungan 

Aza 
Ankara 

R. Aktar 

Murakib 
Denizli 

Mazhar Miifid Kansu 

Aza 
Konya 

Mustq-fa Ulusan 

Katib 
Ankara 

Rifat Araz 
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S. Sayisi y79 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 1252,1494 
ve 2753 sayili kanun^arla degi§tirilen 2 nci maddesinin 
degi?tirilmesi hakksnda kanun layihasi ve IVIilli mudafaa 

encumeni ma^batasi (1/379) 

T. C. 
Ba§vekdlet 6-1-J 936 

Kararlar Mildilrlugii 

Sayi : 6/15 
T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

863 sayih Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 1252. 1404 ve 2753 sayili kanunlar-
la deg-i§tirilen 2 nci maddesinin tadili hakkmda Milli Mudafaa Vekilligince hazirlanan ve icra 
Vekilleri I leyetinin 25-XII-935 tarihli topiantismda Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun 
layihasi esbabi mucibesile birlikle sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/'. i no nil 

Esbabi rmicibe layihasi 

Askeri havaciligimizm baslangicindan bu giine kadar hava sinifma intisab eden subaylar 
icin kabul ve tatbik edilen raenabi su safhalara, iptina eder: 

1 - 1928 tarihine kadar dogradan dogruya ordudan, 
2 - 1931 tarihine kadar harb okulunu bitiren muhtelif sunflara mensub yarsubaylardan, 
3 - 1934 tarihinden itibaren de askeri liscleri iyi dereeede bitiren ve saglik durumlari hava-

ciliga clverisli olanlar, hava kadrosu ihtiyacina gore ayrilarak hava n a nun a harb okuluna ve-
rilmekte ve bu okulu bitirdikten sonra yarsubaylikln 3 ay icin kara ordnsn atis okuluna yol-
lanmakta ve biuui ikmali miiteakib hava okuluna, ahnarak ugucu ve makine sub ay i yetistiril-
mektedir. Bunlardan: 

Birinei usul - Yas ve okuma engelleri dolayisile niahzurlu goriilmus, fevkalade ihtiyae, ve 
mecburiyet olmadikca bu usule miiracaat edilmemesi karargir olmustur. 

Ikinci usul - Diger sinif subaylan gibi hava subaylarmi da vaktinde ayird. ederok hazirlan-
mada tekaddumii temin nmlahazasile vaz geoilmistir. 

Uguncii usul - Halen meri olan bu usul, bu giinkii tatbikati ile talim ve terbiye, zaptiirapt 
ve olgimluk noktai nazarmdan niahzurlu goriilmus ve isbu mehaziri bertaraf ve izale icin atis 
okulunu bitiren hava yarsubaylarinin dogruca hava okullarma almmayarak bir sene kara or-
dusunda tavzif edildikten sonra hava okullarma almmabm elzem gorulmustiir. Fakat : 

Hava subaylarinm kara ordusu hakkindaki nazari bilgilerinin ameli sahada da tatbik ve 
inkisafi diisunulerek aim an bu tedbir ve tertib, hava okulunu bitirdikten sonra intisab edecek-
leri hava kitalannda yapacaklan hizmet miiddetlerinin azligi dolayisile bir senelik kita staj-
larini ne kara ve ne de hava birliklerinde tam ola^ak vapamiyaeaklari icin bu vaziyet, terfi 
sartlanndan sayilan 2753 sayih kannnun 2 nci maddesindeki (Hie bir sub ay mensub oldugu 
smifinin kitasinda riitbesine aid asgari miiddetin en az iiete biri kadar bilfiil hizmet etmedik-
ge terfi edemez) hiikmiine uymamakta ve bu hal ise hava sinifma heniiz ayak basmis bulu-



nan subaylarcn diger siniflara aynlan emsallerinden bir sene sonra terfi edilmelerine sebebi-
yet vermektedir. 

Kendi kusurlari olmadan sirf kara ordusunda bir sene staj gSriip itiiiktesebatlarmi tezyi-
de tabi tutnialari yiiziindeti diger emsallerile beraber terfi edilmemeleri gibi bir haksizliga yer 
vermeniek ve orduimn muhtac, oldugu esirgeyicileri arttirmak icjn maliza, hava siniflariiida ye-
tismis olmalan igin liizumlu goriilen piyade kitalarmdaki staj muddetmiii hava smifinda gecj-
recekleri miiteakib kita hizmeti ilc birlikte tutariniii lata hizmetinden sayilmasi igin kaimna 
bir fikra Have edilmis ve bu hakkm ayni zamanda bu yiizden magdur kalmis olanlara da tes-
mili ie,in yine kanuna muvakkat bir madde eklenmistir. 

Millt Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M.M. 
M. M. Enciimeni 13-1-1936 
Karar No. 17 
Esas No. 1/379 

Yiiksek Baskanliga 

863 sayili subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun 1252, 1494 ve 2753 sayili kanunlar
ia degistirilen 2 nci maddesiiiin tadili liakkin-
da Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan ka-
nun layihasi esbabi mucibesile gonderildigine 
dair olup encumenimize havale edilen Bas-
vekaletin 6 son kanun 1936 tarihli ve 6/15 nu-
niarali tezkeresi Milli Miidafaa vekilliginden 
gonderilen memurlan ile enciimenimizce okim-
du ve gdrusuldii: 

Mueibli sebeblerde uzunca bildirildigi ve<j-
hile tayyare subayhgi igin yetistirilen ve harb 
okulunu bitirince tie. ay atis mektebinde ve 
bir sene piyade kitasinda hizmetini yaptiktan, 
hava okuluna ve sonra hava kuvvetleri kadro-
suna alinan tayyare yarsubaylarmin diger si-
nif yarsubaylarx gibi 863 numarali terfi kanu
nunun ahkamma gore terfie hak kazanmak iejn 
piyade ve hava kitasmdaki hizmetlerinin de 
kendi smif hizmetlerinden sayilarak emsalle
rinden geri kalmamalanni temin maksadile 

863 numarali kanunun evvelee degisen 2 nci 
maddesinde teklif olundugu veyhile bir frkra 
ilavesine ve 5 astegmen ve tegmenlerden ibaret 
olan ve arkadaslarindan geri kalmis bulunan 
tayyare subaylarinm da bu kanuudan istifade 
etmeleri i^in muvakkat madde de yerinde go-
riilerek kanun layihasi aynen kabul edilmistir. 
Ileyeti umumiyenin tasvib nazarina arzedilmek 
iizere Yiiksek Baskanliga sunulur. 

M. M. En. lis. M. M. Katib 
Istanbul Diyarbekir Erzurum 

8. Gokbcrk K. Seviiktekin 

Antalya Balikesir Ooruh 
C. Mengiliboru C. Esencr M. A.um l?s 

Erzurum Gazi Anteb Istanbul 
A. Akyiirek B. KaMi Dr. II. #. Erri 

Kirsehir Kocaeli Manisa 
L. M. Ozdts N. Bozatik Kdztm Nami Duru 

Mugia Samsun Tekirdag Urfa 
N. Tuna It. Barkm R. Apak Ahmed Yazgan 
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HfeftMETfN TEKLlFt 

863 sayih subayiar heyetine mahsus terfi kanu-
nunun 1252, 1494 ve 2753 sayili kanurilarla 
degistirilen 2 nci maddesinin degistirilmesine 

dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 863 sayili subayiar heyetine 
mahsus terfi kanununun 1252, 1494 ve 2753 sa
yili kanunlarla degistirilen 2 nci maddesi asagi-
daki gibi degistirilmistir: 

(Hie. bir subay mensub oldugu sinifmm ki-
tasmda riitbesine aid asgari miiddetin en az 
iicte biri kadar bilfiil hizmet etmedikge terfi 
edemez. Bu miiddetler kurmay subaylan icjm. 
harpte hasil olacak ihtiyaca gore Basbuglukca 
liizumu kadar, azaltilabilir. 

(Astegmen ve tegmen riitbesinde olan hava-
ci subaylarm terfileri ic,in riitbelerine mahsus 
asgari miiddetin hesabmda kara ve hava smif-
lan krtalarmda yapacaklari hizmet miiddetleri-
nin mecmuu bilfiil kita hizmetlerinden sayilir). 

Smrfmda kadro mucibince riitbesinin muka-
bili kitaat bulunmayan subaylarm terfileri ma-
fevklerinden alacaklan siciller iizerine yapilrr. 

Harp akademisi ve Yiiksek levazim mektebi 
tahsilinde bulunan subaylara kurmay stajiyer-
leri ve kurmay subaylarmm Akademiye ve 
Yiiksek levazim mektebine gireceklerin de bu 
mektebe girmezden ewel tahsil esnasmda ve 
tahsilden sonra memur edilecekleri muhtelif mu-
harip kita komutanliklannda ve levazim smifi 
igin krta sayilan yerlerdeki hizmetleri dahi esas 
smiflari krta hizmetlerinden sayilir. 

Alelumum muavin smiflar mensublarmdan 
Harp akademisini muvaffakryetle itmam eden-
ler, piyade smrfma nakledilirler. Isbu nakil-
den ewel muavin smif krtalarmda gecen hiz
metleri, krta hizmetinden sayilir. Ancak terfi 
igin piyade smrfmda sicil miiddeti olan 6 ay 
bulunup muvafik sicil almak mesruttur. 

Miitehassis tabib ve baytar ve kimyagerlerin 
hastanelerde bakteriyoloji ve serolojihanelerde-
ki ihtisas hizmetleri kita hizmeti olarak kabul 
edilir. 

Sanayii harbiye ve harita smiflarma mensub 
subayiar smiflarma aid kadro dahilinde mafevk-
lerinden alacaklan siciller iizerine terfi eder-
ler. Ancak birinci fikrada mezkur krta subay-
larmdan gayri mezkur fikradaki emsali nasip-
lilardan ewel terfi edemezler. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nes-
rinden ewel hava smif mda riitbelerine aid asga
ri krta hizmetini dolduramadiklarmdan terfileri 
gecikmis olan havaci astegmen ve tegmenlerde 
bu kanunun hukumlerine tabi tutulurlar. Eger 
emsalleri terfi etmis ise ve kendileri de diger 
terfi sartlarmi haiz iseler terfi ettirilirler ve 
bunlarm yapilacak olan terfileri emsallerinin 
terfi tarihinden itibar edilir. 

MADDE 2 -
teberdir. 

MADDE 3 -
Miidafaa vekili 

Bs. V. 
/ . Inonu 

Da. V. 
$. Kaya 

Mf. V. 
8. Arikan 

S. I. M. V. 
Dr. B. Saydam 

— Bu kanun nesri tarihinden mu-

— Bu kanunun hukiimleririi Milli 
yerine getirir. 

30-XII -1935 

Ad. V. 
$. Saragoglu 

Ha. V. V. 
(Sf. Kaya 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. t V. 
Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. ozalp 

Ma. V. 
F. Agrah 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zv. V. 
Muhlis Erkmen 
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