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Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 11, 17 ve 19 ncu maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun
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B İ R İ N C İ M A D D E — 3634 sayılı Millî Müdafaa. Mükellefiyeti Kanununun 11,
17 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 11. — Tevakkuf veya yürüyüş ve gerekirse konuş halinde bulunan aske
rî kıtalara mensup askerî kişiler ve erler ve bunlara ait hayvan, eşya ve malzeme
askerî binaların mevcut olmaması v e y a kâfi gelmemesi halinde evvelce yazım so
nucunda kabiliyeti tesbit edilmiş olan Devlete, özel idarelere, belediyelere, k ö y 
lerin tüzel kişiliğine, vakfa, ortaklıklara ve derneklere ait binalı ve binasız g a y rimcnkııllere ihtiyaca göre sıra ile vazjyet ve bunların da kâfi gelmemesi halinde
boş olanlarından başlıyarak ahaliye ait olanlara başvurularak oralarda ibate ve
muhafaza edilirler. B u yerleşme ya sahiplerinin membaları gözönünde tutularak
iskân namı altında veya bu şartlara uyulmıyarak ihtiyaç nispetinde ve yerlerinin
istiap kabiliyetleri derecesine ve fakat yüıe içinde oturanların oturma hakları mu
hafaza edilerek konaklama tarzında yapılır.
İskân ve konaklama, bina sahiplerine yatak, kap, kaçak v e r m e k ödevini y ü k lemez.
İskân edilen yerlerde su ve elektrik gibi şeyler ücretli ise bunların ciheti askeri
yece istihlâk edilen miktarı ödenir.
İhtiyaç üzerine işgal edilen gayrimenkullerde de ayni suretle işlem yapılır.
Tevakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve münferit askerî kişiler şehirlerde,
kasabalarda, köylerde ve münferit evlerde hep bu tarzda yerleştirilir.
Yukarıda yazılı hallerde bina sahiplerinin ekonomik çalışmaları bozulmaz. T a r 
lalardan sahiplerinin ve işletenlerin ekip biçeceği kadar kısmı işgal edilmez. M i l 
lî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunca ' takdir edilecek fazla tarla kısımlarına da
lüzum hasıl olursa vaziyet edilir.
Madde 17. — A s k e r î kıtaların iskân edildikleri veya konakladıkları binalı ve
binasız gayrimenkullerde sebep oldukları bütün zararlardan Devlet sorumludur.
Sonradan uyuşmazlığı mucip olmamak için mümkün olan hallerde gayri menkul
lerin ne halde olduklarının, kullanılmak üzere bırakılmış eşya mevcut ise hal ve
niteliklerinin, işgal eden kıtadan bir subay ile mal sahipleri veya temsilcileri ta
rafından işgalden evvel imza edilecek zabıt varakasiyle belirtilmesi ödevlidir. B u 
nun bir sureti komisyona, diğer bir sureti ilgili kişiye v e r i l i r . .
Madde 19. — Binalı binasız gayrimenkullerin
işgaline mukabil sahiplerine
memleket rayicine göre takdir edilecek bir kira verilir.. Aşağıdaki hallerde iskân
ve konaklama parasızdır:
1. — Seferberlik yapılan mıntakalarda ve seferberlik süresince aynı kıtaların v e 
ya başka kıtaların aynı kimse nezdinde iskân edildikleri veya konakladıkları c e 
man beş gün.
2. — Toplama mahalline giderek veya toplama mahallinde ayni veya başka, baş
ka kıtaların aynı kimse nezdinde iskânları v e y a konaklamaları hallerinde h e r ay
için en çok üç gece.
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3. — Manevra yapan kıtaların iskânları veya konaklamaları hallerinde.
Î K Î N C Î MADDE — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer,
TÎÇÜNC Ü MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
6 Nisan 194o
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