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1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun.
(Resmî Gazete ile yayımı : 30 . 12 . 1967 - Sayı : 12790)
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MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunum 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 14. — A) Seferde görev alacak yedeksubay ve yedek askerî memurlara bu görev
leri barışta tebliğ edilir. Tebliğ şekli, yükümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli makamlar,
Silâhlı Kuvvetler Personel Seferberliği Yönetmeliğinde belirtilir. Tebliğden sonra adreslerinde
vâki değişiklikleri bir ay içinde bağlı bulundukları ^askerlik şubesine bildirmemiş yükümlülere,
1 000 lira para cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yükümlüler; seferberlik ilânında, ilân saatinden bağlıyarak 6 saat
içinde yola çıkmaya ve köy ve mahallerinin şube merkezlerine olan uzaklıklarına göre, en ya
kın askerlik şubesinde bulunmaya mecburdurlar.
Sefer görev emri almış yükümlülerden, yabancı memleketlerde bulunanlar; çağırtmaları için
elçilik veya konsolosluklarea gazetelerde yapılacak ilânın neşrini takibeden günün ilk saatimden
itibaren, 6 saat içinde bulundukları yerden hareketle, en yakın, elçiliğe veya konsolosluğa mü
racaat etmiye ve haklarındaki emirleri almaya mecburdurlar.
Kendilerine barış zamanımda sefer görevi verilmemiş olup da, seferberlik esnasında görev
verilmesine lüzum görülen yükümlülerin çağırılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni ikâmet
gâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa dahi mu
teberdir. Bu yükümlülerden yabancı memleketlerde bulunanların çağınlmaları, elçilik veya konso
losluklarea aynı usullerle yapılır. Seferberlik esnasında görev almış yükümlüler, tebliğden itiba
ren 24 saat içimde bulundukları yerden hareketle en yakın askerlik şubesine, elçilik veya kon
solosluğa müraaoat etmiye mecburdurlar.
0) Yedek subay ve yedek askerî memurlar barışta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar
gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol hariç 45 günü geçmemek üzere, Bakamlar Kurulu kararı
ile silâh altına alınabilirler. Olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile lüzumu ka
dar uzatılabilir.
Barışta deneme tatbikatı için çağınlma : (B) fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki bükümlere
göre yapılır.
Barışta diğer hizmetler için çağınlma, davet puslasmın ikâmetgâhlarıma tebliği suretiyle ya
pılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş olsa dahi muteberdir. Bu şekilde görev alan yü
kümlüler 48 saat içinde bulunduğu yerden hareketle askerlik şubesine müracaat etmiye mecbur
durlar.
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 158 ve 158 e 1 neft ek S. Şayak basmayazılar Millet Meclisinim 87 ve 21 nci Bilflleşimine, 920 S. Sayılı basimayazı Culmhuriyet Sena^ostummm 58 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu 'klaıraım; Millet Meclisli Milî Savunma, Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonları görüşmüştür.
III - Esas No. 1/77
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