1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 2754
Kanunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 17 .4.1965
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MADDE 1. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 2754 sa
yılı Kanunla değişen 25 nci maddesi aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir :
MADDE 25. — Yedeksubay ve yedek askerî Memurlardan hiçbirisi banş ve savaş hizmetin
den istisna edilemez. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; üyliklerinin devamı müddetince ertelenmiş sayılırlar.
Millî hayatın ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muhtacolduğu resmî ve Özel, yerli ve Türkiye'
deki yabancı kurumların kamu hizmeti faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu gibi kurumla
rın kilit yerlerinde çalışan yedeklik çağındaki yükümlülerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilk
ihtiyacı dışında kalan bir kısım yedeksubay ve yedek askerî memurlar olağanüstü
durumun,
seferberlik ve savaş hallerinin devamında aşağıdaki esaslar dâhilinde ve geçici olarak barıştaki
görev ve hizmet kadrolarında bırakılabilirler :
a) Olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamında her erteleme işlemi en
çok iki aya kadar hüküm ifade eder. Bu sürenin içinde veya sonunda Genelkurmay Başkanlığı
nın göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyleri hariç, diğer ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.
b) Olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin devamında bilimsel araştırma, ge
liştirme ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi için hizmetlerine ihtiyaç duyulan yedeksubay
ve yedek askerî memurların ertelenmeleri (a) fıkrasında gösterilen usul ile kaldırılabilir.
c) Her hangi bir yedeksubayın ve yedek askerî memurun ertelenebilmesi için o kimsenin olağan
üstü durumun, seferberlik ve savaş hallerinin baş^ngıç tarihinden itibaren en az üç aydan beri ki
lit mevkiinde çalışmaya devam etmiş olması şarttır. Ancak, savaş halinin devamında doğacak erte
leme ihtiyaçlarında bu şart aranmıyabilir.
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d) Yedeksubay ve yedek askerî memurluk hizmet kadrolarından hangilerinin kilit mevkii
olarak ertelenme yeri sayılacağı ve erteleme ile ilgili işlerin yürütülme şekilleri Genelkurmay
Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî S wunma Bakanlığınca teklif edilecek ve Bakanlar
Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
21
26
34
35
37

134
54
34
54
72

145
597
495
427
250:254

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cüt Birleşim Sayfa
26

54
58
69

34
198
716:717

Millet Meclisi 588 S, Sayılı basmayazı Millet Meclisi 72 nci Birleşim Tutanak dergisine, Cum
huriyet Senatosu 567 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 69 ncu Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu ile
Cumhuriyet
Senatosu Millî Savunma Komisyonu

