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Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun
(Resmî
No.
2850

Gazete ile neşir ve ilâm : M/XI/1935

- Sayı : 3170)
Kabul tarihi
20 - XI -1935

B l R Î N C l MADDE — 1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun adı (Asker
lik kanunu) şeklind ve bazı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Madde :2 — Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı ve yazıla
cak olan yaşma göredir ve yirmi yaşma girdiği sene ikinci kânunun birinci günün
den başlayarak 46 yaşma girdiği sene ikinci kânunun birinci gününde bitmek üzere
en çok yirmi altı sene sürer. Yerli nüfus kütüklerinin birinde yazılı olmayan kim
selerin yabancı kütükleri yerli kütükleri gibi sayılır.
Muhacirlerin askerlik çağlarının başlangıcı, geldikleri yılda nüfus kütüklerine
geçen yaşlarına ve bu esasa göre hesab olunur. Nüfus doğum kâğıtlarında doğum
larının ay ve günü yazılı olmayanların doğum günleri yılın temmuzunun birinci gü
nü sayılır.
Geldikleri yıl ikinci kânunun birinde 22 yaşını bitirmiş olanlar muvazzaf hizmete
tâbi tutulmayıp yaşıtları eırad arasına ihtiyata geçirilirler. Bu gibilerin her ne se
beple olursa olsun nüfus kütüğüne yazılmalarının gecikmiş olması, geldikleri za
man yaşlarına göre başlayacak olan a s k c l i k çağlarım geciktirmez. Bunlar nüfus
kütüğüne yazıldıkları tarihten başlayarak iki yıl geçmedikçe talim, manevra ve
başka iş için silâh altına çağırılmazlar.
Geldikleri yıl ikinci kânunun birinde 22 yaşını bitirmemiş olanlar muvazzaf hiz
metini yapmağa mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri tarihte (16 : 22 da
hil) yaşında olupta Hükümetçe iskân edilenlerin ve Hükümetin gösterdiği yerde
yurd tutanların muvazzaflık hizmetleri, nüfus kütüğüne kay dolululukları tarih
ten başlayarak iki yıl geciktirilir ve bu hizmetleri en yakın piyade kıtalarında yap
tırılmak üzere altı aya indirilir.
Hükümetçe iskân edilmeyenler veya Hükümetin gösterdiği yerde yurd tutmak
istemeyenler yalnız iki yıllık geciktirme hakkından istifade ederler.
Memleketlerinde tahsilleri ihtiyat zabiti yetişecek derecede olupta, geldikleri ta
rihte 22 yaşını bitirmiş olanlara memleketlerinde askerlik yapmış ve fakat 22 yaşını
bitirmemiş bulunanlardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve geldikleri tarihte 22
yaşını bitirmemiş ve memleketlerinde askerlik etmemiş olanlar iki yıl geciktirme
müddetinden sonra 1076 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulurlar.
Muhacirler arasında önce tâbi oldukları Hükümet ordusunda ihtiyat veyr
muvazzaf zabit olanlardan lâzım olan evsafı taşıyanlar staja tâbi tutularak
ihtiyat zabitliğine geçirilirler.
Umumî seferberlikte muafiyet yoktur
Ancak nüfus kütüğüne kaydolundukları tarihten başlayarak üç ay geçmemi5
olanların silâh altına alınmaları üç ayın sonuna bırakılır.
Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kavillerini yaptırmayanlar yukarıdaki nıua
fiyetten istifade edemezler.
Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini veya bunun yerine bedel verdik
lerini tevsik edenler tekrar muvazzaf hizmete tâbi tutulmayıp yaşıtları yerli ef
rat ile ihtiyata geçirilirler. Türkiye içinde bir iskân mmtakasmdan diğer bir is
kân mmtakasma Hükümetçe naklolunarak yerleştirilen vatandaşlardan nıuvazza
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hizmete tâbi olupta bunu henüz yapmamış olanların bu hizmetleri, yerleşecekleri
yere vardıkları tarihten başlayarak iki yıl geciktirilir ve en yakın piyade kıta
larında yaptırılmak üzere altı aya indirilir.
Kanunen muhacir tanınmayan mülteciler ve ecnebilerden türk vatandaşlığına
girenler vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli efrat
gibi askerliklerini yaparlar.
Madde : 5 — Muvazzaflık
devri; piyade
.sınıfında
(ve hizmet
müd
detleri, 1,5 seneden ziyade olan sınıflara bağlı bulunmayan bütün müesseselerde)
L,5, diğer sınıflarla muzikada 2. Cfümrük ve jandarmada 2,5 ve denizde 3 sene
olup kıtaya duhul gününden başlar. 1.5 seneden ziyade askerlik yapacakların
fazla yaptıkları askerliklerinin karşılığı olmak üzere askerlik çağlarının sonun
dan iki kat düşülür.
Madde : 10 — i l e r askerlik şubesinde numarasız efradın hepsi ve
numa
ralılar
ihtiyaç,
msbetinde ve
numara sırasile askere alındıktan sonra faz
la kalanlara (Artık efrat) denir.
Artık efrat, lâzım olduğu vakit arkadaşları ihtiyata geçinceye kadar askerlik
yapmak üzere çağırılabilirler. Arkadaşları ihtiyata geçinceye kadar çağırılmamış olan artık efrat arkadaşlarile ihtiyata geçirilir.
Kısa hizmet yaparak ve yahut yaşıtlarından evvel askere giderek muvazzaf
hizmetlerini bitirdikleri için ihtiyata geçmek üzere terhis edilenlere (Ruhsatlı
efrat) denir. Ruhsatlı efrat ihtiyata geçinceye kadar seferberlik olmadıkça tekrar
muvazzaflık hizmeti için askerliğe çağırılamaz.
Madde : 11 — Gönüllü asker, ancak
deniz ve
jandarma
sımflarile
gedikli küçük zabitlik için alınır. Gönüllü için asgarî kabul haddi on sekiz yaşını
ikmaldir.
^ladde : 16 — Yoklamaya
çıkacak zabitlerle
lerince usulü veçhile harcırah verilir.

memurlara

kendi

vekâlet-

Madde : 17 — Her
sene askerlik çağına
giren
erkeklerin
nüfus kütüğiindeki adlarıle baba adını, yaşlarım ve soy adlarını gösterir tasdikli defter
leri bir ay evvel askerlik şubelerince nüfus idarelerinden alınır. İlk ve son yok
lamalar işbu kayitlere göre yapılır.
Her sene ikinci kânunun birinci gününden başlayarak bu künyeler, örneğine
göre ayrı ayrı cetvellere yazılır ve köy ve mahallelerde herkesin görebileceği yer
lere yapıştırılır. Herkes bu cetvellerde göreceği yanlışlığı veya adları yazılmamış
olanları, kendilerinin olsun olmasın yoklama memurlarına veya askerlik şubelerine
bildiir. Köy ihtiyar meclisi ve mahalle mümessili bu hususta istenilen ve icap eden
malûmatı yoklama memurlarına bildirmeğe mecburdurlar.
İlk yoklama memurları, bu yoklama müddeti için köy ve mahallelere giderek
voklamayı yaparlar ve askerlik çağma girmiş olanlar, cetvellerde adları bulunsun
bulunmasın bu yoklamada sağlamlığı, okuyup yazması, tahsil derecesi, saııati ve bu
lunduğu yer hakkında yoklama memurlarına kendisi giderek malûmat vermeğe yalıud yazı ile veya başka birisile bunları bildirmeğe ve nüfus hüviyet cüzdanlarını
göstermeğe borçludurlar. Bu suretle ilk yoklaması yapılan herkesin yoklama neicesi şube ve nüfustaki yoklama defterlerine ve hüviyet cüzdanının askerlik hane
sine doldurularak yoklama memurları tarafından tasdik olunur ve son yoklamada
m cüzdanlarla bulundukları mahallin askerlik meclisine her halde gelmeleri ve gelneyenlerin cezalandırılacağı kendilerine veya vekillerine anlatılır.
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Madde : 21 — Askerlik meclisleri aşağıda gösterilen kimselerden mürek;eptir:
1 - Mahallin en büyük mülkiye memuru (veya yerine göndereceği zat) ;
2 - Askerlik şubesi reisi veya vekili;
3 - Nüfus müdürü ve ya memuru;
4 - Mahallî idare heyetinden ve belediyesinden birer zat;
5 - İ k i hekim (Birisi sivil olabilir).
Bunlardan en büyük mülkiye memuru (veya yerine göndereceği zat vali mini
mi ise) meclise reis ve şube reisi veya vekili muavin olur.
Şubedeki diğer zabitan ile köy ihtiyar meclisi ve mahalle mümessilleri, sorula
cak işlere dair malûmat vermek ve rey sahibi olmamak üzere mecliste bulunurlar.
Askerlik meclisi kararile asker edilenlerden ihtiyat zabiti yetişecek derecede
tahsili olanlar yoklamayı müteakip ve yüksek mekteplerde askerî ders göreceekler
ilk ders senesi başında doğrudan doğruya Millî Müdafaa vekâletince ve diğerleri
aşağıda yazılı encümence muhtelif sınıflara ayrılırlar:
1 - Şube reisi veya vekili (Reis);
2 - Meclis hekimleri (Aza);
3 - Jandarma zabiti (Aza) (Yalnız jandarmaya ayrılacak efrat hakkında rey
sahibidir);
4 - Deniz zabiti (Aza) Denize efrad verecek sahil şubelerinde bulunur. Yalnız
deniz efradı hakkında rey sahibidir.
İdare heyeti kararile numarasız asker edilenlerin sınıflarıuın tayini, mıntakasmda bulundukları kolorduya aiddir.
Madde : 23 — Kolordu kumandanları askerlik meclislerinde bulunması lâzmıgelen askerî hekimleri vaktinde tayin ederler ve eksik kalacak olanları Millî Müda
faa vekâletine bildirirler. Millî Müdafaa vekâleti, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletile muhabere ederek hekim noksanlarını sivil hekimlerden tamamlar ve sahil
şubelerinde bulunacak deniz zabitlerini de tayin eyler.
Madde : 34 — Aşağıda yazılı şartları haiz olanlar, aşağıdaki fıkralarda göste
rilen kısa hizmetlerden birile muvazzaf hizmetlerini yaparlar:
A) "Kamum mahsusu mucibince ihtiyat zabiti olacaklar
için tahsil ve askerî
ehliyetnameleri derecelerine göre hizmet müddeti 6. 8, 10, 12 a> dır.
İhtiyat zabitliğine liyakat göstermeyenlerin kısa hizmet hakları kaldırılarak
muvazzaf hizmetleri işbu kamına göre tamamlattırılır.
Orta uıekteb ve muadillerde tâli derecedeki meslek mektebleri ve muadilleri
mezunlarından orta askerî ehliyetnameyi haiz olanların sınıflarına mahsus muvaz
zaflık hizmet müddetleri nihayetinden iki ay indirilir.
B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup işbu şahadetnameleri hava mektebi kumandanlığınca tasdik edilmiş olanlardan askerî tayyarecilikte bifiil istihdam olu
narak askerî pilotluk şahadetnamesi alanlar 12 ay.
C) 3 ve daha ziyade oğlu olup ta bunlardan ikisi askerliklerini yaparken veya
tebdilihavada iken ölmüş bulunan baba veya dul ananın üçüncü ve diğer oğul
l a n 12 ay.
D) 3 ve daha ziyade oğlu askerde \ e> a tebdilihavada ölmüş bulunan baba veya
dul ananın diğer oğulları 6 ay.
Askere şevkleri veya herhangi bir kıta ve müessesede müstahdem bulunduk
ları şube kütüklerile veya evlerine ve komşularına gelen kıtalarınca tasdikli
mektublarla sabit ve askerden izinli veya firar olarak ayrıldıklarına ve yahut
şevkleri ve mektubları tarihinden itibaren beşinci sene sonuna kadar sağlıklarına
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veya öldüklerine dair bir lıaber gelmediği belediyelerin ve ihtiyar meclislerinin
idare heyetlerinden tasdikli şahadetnameler ile anlaşılmış olanlar askerde ölmüş
bayılır.
C, I) Fıkralarına göre kısa hizmet yapacaklar en yakın piyade kıtalarına ve
rilir.
H ) Binicilikleri, binicilik idman kulüplerinden veya kazaları belediye heyetlemiden tasdik edilenlerden (5:7) yaşında ve en az (1,45) yüksekliğinde süvariye
elverişli sağlam kendi bineği ve numunesine uygun bir eyer takımı ile müracaat
edenler 12 ay. (İşbu hizmet, arzu ettikleri bir süvari kıtasında yaptırılır).
Bunlar lataya girdikleri günden itibaren beş sene müddetle hayvan ve eyeı
takımlarım hüsnü muhafaza eylemeleri ve her ne sebebe mebnı olursa olsun
-cıya ve telef \ukuunda ayni şartlar altmda diğerini tedarik etmiş bulunmaları
meşruttur (Zıya ve telef seferde umumî ahkâma tâbidir). Bu müddet zarfında
ıayvan ve eyer takımlarını hüsnü muhafaza etmedikleri ve zıya ve telef vukuunda
/erine diğerini tedarik eylemedikleri kıta ve şubelerince anlaşılanlara muvazzaf
ıizmetlen tamamlattırılır.
İşbu efradın müstahdem oldukları müddetçe hayvanlarının iaşe, muytabiye ve
iair masrafları Hükümete aiddir.
V) Sakat efrad 12 ay (Bu müddetin altı aya indirilmesine Millî Müdafaa vekâeti salâhiyettardır).
Bu maddenin muhtelif fıkralarında yazılı sebeblerle kısa hizmete tâbi tutula*ak efrattan (İhtiyat zabiti yetişecekler hariç) sakat olanlara kısa hizmetlerinden
iz olanı yaptırılır.
Ertesi seneye

bırakma

Madde : 35 — Son yoklama sırasında aşağıda gösterilen sebeblerle
askerlik
kıpmayacakları anlaşılanların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bırakılır :
A) Vücudları askere yarayacak derecede büyümemiş olanlar;
B) Zamanın geçmesile veya tedavi ile geçecek illet ve hastalıkları olduğu sıhhî
uuayene uetieesinde anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar (Bunlardan iş•u kanunda yazılı çağırılma zamanına kadar iyileşecekleri veya mahpusiyetleri bieceği anlaşılanlar ertesi seneye bırakılın ay ip bedenî kabiliyetlerine göre asker ediirler ).
C) Askerî mekteblerle nizamname ve talimatnamelerine göre devam mecburi eti olan resmî ve yüksek mekteblerle liseler ve orta mekteblerde ve tâli meslek
ıekteblerinde veya bu derecelerde okluğu Maarif vekâleti veya müdürlüklerinden
ısdik edilen hususî ve ecnebi mekteblerde ve ayni evsafta bulundukları Maarif
ekâletince tasdikli memleket harici mekteblerde okumakta oldukları anlaşılanlar.
Bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa
adar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üstüste smıf geçemeyenler, yüksek
ir mektebi bitirdikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya ihtisas şubelerine ay
ırmış müesseselerin ve Üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine
irenler, ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler. İşbu talebenin derslerine munızaman devam etmeleri şartile tahsil saatleri haricinde memuriyet, vazife, sanat,
caret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mâni değildir.
D) İ k i oğlu olupta biri askerde bulunan bir baba veya dul ananın askerlik ça
ma giren diğer oğlu, kardeşi muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar.
Bir baba veya dul ananın ikiden ziyade oğlu olupta ikisi askerde iken askerlik
ığına giren diğer oğulları kardeşlerinden birisi muvazzaf hizmetini bitirinceye ka-
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dar sevkohmmazlar (On beş yaşından küçük olanlar ve geçime yardım edemeyecek
derecedeki malûlle]- hesaba katılmaz).
Bu fıkraya tâbi olanların muamelesi, celb ve sevk zamanında şevkin geciktiril
mesi ve birlikte askere alınacaklar için baba veya dul ana hangisinin bırakılmasını
isterse onun bırakmması suretile yapılır.
işbu fıkranın hükümleri harb olmadığı zamana mahsustur.
Madde : 40 — Hastalık veya muvakkat çürüklüğe dair hekimler tarafından ve
rilen rapor üzerine ertesi seneye bırakmı işi son yoklama zamanında askerlik
meclislerince, başka zamanlarda idare hev-etlerince yapılır.
Şevkin geciktirilmesi işi, numaralı veya numarasız askerliklerine karar veri
lenlerin kıtaya girinceye kadar geçecek müddet içinde sıhhî hallerinin göstere
ceği lüzum üzerine askerlik şubelerince yapılır.
Madde : 69 — Seferberlik zamanlarında çağırılacak efrat ile muvazzaflardan
beş sene ağır hapis ve daha ziyade cezayi müstelzim cürümler müstesna olmak
üzere diğer bir cürüm veya kabahat ile maznun veya mahkûm (Mevkuf veya
mahpus olsun olmasın) olanlarm muhakemeleri veya mahkûm oldukları cezanın
infazı terhislerine talik olunur.
Bu müddetler içinde dava ve ceza müruru zamanları işlemez.
Madde : 8 0 — K ı t a ve müesseselerden kaçan veya aldıkları izin ve tebdili
hava müddetini geçiren efrat kıta ve şubelerce ele geçirilinceye kadar aranır ve eld(
edilenler nezaret altında kıtalarına sevkedılmek üzere mahallî Hükümetine t e s
lim olunur.
Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle herhangi bir mahkemenin hukınettiğ
hapis cezaları muvazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayılmaz. Disiplin cezaları hız
metten sayılır.
Beraatle neticelenen davalarda mevkufıyet müddetleri hizmetten sayılır. An
cak muvazzaflardan 6 ay talim görmemiş olanlara bu müddet tamamlattırılır
İhtiyatlara talim müddeti kadar hizmet yaptırılır.
Madde : 81 — Askerlik çağma girdikten sonra yaşlarını değiştirenlerin yaşla
rıııda yapılan değişikliğin askerliklerine tesiri yoktur. Ancak son yoklama gör
memiş olanlardan nüfus kütüğünde yazılı yaşları, şahıslarına uygun görülmeyenle
rin yaşlarının tashihini nüfus kanununa göre aid olduğu mahkemeden isteme!
üzere askerlik meclisleri veya askerlik daire ve şube reisleri veya mahallinin en bü
yük mülkiye memuru tarafından müddeiumumiye müracaat olunur ve bümuhake
me takdir olunacak yaşa göre askerlikleri yaptırılır.
Askerlik meclislerinin veya askerlik daire ve şube reislerinin veya mahalliniı
en büyük mülkiye memurunun istemesi üzerine yaşları değiştirilenlerden değişe]
yaşlarına göre son yoklama görmemiş veya görmekte bulunmuş olanların yaşıtla
rile yoklamaları yapılır. Arkadaşları son yoklama görmüş olanlardan 23 yaşını bi
tirmemiş bulunanlar yalnız muvazzaf hizmete ve 23 yaşını bitirmiş olanlar 86 ne
madde hükmüne tâbi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yaptıktan sonra yaşıtlarımı
bulunduğu sınıfa geçirilirler.
Askerlik çağma girmezden evvel yaşlarını değiştirenlerin değişen yaşlan kabu
olunur. Bunlardan yaşlarını büyütmüş olanlar değişen yaşlarına göre arkadaşlaı
son yoklama görmemiş veya görmekte bulunmuş iseler arkadaşları veçhile yokla
maları yapılır. Yaşıtları son yoklama görmüş bulunanlar hakkında ise emsallerini
sevkeclilmediğine göre 84 ve sevkedildiklerine göre 86 neı maddeler mucibince mu
amele yapılır.
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Madde : 83 — Askerlik çağma girmiş olub da 20 yaşına girdiği sene temmuzu
nun birinci gününe kadar 17 nci madde veçhile doğrudan doğruya veya her hangi
bir vasıta ile ilk yoklamasını yaptırmayan ve yoklama defterine ismini yazdırmayanlardan son yoklamanın devam ettiği günler bitinceye kadar müracaat eden veya
ele geçenler, bin kuruş para cezasına tâbi tutulur ve her iki yoklamaları birden ya
pılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır.
Madde : 86' — Son \oklamada bulunduklar] yerdeki askerlik meclisine veyahııd elçilik ve konsolosluklara gelmiyeıı ve 26 neı maddede vazıh mazeretlerini
bildirmeyen ve birlikte askerlik muamelesine tâbi oldukları doğumluların celb vo
şevkine kadar da ele geçmiyen mükellefler, elde edildiklerinde bulundukları yerde
ve^ahud yol masrafı kendileri tarafından verilmek üzere en yakın yerde bulunan
iki askerî bekime (birisi sivil olabilir) muayene ettirilir. Muayene neticesinde as
kerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar askerlik meclislerince ve toplu değilse idare
heyetlerince numarasız asker edilirler ve askerlik meclisleri çalışmadığı zaman
larda sınıfları ve mürettebleri, mıntakasmda bulundukları kolordularca tesbit edi
lerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere derhal işbu mürettebata sevk olunurlar
(.')5 yaşını bitirmiş olanlarla daha yukarı yaşta bulunanlar geri hizmetlerde istih
dam olunurlar).
Sıhhatleri muvakkaten askerliğe elverişli olmadığı anlaşılanlar keza askeılik
rıeclisi veya idare heyetlerince numarasız asker edilir ve şevkleri geri bırakılır.
Bunların sonradan yaptırılan muayenelerinde sıhhî halleri, askerlikten büsbütün
^karılmalarım ıcab ettirirse 41 nci madde hükmüne tâbi tutulurlar. Askerliğe el
verişli olduklarını gösterirse sınıfları ve mürettebleri yukarıdaki gibi tesbit oluıarak hemen sevkedilirler.
Sıhhî hallerinden dolavı ilk muayenede askerlikten büsbütün çıkarılmaları i cab
'denier 41 nci madde hükmüne tâbi tutulurlar. 86 nci madde hükmüne girenler
ıskerî mahkemelere verilir.
Madde : 87 -— Son yoklama sırasında ertesi seneye terki mucib mektebi erde
)kumakta olup ta bulundukları mahal askerlik meclislerine veya
şubelerine
ahsil derecesi hakkında tasdikli şahadetname göndermemiş olanlar 15 lira pai'a
•ezasına tâbi tutulur ve ertesi seneye bırakılır.
Madde1 : 89 — Numaralı veya numarasız asker edilmiş mükellefler, yapılan da
'et üzerine birlikte sevkedılecekleri arkadaşlarının şevki gününe kadar gelmez
"e bunun da 47 nci maddede yazılı özürlerden ileri gelmediği tasdik edilmiş buumırsa veya sevkedilirken askerliğini yapacağı kıtaya gitmeksizin kaçarlarsa
ıskerî mahkemelere verilirler ve elde edilenler hemen sevkolumırlar.
Bunlardan ihtiyat zabiti yetişme şar Marmı haiz olanlar, cezalarını gördükten
onra muayyen zamanlarda hazırlık kıtasına veya ihtiyat zabit mektebine sevkelilirler.
Madde : 90 — İhtiyat efrattan olup talim ve manevra için çağırıldıkları haldf
7 nci maddeye göre özürsüz gelmedikleri anlaşılanlar askerî mahkemelere veri
fier ve arkadaşları kadar hizmete tâbi tutulurlar. Bu gibiler, askerlik borcunu
demedikçe ve cezasını görmedikçe DP* memuriyette kullanılamazlar. Bunların
ahilî asayiş için celbleri o9 ucu madde mucibince seferberlik ahkâmına tâbidir.
Madde : 92 — Askerlik çağına girmiş efrattan girdikleri sene ilk teşrin sonuna
adar son yoklamasını yaptırarak nüfus hüviyet cüzdanına işaret ettirmemiş olan
ı n bilerek resmî veya hususî hizmete alanlar Askerî ceza kanununa göre cezalanırılırlar,
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Madde : 93 — î l k ve son yoklamasını yaptırmış olsun olmasın 21 yaşma girmiş ve
yaşıtları çağırılıp askere sevkedilmiş efrattan daha sonra sovkedileeeklerini göste
rir cüzdanlarında bir işaret bulunmayanları bilerek resmî veya hususî hizmete
alanlar, askerî ceza kanununa göre cezalandırılırlar.
Seferberlikte bu gibileri ve ruhsatlı ve ihtiyat efrattan olup ta çağırılmış ol
dukları halde gitmemiş bulunanları ve kıtalardan kaçmış olanları veya izinsizleri
bilerek resmî ve hususî hizmete alanlar ve bu gibilerin gizlenmelerine ve kaçma
larına yardımı dokunduğu anlaşılanlar askerî mahkemelere verilir.
Madde : 96 — Görünüşe göre yirmi yaşlarına girmiş oldukları halde isimlerini
nüfus kütüğüne yazdırarak cüzdan almamış saklılardan ele geçenler veya kendili
ğinden gelenler nüfus kanunu mucibine^ nüfus kütüğüne yazılmak üzere nüfu>
idarelerine gönderilir. Nüfus idarelerince kütüğe yazılarak keyfiyet askerlik şu
belerine hemen bildirilir'. Bu gibilerden yaşlarına göre arkadaşlarının son yoklama
ları yapılmış olanlar numarasız asker edilerek arkedaşlarmın sevkedilmiş olup olma
dıklarına nazaran haklarında 84 ucu veya 86 ncı maddelerin hükümleri tatbik
olunur ve askerlikleri yaptırıldıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu hini fa geçirilir.
Arkadaşları son yoklama görmemiş veya görmekte bulunmuş olanların yoklama
ları ve askerlikleri onlar gibi yaptırılır.
Madde : 97 — Kıta ve müesseselerden kaçan efrat hakkında Askerî ceza kanu
nuna göre muamele yapılır.
Madde : 98 — Askerlikten kısmen veya kamilen kurtulmak için hile yapanlar
ve bunların suç ortakları askerî mahkemelere verilir .
Madde : 108 •— 86 ncı madde hükmüne giren
bakayadan bedel alınmaz .

yoklama kaçağı

ve saklılarla

İ K İ N C İ MADDE — 1413 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerde
ve 2238 sayılı kanunlar mülgadır.

20-13

t v Ç t v \ ( T MADDE — Bu kamın nesri tarihinden muteberdir.
D Ö K D Ü N O t MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya
yeti mamurdur.
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