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Askerlik kanununun
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34 ncü maddesinin tadili ve 5 nci
eklenmesi hakkında kanun

maddesine

bir fıkra

Gazete ile neşir ve ilâm : 27. V . 194,1 - Sayı : ,">414)
Kabul tarihi
21. V . 1943

B İ R İ N C İ MADDE — İ l l i sayılı Askerlik kanununun muaddel 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 34. — Aşağıda yazılı şatları haiz olanlar aşağıdaki fıkralarda gösterilen
kısa hizmetlerden biriyle muvazzaf hizmetlerini yaparlar:
A) Hususi kanunu mucibince Yedek subay olacaklar için mezun oldukları
okul derecesine ve bu okullarda askerlik dersi ve kampı görmüş olup olmadıkla
rına göre hizmet müddetleri 6, 7, 8, 9, 10 ve 12 aydır.
Yedek subay olmağa liyakat çösteremiyenlerin kısa hizmet hakları kaldırıla
rak muvazzaf hizmetleri işbu kanuna göre tamamlattırılır.
B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup işbu şahadetnameleri Hava okul ko
mutanlığınca tasdik edilmiş olanlardan Askerî tayyarecilikte fiilen hizmet edecek
olanlar on iki ay;
C) Üç ve daha ziyade oğlu olup da bunlardan ikisi askerliklerini yaparken
veya tebdilhavada iken ölmüş bulunan baba veya dul ananın üçüncü ve diğer oğul
ları on iki ay;
D) Üç ve daha ziyade oğlu askerde veya tebdilhavada ölmüş bulunan baba
veya dul ananın diğer oğulları altı ay muvazzaf hizmet yaparlar.
Bir baba veya dul ananın askerde öldükleri resmen belli olan oğullarından baş
ka yine askerde beş sene âkibeti meçhul kalını oğulları da varsa diğer oğulları
(O,D) fıkralarındaki hükümlere tabi tutulurlar.
Eratın akıbetinin meçhul sayılması için:
1. Askerlik şubesi kayıtlarmda sevkedildiği yazılı olduğu halde sevk tari
hinden itibaren beş yıl resmî bir haber veya kıtasmca tasdikli bir mektubu gel
memiş olmak;
2. Kıtaya girdiğine dair şube veya kıtalarında kaydi bulunduğu halde o ta
rihten itibaren beş yıl aynı suretle bir haber alınmamış bulunmak;
lâzımdır.
Bu muamele, İhtiyar meclislerinin veya belediyelerin yapacakları tahkikat
üzerine verecekleri şahadetnamelerin kaza veya vilâyet İdare heyetlerince tasdik
edilmesi suretiyle tesbit olunur.
(C,D) Fıkralarına göre kısa hizmet yapacaklar en yakın piyade kıtalarına
verilir.
E ) 1. Binicilikleri, binicilik idman kuluplerinren veya kazaları belediyesin
den tasdik edilenlerden 5 - 7 yaşında ve en az 1,45 yüksekliğinde süvariye elverişli
sağlam kendi bineği ve numunesine uygun tam teçhizatlı eğer takımı ile (çift
başlık, gem ve kantarma, göğüslük, kuburluk, velense, altı aded terki kayışı, bir
aded cağ torbası) ;
2. Arabacı oldukları kazaları beledivesinden tasdikli olanlardan orduda kul
lanılmağa elverişli çift atlı araba ile, belediyeden ehliyetnamesi olanların Millî Mü-
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dafaa vekâletinin tâyin edeceği vasıflarda ve avadanlık ve teçhizat talimatına göre
malzemesi tamam olan motosıkletleriyle;
3. Millî Müdafaa vekâletinin tâyin edeceği vasıflarda otomobil ve kamyonu
ile; müracaat edenler on iki ay muvazzaf hizmete tabi tutulurlar.
İşbu hizmet; kıtaya girinceye kadar,kcndilermin ve hayvan ve vasıtalarının
yol ve sair masrafları kendileri tarafından verilmek şartiyle kadrolarında binek
\ e bu vasıtalar bulunan ve kadrosu müsait olan istedikleri birliklerde yaptırılır.
Bu suretle bineği ile askere sevkedilenler, kıtaya girdikleri günden itibaren
beş yıl, atlı arabasiyle ve motosikletiyle sevkolunanlar üç yıl, otomobil ve kam
yonu ile sevkedilenler muvazzaflıklarının devamı müddetince hayvanlarım,
eğer takımlarını, arabalarını, motosikletlerini ve bunların avadanlık ve }^edek
parçalarını, otomobillerini ve kamyonlarını muhafazaya mecburdurlar. Her ne
sebebe mebııi olursa olsun bu müddetlerden evvel bu hayvan ve vasıtalar elden
çıkarılır, veya zıya ve telef A^ukubulursa yerine aynı vasıflarda diğerini teda
rik etmek şarttır. Tedarik etmiyenlere muvazzaf hizmetleri, hizmet ettikleri sı
nıfta tamamlattırılır.
Seferde ve fevkalâde hallerde sahibinin kusuru olmaksızın vukubulan zıya
ve telef 1471 sayılı kanun hükümlerine tabidir.
Seferde ve fevkalâde hallerde erat silâh altında iken hayvan ve vasıtaların
muayyen müddetleri biterse eratın terhisine kadar bunlar elden çıkarılamaz.
Bu müddet zarfında, sahibinin kusuru ile vâki olacak telef ve sakatlıktan dola
yı yenisi talep edilmez. Sahibinin sunu olmıyarak husule gelen telef ve zıya
1471 sayılı kanun hükümlerine tabidir.
Bu eratın müstahdem bulundukları müddetçe iaşe, ilbas ve maaşları diğer
erat gibi, hayvanlarının ve vasıtalarının iaşe, muytabiye, tamir, işletme ve sair
masrafları mirî hayvan ve vasıtalar gibi birliklerce temin olunur.
F ) Sakat erat on iki ay (Bu müddetin altı aya indirilmesine Millî Müdafaa
vekâleti salahiyetlidir).
Bu maddenin muhtelif fıkralarında yazılı sebeplerle kısa hizmete tabi tutu
lacak erattan (Yedek subay yetişecekler hariç) sakat olanlara kısa hizmetlerin
den az olanı yaptırılır.
İ K İ N C İ MADDE — Mezkûr kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve
olunmuştur:
Orta okul ve muadilleri tâli derecedeki meslek ve muadili okul mezunların
dan askerlik dersi görmüş olanlar sınıflarına mahsus müddetten iki ay noksan
muvazzaf hizmet yaparlar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yü
rütür.
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