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1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun
14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî
Savunma Komisyonu raporu

T. G.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Sayı: 71 - 58/6253

15 . 12 . 1965
Dairesi

MlLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA
% i : 6 . 3 . 1965 tarihli ve 71-58/1024 sayılı yazımız.
Seçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuçlandıırılamayıp, İçtüzüğün 69 ncu maddesi gere
ğince hükümsüz kalmış bulunan ve listenizin 1/820 sırasında kayıtlı «1076 sayılı İhtiyat subayları ve
ihtiyat askerî ımeımurları Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» nm
tekrar görüşülmesine müsaadelerini rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Sayı: 71 - 58/1024

6 . 3 . 1965
Dairesi

Mîllet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 5 . 3 . 1065 tarihinde kararlaştırılan «1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî memur
ları Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve geretoçesi ilişik ola
rak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Suat Hayri Ürgüplü
Bıaşbafean

GEREKÇE
Askerlik Kanununun 59 ve Yedek Subay ve Askerî Memurları Kanununun 14 ncü - maddeleri,
seferberlik ilânında sefer görevli yükümlülerin ilân saatinden itibaren yirmidört ve kırksekiz saat
zarfında yola çıkmaya mecbur olduklarını âmirdir. Keza sefer görevi almış olan yükümlülere barış
ta yapılacak tebligat hususunda bir hüküm bulunmaktadır. Bugünkü seferberlik mevzuat ve pren-
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(diplerine göre yükümlüler seferde tebligat yapıldıktan sıonra en geç alttı saat zarfında hareket etmeye
medburdurlar. Bugün sefer görevleri yükümlülere barışta tebliğ edilmekte ve yükümlüler barıştan
itibaren bâzı yükümlere tabi tutulmaktadır. Bu hususların halen kesin bir kanuni mesnedi buulnmamafctadır.
Ayrıca yönetmeliğe atıfta bulunmak suretiyle, fiilî durum hem kanunileştirilmekte, hem de te
ferruat üzerinde ihtiyaca göre yapılmak istenilecek değişiklikleri kolaylıkla sağlıyabilecek imkân
idareye verilmektedir.

Millî Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/77
Karar No. 27

3 . 8 . 1966

Yüksek Başkanlığa
«1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştiraklerdıyle Komisyonumuzda
tetkik ve müzakere edildi :
Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere seferde görev alacak yedek subay ve yedek askerî
memurlar hakkında, 1076 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde yer alan hükümler, seferberlik plân
lamasının gereken şekilde yapılmasını s-ağlıyaoak ölçüde bulunmadığından; tasarının seferde görev
alacak yükümlülerle ilgili olarak barış zamanında gerekli teslbit ve hazırlıkların yapılmasını ve se
ferberlikte görev alacak yükümlülerin görevlerini belirtecek şekilde hazırlanmış olduğu anlaşılmak
la Komisyonumuzca esas ve prensip yönünden tasarı uygun bulunmuştur.
Ancak, uygulamaya açıklık getirilmesi için tasarıda yer alan seferde görev alacak yükümlüler
hakkında yapılacak işlemler ile yükümlülerin görevleri, tasarının prensiplerine dokunulmadan yeni
den tanzim edilen metinde belirtilmiş ve sefer görevi alan yükümlülerin görevlerinin nelerden iba
ret olduğu hususuna,, Komisyonumuzca kabul edilen metinde yer verilmiştir.
Ayrıca, tasarıda 500 liradan 1 500 liraya kadar iki had arasında gösterilen para cezasının uygu
lamada değişik takdirlerin yapılmasına sâbebolacağı kabul edilerek para cezasının 1 000 lira olarak
kanunla tesbiti uygun bulunmuştur.
Kendilerine barış zamanında sefer görevi verilmemiş olup da seferberlik esnasında görev verilme
sine lüzum görülen yükümlüler hakkında yapılacak işlem ve yükümlülerin görevlerinin de belirtilme
si zorunlu görülerek tasarıya bu yolda da açıklık getirilmiştir.
1076 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde yer almasına rağmen tasarıda buulnmıyan, yedek su
bay ve yedek askerî memurların barışta manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim
gayesiyle Bakanlar Kurulu kararı ile silâh altına alınmalarını sağlıyacak bir hükme de yer veril
mesi uygun bulunmuştur.
Oenel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
İstanbul
İzmir
Tokat
Antalya
S. Bilgiç
§. Osma
O. Saraç
H. Akçahoğlu
Çanakkale
Giresun
İçel
İzmir
C. Baban
M. K. Çilesiz
1. Çataloğlu
M. A. Aytaş
İmzada bulunamadı
Kırklareli
Ordu
Bize
M. O. Türkkan
Söz hakkım saklıdır
/. Sarıgöz
F. Oüley
M. Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞt

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askeri
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı

1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Mad'de 14. — A) Yedek subay ve yedek
askerî memurlardan sefer görevi alan yüküm
lülere bu görevleri barışta-tebliğ edilir. Teb
liğ şekli, yükümlülerin görevleri ve te'bliğ ile
görevli makamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel
Seferberliği Yönetmeliğinde belirtili!'. Bu hü
kümlere riayet etmiyen yükümlülere 500 lira
dan 1 500 liraya katlar hafif para cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yükümlüler umumi
seferberlikte veya hor hangi bir çağrı halinde
tebliğden itibaren en geç altı saat sonra bulun
duğu yerden, görov yerlerine hareket etmeye
mecburdurlar. Yükümlüler bulunmadığı tak
dirde tebligat kanuni ikametgâhlarına yapılır.
Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş olsa
dahi muteberdir. Başka yerde bulunan sefer
görevi almış yükümlüler bulundukları mahalde
ki ilânla çağrılmış sayılırlar. Yabancı mem
leketlerde bulunanların çağrılmaları elçilik ve
ya 'konsolosluklarca aynı usullerle yapılır. Bun
lar derhal en yakın elçilik ve konsolosluğa mü
racaat ötmeye ve haklarındaki emirleri almaya
mcdburdurlar.»

«Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir. Tebliğin şekli, yü
kümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli ma'kamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel Seferberli
ği Yönetmeliğinde belirtilir. Tebliğden sonra
adreslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde
bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirme
miş yükümlülere, 1 000 lira para cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yükümlüler; seferber
lik ilânında, ilân saatinden baslıyarak 6 saat
içinde yola çıkmaya ve köy ve mahallelerinin
şube merkezlerine olan uzaklık] a rina göre, en
yakın askerlik şubesinde bulunmaya mecbur
durlar.
Sefer görev emri almış yükümlülerden, ya
bancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları
için elçilik veya 'konsolosluklarca gazetelerde
yapılacak ilânın neşrini takibeden günün ilk
saatinden itibaren, 6 saat içinde bulundukları
yerden hareketle, en yakın elçiliğe veya konso
losluğa müracaat etmeye ve 'haklarındaki emir
leri almaya .Mecburdurlar.
Kendilerine barış zamanında sefer görevi ve
rilmemiş olup da, seferberlik esnasında görev
verilmesine lüzum görülen yükümlülerin çağ
rılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni ikâ
metgâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer
görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa
'dahi muteberdir. Bu yükümlülerden yabancı
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, el
çilik veya konsolosluklarca aynı usullerle ya
pılır. Seferberlik esnasında görev almış yü'kümlüler, tebliğden itibaren 6 saat içinde bu
lundukları yerden hareketle en yakın askerlik
şubesine, elçilik veya konsolosluğa müracaat et
meye mecburdurlar.
C) Yedek su'bay ve yedek askerî memur
lar barışta manevra, tatbikat, atış ve konfe-

M. Meclisi
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Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi

Hüküm etin teklifi

ranslar gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yo!
hariç 45 günü geçmemek üzere, Ba'kanlar Kuru
lu Kararı ile silâh altına alınabilirler. Olağan
üstü hallerde bu süre Baklanlar Kurulu Kararı
ile lüzumu kadar uzatılabilir.
Barışta deneme tatbikatı için çağırdın a :
B fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hüküm
lere göre yapılır.
Barışta diğer hizmetler için çağrılma, davet
puslasmm ikametgâhlarına tcibliği suretiyle ya
pılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş
olsa dahi mute'berdir. Bu şekilde görev alan
yükümlüler 48 saat içinde 'bulunduğu yerden
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye
•mecburdurlar.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarikinde

MADDE 2. - - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen ka'bul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Tasarının o ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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Başbakan
#. //. Ürgüplü
Devlet Bakanı
II. Ataman
Devlet Bakanı
Ş, İnal
Millî Savunma Bakanı
II. Dincer
Dışişleri Bakanı
II. Işık
Millî Eğitim Bakanı
C Bilgehan

Devlet Bakanı ve
Başıb. Yardımcısı
S. Demirci
Devlet Balkanı
M. Alt'insoy
Adalet Bakanı
/. Haran
İçişleri Bakanı
/. //. Akdoğan
Maliye Bakanı
/. Gür san
Bayındırlık Bakaı11
O. Alp

Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
¥. Hükan
Af. Zer en
Tarım Bakam
(füm. ve Tekel Bakanı
T. Kapanlı
A. Topaloğlu
Çalışma Bakam
Ulaştırma Bakanı
/. S. Çağlayangil
M. San
Sanayi Bakanı
A. N. Erdem

imar ve iskân Bakanı
Turizm ve Ta. Bakan
R. İskender oğlu
Ö. Z. D orman
Köy işleri Bakanı
AS\ Özlürk
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M. Meclisi

En. ve Ta. Kay. Bakanı
M. Turgut
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