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1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanu
nunun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî
Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/77; C. Senatosu 1/745)
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 920)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7713-1/745

10 . 5 . 1967

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 19 . 4 . 1967 gün ve 2793/1-77 sayılı yazınıza karşılıktır :
1076 sayılı İhtiyat subayları ve İhtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu
Genel Kurulunun 9.5.1967 tarihli 58 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya
ilişikte sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi : (119) (Madde l'in)
Kabul : 119

Millî Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/77
Karar No. : 28

7 . 12 . 1967
Yüksek Başkanlığa

1076 sayılı ihtiyat subaylar ve İhtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesinin Ideğiştirihnesi hakkındaki kanun tasarısının, Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1967 tarihli 58
nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen metni, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak
aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile ısunulur.
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Cumhuriyet Senatosunun
kabul ettiği metin

Millî Savunma Komisyonu
değiştirişi

1076 sayılı İhtiyat subayları ve
ihtiyat askerî memurları Kanu
nunun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanımı
tasarısı

1076 sayılı İhtiyat subayları ve
ihtiyat askerî memurları Ka
nununun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı

1076 sayılı İhtiyat
Subayları
ve İhtiyat
Askerî
Memurları
Kanununun 14 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında
kanun
tasarısı

MADDE 1. — 10T6 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 14. — A) Seferde gö
rev alacak yedek subay ve ye
dek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir.
Tebliğin
şekli, yükümlülerin
görevleri ve tebliğ ile görevli
makamlar, Silâhlı
Kuvvetler
Personel Seferberliği Yönetmeli
ğinde belirtilir. Tebliğden sonra
adreslerinde vâki değişiklikleri
Ibir ay içinde bağlı bulunduk
ları askerlik şubesine bildirme
miş yükümlülere, 1 000 lira pa
ra cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yü
kümlüler ; seferberlik ilânında,
ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at içinde yola çıkmaya ve köy
ve mahallelerinin şube merkez
lerine olan uzaklıklarına göre,
en yakın askerlik şubesinde bu
lunmaya mecburdurlar.
Sefer -görev emri almış yü
kümlülerden, yabancı memleket
lerde bulunanlar; çağırılmaları
için elçilik veya konsolosluklarca
gazetelerde yapılacak İlânın neş
rini takibeden günün ilk saa
tinden itibaren, 6 saat içinde

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

MADDE 1. — C. Senatosun
ca yapılan değişiklik benimsenımıiştir.

Madde 14. — A) Seferde
görev alacak yedek subay ve
yedek askerî memurlara bu
görevleri barışta tebliğ edilir.
Tebliğ şekli, yükümlülerin gö
revleri ve tebliğ ile görevli
makamlar, Silâhlı Kuvvetler
Personel Seferberliği Yönetme
liğinde belirtilir. Tebliğden
sonra adreslerinde vâki deği
şiklikleri bir ay İçinde bağlı
bulundukları asıkerlilk şubesi
ne bildirmemiş yükümlülere,
1 000 lira para cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yü
kümlüler ; seferberlik Hânın
da ilân saatinden başlıyarak
6 saat içimde yola çıkmaya ve
köy ve mahallelerinin şube
merkezlerine olan uzaklıkları
na ıgöre, en (yakın askerlik şu
besinde bulunmaya mecbur
durlar.
Sefer görev emri alDmış yü
kümlülerden, yabancı mem
leketlerde bulunanlar; çağırıl
maları için elçilik veya konsolosluiklarca gazetelerde yapıla-

M. Meclisi

(S. Sayısı : 158 e 1 nci ek)
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metin

Cuimhurilyet Senatosunun
kaıbul .ettiği metin

bulundukları yerden hareketle,
en yakın elçiliğe veya konsolos
luğa müracaat etmeye ve hak
larındaki emirleri almaya mec
burdurlar.
Kendilerine barış, zamanında
sefer görevi verilmemiş olup da,
seferberlik esnasında görev ve
rilmesine lüzum görülen yüküm
lülerin çağırılmaları, sefer gö
rev emirlerinin kanuni ika
metgâhlarına tebliği suretiyle
yapılır. Sefer görev emri yü
kümlüye imza ettirilmemiş olsa
dahi muteberdir. Bu yükümlü
lerden yalbancı memleketlerde
bulunanların çağırılmaları, elçi
lik veya konsolosluklarca aynı
usullerle
yapılır. Seferberlik
esnasında görev almış yüküm
lüler, teibliğden itibaren 6 saat
içinde bulundukları yerden ha
reketle en yakın askerlik şube
sine, elçilik veya konsolosluğa
müracaat etmeye mecburdurlar.

oak ilânın neşrini takibeden
günün illlk saatinden itibaren,
6 saat içinde bulundukları
yerden hareketle, en yakın el
çiliğe veya (konsolosluğa (mü
racaat etmeye ve haklarındaki
emirleri almaya (mecburdur
lar.
Kendilerine barış zamanında
sefer görevi verilmemiş olup
da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülen
yükümlülerin çağırılmaları, se
fer görev emirlerıMn kanuni
ikametgâhlarına tebliği sure
tiyle yapılır. Sefer görev emri
yükümlüye imza ettirilmemiş
olsa dahi mıutob endir. Bu yü
kümlülerden yabancı ımemleketlerde bulunanların çağırüımaları, elçilik veya konsolos
luklarca aynı usullerle |yapılır.
Seferberlik esnasında görev al
mış yükümlüler, tebliğden iti
baren 24 saat içlinde 'bulunduk
ları yerden hareketle en yakın
askerlik şubesine, elçilik ve
ya konsolosluğa müracaat et
meye mecburdurlar.

C) Yedek subay ve yedek
askerî memurlar barışta manev
ra, tatbikat, atış ve konferans
lar gibi öğrenim ve eğitim ga
yesiyle, yol hariç 45 günü geç
memek üzere, Bakanlar Kurulu
Kararı ile silâh altına alınabi
lirler. Olağanüstü hallerde bu
süre Bakanlar Kurulu Kararı
ile lüzumu kadar uzatılabilir.
Barışta deneme tatbikatı için
çağırılma : B fıkrasının 1 nci
ve 2 nci 'bendindeki hükümlere
göre yapılır.
Barışta diğer hizmetler için
çağırılma, davet puslasmm ika
metgâhlarına tebliği suretiyle
yapılır. Bu tebligat yükümlü
ye imza ettirilmemiş olsa dahi
muteberdir. Bu şekilde görev
alan yükümlüler 48 saat içinde
bulunduğu yerden hareketle as-

Milılî Savunma Komisyonu

C) Yedek subay ve yedek
askerî memurlar barışta ma
nevra, tatbikat, atış ve konfe
ranslar gibi Öğrenim ve eği
tim gayesiyle, yol: hariç
45
günü geçmemek üzere, Bakan
lar Kurulu kararı ile silâh al
tına alınabilirler. Olağanüstü
hallerde bu süre Bakanlar Ku
rulu kararı ile lüzumu kadar
uzatılabilir.
Barışta deneme
tatbikatı
için çağırılma : B fıkrasının
1 nci ve 2 nci bendindeki hü
kümlere göre yapılır.
Barışta diğer hizmetler için
çağrılma, davet puslasmm ika-

M. Meclisi

(S. Sayısı : 1'58 e 1 nci ek)
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kerlik şubesine müracaat etmeye mecburdurlar.

'metgâhlarına tebliği suretiyle
yapılır. Bu tebligat yükümlüye
imza ettirilmemiş olsa dahi mu
teberdir. Bu şekilde görev
alan yükümlüler 48 saat liginde
bulunduğu yerden ibarefeeföle as
kerlik şubesine ımüracaat etme
ye mecburdurlar.

Millî Savunma Komisyonu
değiştirişi

MADDE 2. — Kesinleşmiştir.
MADDE 3. — Kesinleşmiştir.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 158 e 1 nci ek)

