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S. Sayısı :

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî mensurları Kanunu
nun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cumhuriyet
Senatosu î / 7 4 5 )
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 158)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kananlar Müdürlüğü
Sayı: €81/2793 -1/77

19 . 4 . 1967

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun
14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
F. Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı
Not: Bu tasarı 22 . 12 . 1965 tarihinde Başka ılıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı: 158)

Millî Savunma Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/745
Karar No. 47

2.5.

1967

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 17 . 4 . 1967 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek iş'ari oy ile kabul edilen 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, ilgili ba
kanlık temsilcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu.
Gerek tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve gerekse temsilcinin vâki izahatından sonra Ko
misyonumuz, aşağıdaki neticeye varmıştır.
Tekniğin her gün biraz daha ilerlemesi neticesinde, ulaşma ve haberleşme araçlarının hızla geliş
tiği dünyamızda, barış zamanında sefer görevi almış yükümlülerin; seferberlik ilânında, ilân saatin-
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den itibaren 6 saat zarfında hareket etmeleri zomnluğunu getiren kanun tasarısı, esas itibariyle be
nimsenmiştir, Ancak, seferberlik esnasında görev almış bulunan mükelleflere de tebliğden itibaren
6 saat içinde yola çıkmaları mecburiyetinin vaz'mı, gerçeklerle bağdaştırmak mümkün değildir. Bu
bakımdan, 1 nci maddenin (B) bendinin 3 noü fıkrasının son cümlesindeki 6 saat, 24 saate çıkarıla
rak Millet Meclisi metni bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Tabiî Üye
F. Özdilek

Bu Raporda Sözcü
Tunceli
A. Bora

Kâtip
Samsun
E. I§ıklar

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. Koçaş

Afyon Karahisar
Y. K. Şenocak

Bursa
8. Ural

B.

Tabiî Üye
Aksoyoğlu

tçel
T. Özdolay

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

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

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

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..
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 belirttilir. Tebliğden sonra
adreslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde
bağlı bulundukları askerlik şubesine bildiraneniiiş yükümlülere, 1 000 lira para cezası verilir.
B) Sefer görevi alan yükümlüler; sefer
berlik ilânında, ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at açincle yola çıkmaya ve köy ve mahalleleri
nin şube merkezlerine olan uzaklıklarına «göre,
en yakın askerlik şubesinde bulunmaya mec
burdurlar.

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir. Tebliğ 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) ıSefer görevi alan yükümlüler;
sefer
berlik ilânında, ilân saatinden başlıyarak 6 sa
at içinde yola çıkmaya ve köy ve mahalleleri
nin şube merkezlerine olan uzaklıklarına göre,
en yakın askerlik şubesinde bulunmaya mec
burdurlar.

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.

Sefer görev emri almış yükümlülerden, ya
bancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları
için elçilik veya konsolosluklarca gazetelerde
yapılacak ilânın neşrini takibeden gün ilk sasaatinden itObaren, 6 saat içinde bulundukları
yenden hareketle, en yakın elçiliğe veya konso
losluğa müracaat etmeye ve haklarındaki emir
leri almaya mecburdurlar.

Kendilerine barış zamanında sefer görevi
verilmemiş olup da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülen yükümlülerin!

Kendilerine barış zamanında sefer görevi
verilmemiş olup da, seferberlik esnasında gö
rev verilmesine lüzum görülen
yükümlülerin
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çağrılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni
ikametgâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer
görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa
•dahi muteberdir. Bu yükümlülerden
yabancı
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, el
çilik veya feonısolos'luklarca aynı usullerle _ ya
pılır. Seferberlik esnasında !görev almış yü
kümlüler, tebliğden itibaren 6 saat içinde bu
lundukları yerden hareketle en yakın askerlik
şulbesine, elçilik veya konsolosluğa müracaat
©tmeye mecburdurlar.

çağırılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni
ikametgâhlarına 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 24 saat içinde bu
lundukları yerden hareketle en yakın askerlik
şubesine, elçilik veya konsolosluğa müracaat
etmeye me oburdurlar.

C)' Yedek subay ve yedek askerî memur
lar 'barışta manevra, tatbikat, atış ve konfe
ranslar gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol
ihariç 45 günü geçmemek üzere, Bakanlar Ku
rulu Kararı ile silâh altına alınabilirler. Ola
ğanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile lüzumu kadar uzatılabilir.
Barışta deneme tatbikatı için çağırılma :
İB fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hüküm
lere göre yapılır.

C) Yedek subay ve yedek askerî memur
lar barışta manevra, tatbikat, atış ve konfe
ranslar gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol
hariç 45 günü geçmemek üzere, Bakanlar Ku
rulu kararı ile silâh altına alınabilirler. Ola
ğanüstü hallerde bu ısüre Bakanlar Kurulu (ka
rarı ile lüzumu kadar uzatılabilir.
Barışta deneme tatbikatı için çağrılma : B
fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hükümle
re göre yapılır.

Barışta diğer hizmetler için çağıralima, da- I
Barışta diğer hizmetler için çağrılma, davet
•vet. puslasmın ikametgâhlarına tebliği suretiy
puslasmın ikametgâhlarına tebliği suretiyle ya
le yapılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettiril pılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş
(memiş olsa dahi muteberdir. Bu şekilde görev
olsa dahi muteberdir. Bu şekilde görev alan
alan yükümlüler 48 saat içinde bulunduğu yer
yükümlüler 48 saat içinde bulunduğu yerden
den hareketle askerlik şubesine müracaat et
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye
meye mecburdurlar.
mecburdurlar.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarühinde
yürürlüğe girer.
MADDE '3. — Bu kanunun
Bakanlar Kurulu yürütür.

hükümlerini

MADDE 2. — Millet Meclisince kaibul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Millet Meclisince kabul ©di
I len 3 ncü madde aynen kaibul edilmiştir.
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