Sıra No 264
Askerî ve mülkî tekaüt kanununa bir madde ilâvesi hakkın
da 1/1082 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası
T. C.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 6/1749

17V-1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
1683 sayılı tekaüt kanununa bir madde ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince i l - VI - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun
lâyihası esbabı mucibesile yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
Başvekil
ismet
Esbabı mucibe
Zamanı hazır harplerinin hukuku düvel merasimine tâbi olmayarak baskın tarzında yapılmakta
olmasının, Hükümeti bazı hususî tedbirler almağa sevkettiği ve bu meyanda bir (Harbe hazırlrk
devresi) kabul edildiği malûmdur.
„ Harbin başlamasındaki bu gayrimuayyeniyet ayni zamanda bazı garnizonların zabitan mevcudu
üzerinde de bazı tedbirler ve takayyüdat icrasını icap ettirmektedir. Şöyleki:
Hudutlarda ve sahillerde bulunan müstahkem mevkilerle sair mühim mevkilerimizin müdafaası
ile mükellef olan ve uzun müddet başında bulundukları vazifelerin hususiyetlerine nüfuz ettiklerin
den dolayı tekaüt olarak veya istifa ederek çekilmeleri halinde bırakacakları boşlukları kolaylıkladoldurulamayacak olan kumandan ve sair zabitanın bir harp tehlikesinde mezkûr mevkilerde ve vazi
feleri başında bulunanlarının fevkalâde lüzum ve ehemmiyeti vardır.
Diğer cihetten askerî tekaüt ve istif a kanununun şimdiki şekillerine göre kanunî müddetlerini bi
tirenlerin; daha hizmetlerinden bir çok zamanlar istifade mümkün olduğu halde, arzuları üzerine
istifalarının veya tekaütlüklerinin kabulü kanunî bir zaruret olacağından seferberliğin ilânından
evvel ve harp tehlikesinin baş gösterdiği bir zamanda mühim mevkilerde bulunan kumandan ve
zabitlerden tekaüt ve istifa kanununun hududu dahiline girenlerin hakkı kanunilerini istimal etme
leri zabitan mevcudunu zâfa uğratacağından ve müteakiben de bu mevkilerin tecavüze uğrayarak da
hil ile olan irtibatlarının kesilmesi varit olabileceğinden ve şu hal o mevkilerin ve dolayısile mem
leketin müdafaası için bir zâf ve belki de tehlike teşkil eyleyeceklerinden böyle bir ihtimal muvace
hesinde tekaüt ve istifa muamelesinin durdurulması ve bu tehlikenin zevaline talik edilmesi memle
ketin hayatî menfaatinin icabı olduğundan işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir.
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Yüksek Reisliğe
1683 sayılı tekaüt kanununa bir madde ilâve
si hakkmda M. M. Vekilliğince hazırlanan kanun
lâyihası ve esbabı mucibesi gönderildiğine dair
olup encümenimize havale edilen Başvekâletin
17 - V -1934 tarihli ve 6/1749 numaralı tezkeresi
M. M. Vekilliğinden gönderilen memuru huzurile
okundu ve görüşüldü.
Başvekâletin tezkeresine bağlı M. M. Vekilli
ğinin esbabı mucibesine encümenimizce tama
men iştirak edilmiş ve yalnız birinci maddede
(Harbe hazırlık devri) cümlesinin uzun münaka
şasından sonra hazar zamanile, ilânından sonra
kısa bir zaman devamı melhuz olan bir seferber
lik arasında geçen zamana (Harp ihtimali dev
resi) suretinde yazılması ekseriyetle muvafık gö
rülerek kanun lâyihasının bu şekilde kabulüne

karar verilerek Heyeti umumiyenin tasvip na
zarına arzolunur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ

1683 numaralı tekaüt kanununa bir madde ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası

1683 numaralı tekaüt kanununa bir madde ilâr
vesi hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mül
kî tekaüt kanununa aşağıdaki madde ilâve
edilmiştir:
Harbe hazırlık devrinde zabitanm taleplerile tekaüt ve istifa muamelesi vaziyetin inki
şafına, tehlikenin zevaline tehir olunabilir.
Bu devrin başlaması ve bitmesi lora Vekil
leri Heyeti kararile tesbit olunur.

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mül
kî tekaüt kanununa aşağıdaki madde ilâve
edilmiştir:
(Harp ihtimali devresinde) zabitanm taleplerile tekaüt ve istifa muamelesi vaziyetin in
kişafına, tehlikenin zevaline tehir olunabilir.
Bu devrin başlaması ve bitmesi İcra Vekil
leri Heyeti kararile tesbit olunur.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen.

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen.

