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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

İ l l i sayılı askerlik kanununun ceza faslına bir madde ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 27 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Esbabı mucibe
İ l l i sayılı kanununun 14, 15, ve 33 ncü maddeleri mucibince her sene yoklamaya tâbi olan ruh
satlı ve ihtiyat erattan yoklamalarını yaptırmayanların cezalarına dair kanunda bir sarahat olma
dığından yoklamaya gelenlerin mikdarı günden güne azalmakta ve bunlara karşı cezaî bir muamele
yapılamamaktadır. Askerlik çağına giren erattan ilk ve son yoklamalarını yaptırmayanlar hakkında
ceza maddeleri vardır, ihtiyat erattan da bu suretle cezaî bir müeyyide ile yoklamaya gelmelerini
teğmin etmek lâzımdır. Aksi takdirde seferberliğe esas olan kuvvetin tanzimi ve tertibatın teğmini
mümkün olamaz ve seferberlik işlerinin tatbiki tehlikeye uğrar. Bunun için ilişik kanun lâyihası
tanzim kılınmıştır.

Milli Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa encümeni
Esas No. 1/432
Karar No, 29

2 - VII -1940

Yüksek Başkanlığa
İ l l i sayılı askerlik kanununun ceza faslı
na bir madde ilâvesi hakkında Millî Müdafaa
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince Yükse Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olub encümenimize havale edilen
Başvekâletin 12 haziran 1940 tarihli ve 6/2597
sayılı tezkeresi ve bağlı evrakı Millî Müdafaa
vekilliğinden gönderilen memuru ile okundu ve
görüşüldü:
Esbabı mucibede de beyan

ve izah edildiği

veçhile askerlik çağına giren vatandaşların
ilk ve son yoklamasına gelmeyenler hakkında
kanunda ceza maddeleri olduğu gibi asker
liğini ikmal ile terhis edilen eratın da üç ay
zarfmda askerlik şubesine gitmeyenlerin de
cezaları mevcud olduğu ve yalnız her sene yok
lamaya tâbi olan ruhsatlı ve ihtiyat eratın da
yoklamalarını yaptırmayanlar hakkında da ce
zaî bir hüküm vazına dair olan teklif yerinde
görülmüş ise de 1111 sayılı kanunun ceza fas
lına böyle bir madde ilâvesini doğru bulma-

yan encümenimiz teklif olunduğa veçhile is
mi geçen kanunun 94 ncü maddeye bir fıkra
eklenmesini daha muvafık görerek lâyihanın
başjığile maddesi değiştirilib kabul edilmiş ve
Umumî Heyetin tasvib nazarına arzedilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
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sayılı askerlik kanununun ceza faslına bir
madde ilâvesine dair kanun lâyihası

1111 sayılı askerlik kanununun 94 ncü mad
desini değiştiren kanun lâyihası

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanununun
ceza faslına aşağıdaki madde ilâve olunmuştur.
İlk veya son yoklama zamanlarında yapılan
ilân üzerine yoklama memurlarına veya askerlik
şubelerine ve elçilik ve konsolosluklara bizzat
müracaatla veyahud yazı ile veya başka birisi
vasıtasile hüviyet cüzdanını göndererek kanunî
yoklamasını yaptırmayan ruhsatlı ve ihtiyat
erat on beş lira hafif para cezasile cezalandırılır.

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanununun
94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
Madde 94 —
A) Askerliklerini bitirib terhis edilen efraddan 54 ncü madde mucibince 3 ay içinde bir gûna özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanlarını
şubelerine kaydettirmeyenlerden 500 kuruş ce»
zayi nakdi almır.
B) îlk veya son yoklama zamanlarında ya
pılan üân üzerine yoklama memurlarına veya
askerlik şubelerine ve elçilik ve konsolosluklara
bizzat müracaatla veyahud yazı ile veya başka
birisi vasıtasile hüviyet
cüzdanını göndererek
kanunî yoklamasını yaptırmayan ruhsatlı ve ih
tiyat erat beş lira pera cezasile cezalandırılır,

MADDE 2
teberdir.

MADDE 2 - Bu kanun
muteberdir.

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya
tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yürütme
ğe icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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