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Eüyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1111 sayılı Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında Millî müdafaa vekilliğince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 - VII -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Esbab; mucibe
Muvazzaf hizmet için silâh altına alınma yaşı 1111 sayılı kanunun .8 nei maddesile tayin ve tah
dit edilmiş ve mezkûr kanunun 4 ncü maddesi de bu yaş haricinde bulunanların alınmasını yalnız
seferberliğe hasreyienıiş olduğundan fevkalâde hallerde silâh altına alınmasına _ lüzum görülen
19 ve 20 yaşındaki gençler askere alınamamaktadır. Hâsıl olan katı lüzuma binaen bu yaşlarda
bulunanları istenilen zamanlarda askere alabilmek için Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin
tadili cihetine gidilmiş ve bu bapta tanzim kılman kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur.

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. Encümeni
Esas NÜ. 1/668
Karar No. 40

7 - VIII - 1941

Yüksek Başkanlığa
1111 sayılı Askerlik kanununun dördüncü
maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce 8-VII-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile
birlikte sunulduğuna dair Başvekâletin 6 - VIII 1941 tarih ve 6/3791 numaralı tezkeresi Millî
Müdafaadan gönderilen salahiyetli memur huzurile Encümenimizde okundu ve icabı görü
şüldü.
Muvazzaf hizmet için silâh altına alınma
yaşı 1111 sayılı kanunun 8 nci maddesile tayin

ve tahdit edilmiş ve mezkûr kanunun dördüncü
maddesi de bu yaş haricinde bulunanların alın
masını yalnız seferberliğe hasreylemiştir.
İçinde bulunduğumuz fevkalâde ahval dolayısile silâh altına alınmasına lüzum görülen
19, 20 yaşındaki gençler askere alınamamakta
dır.
Hâsıl olan katî lüzuma binaen bu yaşlarda
bulunan gençleri istenilen zamanlarda askere
alabilmek için Askerlik kanununun 4 ncü mad
desinin tadiline lüzum hâsıl olmuştur.

— 2—
Okullarda tahsilde bulunan gönçlerin 35 nei
madde mucibince tecillerine devam edilecektir.
Tahsilde bulunmayan gençlerden silâh altı
na alınacakların sınıflara ayrılabilmesini te
min maksadilc maddenin son fıkrası kaldırılmış
ve muayenenin içinde çifte tabip bulunan as
kerlik meclisi tarafından yapılacağı esası ka
bul olunmasına-binaen eski metindeki sıhhî mu
ayene kaydı da çıkarılmış ve kanun lâyihası ay-'
nen kabul edilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine ar/olunmak ve müs
taceldi müzakere edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1111 sayılı Askerlik kanununun 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlik kanunu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcın
dan kıtaya duhulüne kadardır.
Yoklama devrinde bulunup 8 nei madde mu
cibince askere istenmesi zamanı gelmemiş olan
larla 19 yaşında bulunanlar, seferberlik zaman
larında veya fevkalâde hallerde Millî müdafaa
vekâletinin istemesi ve İcra Vekilleri Heyetinin
kabul ve Reisicumhurun tasdik eylemesile aske
re alınabilirler.
Bu takdirde bunlardan yoklamaları yapılmış
olanlar sevkolunurlar. Yoklamaları yapılmamış
olanlar için Millî müdafaa vekâletinin tayin eyliyeceği herhangi bir zamanda askerlik meclis
leri derhal toplanarak bunların yoklamalarını
yaparlar ve askerliğine karar verilenler askere
almırlar.
Bu suretle askere alınanların kanunen alın

maları lâzımgelen güne kadar yapacakları as
kerliği muvazzaf hizmetlerine mahsup edilir.
MADDE 2
teberdir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekillirei Heyeti memurdur.
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