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S. Sayısı: 58
Millî Müdafaa Mükellefiyeti kanununun 11 ve 19 neti
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Dahiliye ve Millî Müdafaa Encümenleri
mazbataları (1/352)
T.C.

Başvekâlet
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/182 6/2600
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2. X, 1944
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 11 ve 19 ncu maddelerinin değiştirilmesine
dair Millî Müdâfaa Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 31 . VIII . 1944 tarihinde
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha smın esbabı mücibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu
arzederim.
,
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Başvekil
•;...,.
Ş> Saraçoğlu «

Mucipflfebepler lâyihası • ,
»
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 4 ncü faslında yer almış bulunan . 11 nci maddesi; te
vakkuf veya yürüyüş halinde bulunan askerî kıtalara mensup askerî şahıslar ve erler ve bunlara
ait hayvan, eşya ve malzeme askerî binaların mevcut olmaması veya kâfi gelmemesi halinde evvelce
yazım neticesinde kaydı tesbit edilmiş olan Devlete» hususi idarelere, belediyelere, vakfa, cemiyetlere,
şirketlere ve cemiyetlere ait bina, ahır ve mağaza ların ve ambarlara ihtiyaca göre sıra ile vaziyed
ve bunların da kâfi gelmemesi halinde boş olanlarından başlayarak ahaliye ait olanlara1 vaziyed edi
lerek oralarda iaşe ve muhafaza edilirler ilâh... diye yazılı bulunmakta ve filhakika vaziyeti
hâzıra icaplarına göre lüzumlu olan binalar gerçi işbu kanun*mucibince tutulmakta ve kira parası
verilmekte ise de j cephanelik, mevaddj infilâkiye ve mühimmat gibi şehir içinde ve mahalleler ara
sında bulundurulması, yangın, nüfus zıyaı gibi stebeplerden dolayı işbu mevaddı müşteilenin bilmecburiye şehir haricinde ve yine muvakkat bir zaman için gelen birliklerin iskânına lüzumlu olan
binaların bulunmaması hasebiyle şehir haricinde ahalîye ait.tarla ve arsalar üzerinde ordugâh kur
mak zarureti hâsıl olmaktadır.
Tarla ve arsa sahipleri böyle bir işgal karşısında, tarlalarını süreceklerinden ve mahsul alacakla
rından bahsile bu gibi işgale mümanaat etmektedirler.
Lüzumlu olan arazinin 3887 sayılı kanun mucibince istimlâki cihetine gidildiği takdirde yukanlda
arzedilen sebepler dâhilinde muvakkat olan işbu işgalin normal halin avdetini mütaakıp tamamen
kalkacağından yapdacak. istimlâklerden dolayı sarfedilen yüzbinleree liranın mahvolacağı "ve bu
müddet zarfında halkın zeriyatı ve iktisadiyâtı bakımından Devlet bütçesinin de müteessir olacağı
mülâhazasdyle istimlâk edilmemesi muvafık görülmemektedir.
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda arsalar ve tarlalar için binalarda olduğu gibi işgal,
hakkı ve memleket rayieine göre takdir edilecek bir kira verilir diye kayıt bulunmamasmdan ordu
gâh vesair ihtiyaç iğin lüzumlu arsa vey£rjtarfct&mbızzarur sahiplerinin muvafakatinin alınması la-
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zım|jele£eği ve böyle bir muvafakat lâhik olmadıkça tutulamayacağı ve şarta bağlı olan hususlar kar
şısında Mölî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun tatbikma imkan bulunmadığı ve halbuki bu kanu
nun kabul ve tatbikmdaki maksat ve gaye, ordunun umumî veya kısmî seferberlik halinde veya fev
kalâde hallerde her türlü ihtiyaçlarını vaktinde temin etmek için ferdin keyif ve arzusuna mahal
biriakmamak üzere esaslı tedbirler alınmış olmak gerektir. Bu itibarla, tarla veya arsalara! lüzumu,
•halinde Millî Müdafaa Mükellefiyetiyolu ile tutulması ve memleket rayicine göre'takdir edilecek
bir kira verilmesi için mezkûr kanunun .M ve 19 ncır maddelerinin tadiline lüzum görülecek ilişik
kanun lâyihslsı hazırlanmıştır.'
, . . " - .

Dahiliye Encümeni mazbatası
T.B.M.M.
DaMliye Encümeni
Esas No. 1/852
Karar No. 9
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Yüksek Reisliğe
Ş634 saydı Millî Müdafaa mükellefiyeti ka
nununun 11 ve 19 neu maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince ha
zırlanarak İcra Vekilleri Heyeti karar iyle Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının
gönderildiğini bildireır 2 . X . 1944 tarihli Baş
vekâlet tezkeresi encümenimize tevdi kılındığın
dan Millî Müdafaa Vekâleti mümessilleri, ka
zıp olduğu halde okundu ve konuşuldu.
Hükümet lâyihasına bağlı mucip sebepler
apaşında yazılı olduğu üzere harp mühimmatı
ve'patlayıcı maddeler için şehir haricinde olan
arsa ve tarlaların işgali gibi zaruretleri karşıla
mak üzere kanunun 11 ve 19 neu maddeleri
üzerinde teklif dairesinde değişiklikler yapılması
esas itibariyle varit ve muvafık görülmüştür.
Şu, kadar ki (Tarla ve arsa) mefhumu (Gayri
menkul) tâbirinde mündemiç, bulunduğundan
teklifin (Binalı ve binasız gayrimenkuller) su
retinde ifadesi daha uygun olacağı düşünülmüş
ve işgal edilecek tarla ve arsalardan dolaj^ı do
ğacak zararları dahi Devlet mesuliyeti altnıa al
mak için kanunun 17 nei maddesinde bir deği
şiklik yapılması muktazi bulunmuş olduğundan

bu maksat 'dâhilinde hazırlanan lâyiha, ilişik
olarak sunulmuştur.
Havalesi mucibince Millî Müdafaa Encüme
nine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur.
Dahiliye En. Reisi
R. V.
Tekirdağ
Çoruh
C. Uy badın
A. T üzün
. Kâtip
Giresun
Ankara
Necmi Osten
F. Daldal
' Bolu
ff. Ş. Adaİ
Elâzığ
/ . Yalçın
Gümüşane
R. Güreli

Bursa
F. Güvendiren
Erzincan
Ş. Söme.nsüer
İzmir
11. Onaran

Kayseri
Konya
A. II. Kalaç
Ş: Ergun
'Malatya
Sivas
E. Barkan
Mithat Ş.Blcda
Tokad
'
A. Galib Pekel

( S. Sayı» : 58)

M. M.
Mardin
Edip Ergin
Balıkesir
1'. tf, Uzay
Elâzığ
S. Sağttoğfoı
Erzurum
N. Elgün
Kars
E. özoğuz
Kütahya
Ö.E. Uşaklı
Sivas j
/;. Dizdar

Millî Müdafaa .Encümeni mazbatası
T. B. M. M,
•Mitti Müdafaa:J£ncümcM
Esas No. 1/352
Karar No. 12 . •

<:M.'uıi-ım
Yüksek Başkanlığa

3634 sayılı Millî ^Müdafaa. Mükellefiyeti Kannuunun 11 ve 19 ncu maddelerinin değiştiril
mesi hakkında. Millî Müdafaa Bakanlığınca ha
zırlanarak Başbakanlığın 2 Birinciteşrin 1944'
gün ve 6/2600 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise
sunulan ve Encümenimize de havale buyurulan
kanun tasarısı ve Dahiliye Encümeni mazbatası,
Millî Müdafaa,*Maliye ve Adliye Bakanlıkları
temsilcileri hazır
oldukları >. halde
müzâkere
edildi.
3634 saydı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Ka
nununun 11' nci maddesinde ihtiyaç halinde bi
nalara elkonabileceği açıklanmış olduğu halde
arsa ve tarlalar hakkmda bir:kayıt yoktur.'
Halbuki cephane ve patlayıcı maddeler rgibi
şehir vo kasabalar içinde bulıındurulması zararlı
olan mühimmatın şehir ve kasabalar haricinde
muhafazası icabetmektedir. Bundan başka yiııu
muvakkat bir zaman için gelen biriiklepn iskânı
na lüzumlu binaların bulunmaması veyk kâfi.gel
memesi yüzünden tarla ve arsalarda ordugah,
kurmak zarureti hâsıl olmaktadır.
Bu cihetle binalar için kanunun kjoymuş ol
duğu hükümlerin tarla ve arsalara da teşmili
hakkında Hükümetin yapmış olduğu bu teklif
esas itibariyle uygun görülmüştür.
Tasarmm birinci maddesiyle değiştirilmesi
istenilen 11 nci maddenin birinci fıkrasında, mül
kiyet cihetleri sayılan (Devlete, hususi | idarelere,
belediyelere, vakfa, cemaatlara, sirfcjet ve ce
miyetlere ait gayrinienkuller) arasmdij. köylerintüzel kişiliğine ait gayri menkullerden bahsedil
mediğinden j halbuki, köylere ait çayır v e h a r manyeri ve diğer gayrimenkuller üzerinde de ay
ın zaruretler olabileceğinden • bu fıkrada (bele
diyelere) kelimesinden sonra (Köylerin tüzel ki
şiliğine) kelimesinin ilâvesi muvafık görülmüş
tür.
Bundan-başka tasarının, değişik yerlerinde
(gayrinienkuller) kelimesinden sonra (.tarla ve
'arsalar) dan da ayrıca bahsedilmekte ölduğuu-

dan gayri menkuller kavramında mündemiç bu
lunan (arsa ve tarlalar) kelimeleri fâzfe'görül
müş ve .Dahiliye Encümeninin (binalı Ve-binasız
gayrinienkuller şeklinde yaptığı değişiklik : kabul
r
olunmuştur. Yine 11 nci maddenin 4 neü - fıkra.smda (ambar, mağaza ve ahırlar) ; diye .<, sayılan
yerler diğer düzeltmelere nıüvazi.-otarak^(gayrimeukuiler) şeklinde düzeltilmiş ve .fıkra yinden
. yazılmıştır.
;
Ayni maddenin 6 nci fıkrasında (tarlalardan
halkın ekip biçeceği kadar tarlası işgaLedilinez)
denilmektedir. Halbuki bu tarlalar tüzel,kişilik
lere. de ait bulunabileceğine göre bu -«fıkradaki
halkın) kelimesi kaldırılarak (sahiplerinin .veya
işletenlerin) :şekline konulması açıklık rbaknumdan faydalı görülerek o suretle yazılmıştır.
Tasarıda mevcut, olmayıpta bu t asarı >ile.ilgili
görüldüğü, için -Dahiliye Encümenince «değiştiri
lerek mazbatasına, yazıjmış olan 17 nci madde
dahi uygun görülerek aynen kabul olunmuştur.
Bu esaslara göre-değiştirilmiş olandanım ta' sarısı Encümenim izce oy birliği ile. kabul... olun
duğundan Kamutaya havale buyıımlmak* üzere
saygı ile sîunulmuştur.
'••/•'•
M. M. En. Keisi
U. M
.Kâtip. Sinob
Ağrı
Konya
C. K. Incedayı
H. Tvgav
V. Bilgin
Bolu
Bursa '.
A. Alptoğan'
A. Atlı
Bursa
r 1 anMri ,,? ' : *
N. Tınaz
Dr. A. Arkan v
Diyarbakır
Erzurum
.Erzurum
K. Scviiktekin
A. Akyürek
Z.Söydemir
(îazianteb
Gümüşane
Hatay .
Dr. M. Canbolat
Ş. Erdoğan
E. Dûrukan
İsparta
İstanbul
Kars.
C. Tüzevıen
Ş. Â Ögel
H. Durudoğan
Kırklareli
" Mardin
Sîird
K. Doğaıl
, A. Vras
B..,TürJcay
' Tekirdağ
Tokad.. ,,.
Rahmi Apak .
S. Çelıkkol
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİKİŞÎ .

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN, DEĞİŞTÎRÎŞÎ >

363d sayıh Muti Müdafaa Mü
kellefiyeti Kaiıununuiı 11 ve 19
ncu maddesinin
değiştirilmesine
dair kanun lâyihası

3634 sayılı Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti Kanununun 11 ve 19
ncu maddelerinin
değistirümesine dair kanun lâyihası

3634 sayılı Milli > Müdafaa' Mii• krtfofiycli
Kanununviı
11. 17 '
ve Î9 ncu maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. —t- .3634 sayılı
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanuntmun 11 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — 3634 sayılı
Millî Müdafaa Mükellefiyeti
Kanununun • .11, 17 ve 19 ncu
maddeleri aşağıdaki şekilde de-'
ğiştirilmiştir :

.MADDE 1. — .Dahiliye En
cümeninin birinci maddesi ay- •
nen kabul edilmiştir.

Madde 11 — Tevakkuf veya
yürüyüş ve ledelicap konuş ha
linde bulunan askerî kıtalara
mensup askerî şahıslar ve erler
ve bunlara ait . hayvan, eşya ve
malzeme askerî binalarm mev
cut olmaması veya kâfi gelme
mesi halinde evvelce yazım ne
ticesinde kabiliyeti teşbit edilmiş
olan Devlete, hususi idarelere,
vakfa, cemaatlere, şirketlere ve
cemiyetlere ait gayrimenkullere, arsa veya tarlalar ihtiyaca
göre sıra ile vaziyed ve bunla
rın da kâfi gelmemesi halinde
boş olanlarından b.aşlayarak
ahaliye ait olanlara müracaat
edilerek oralarda ibate ve mu
hafaza edilirler. Bu yerleşme
ya sahiplerinin membaları gözönünde tutularak iskân nanır
altmda veya bu şartlara riayet
edilmeyerek ihtiyaç, nispetin
de ve yerlerinin istiap kabili
yetleri derecesine ve fakat yine
içinde oturanların oturma hak
lar* muhafaza edilerek konak
lama tarzında yapılır.
. • İskân ve konaklama, bina sa
hiplerine, yatak, kap kaçak ver
mek mecburiyetini .tahmil et
mez.

Madde 11. — Tevakkuf veva
yürüyüş ve ledelicap konuş ha
linde bulunan askerî kıtalara
mensup askerî şahıslar ve erler
ve bunlara ait hayvan, eşya ve
malzeme askerî binaların in ev-'
cut olmaması veya kâfi gelme
mesi hâlinde evvelce yazım ne
ticesinde kabiliyeti teşbit edil. miş olan Devlete, hususi idare
lere, belediyelere, vakfa, cema
atlere, şirketlere ve cemiyetle
re ait. binalı ve binasız gayrimenkullere ihtiyaca göre sıra
ile vaziyed ve bunların da kâfi
gelmemesi halinde boş olanla
rından başlıyarak ahaliye ait
olanlara müracaat edilerek ora
larda ibate ve muhafaza edilir
ler. Bu yerleşme ya sahipleri
nin membaları gözönünde tu
tularak iskân namı altında ve
ya bu şartlara riayet edilmiye
rek ihtiyaç nispetinde ve yer
lerinin istiap kabiliyetleri dere
cesine ve fakat yine içinde otu
ranların oturma haklan •muha
faza edilerek konaklama'tarzın
da yapılır.

Madde 11. — Tavakkuf veya
yürüyüş ve icabında kpnüş ha
linde bulunan askerî lotalara
mensup askerî şahıslar ve'erler •
ve bunlara ait hayvan, eşya ve
malzeme .askerî 'binalarm' mev.cut olmaması veya kâfi''gelme
mesi halinde evvelce, yazım -ne
ticesinde kabiliyeti teşbit edil
miş olan Devlete, husûsi'ida
relere-, belediyelere, köylerin tü
zel kişiliğine, vakfa, cemaatlere,
şirketlere ve cemiyetlere"ait bi
nalı ve binasız gayrimenkullere
ihtiyaca göre sıra ile vaziyed
ve-bunların da kâfivgelmemesi
halinde boş olanlarından başlıyarak ahaliye ait olanlara mü
racaat edilerek oralarda ibate
ve muhafaza edilirler. Bu yer- '
leşme ya sahiplerinin membala
rı gözönünde tutularak iskân
namı altmda veya bu şartlara
riayet edilmiyerek ihtiyaç nis
petinde ve yerlerinin istiap ka-,
biliyetleri derecesine ve' fakat
yine içinde oturanların ot unu a
hakları muhafaza edil ere K ko
naklama tarzında yapılır:' '

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

İskân edilen yerlerde su ve
elektrik gibi şeyler, ücretli ise
bunların ciheti askeriyece istih
lâk edilen mikdarı ödenir.
İhtiyaç görülen ambar, ına-

İskân ve konaklama, bina sa
İskân ve konaklama, bina
hiplerine, yatak. kap. kaçak
sahiplerine, yatak, kap kaçak.
vermek mecburiyetini «ahmilelvermek
mecburiyetini tahmil
:
nıtız.
,
etmez.
-'
\
iskân
edilen
yerlçrde su >vo
•İskân. edilen yerlerde su -ve
elektrik, gibi şeyler ücretli.ise
. elektrik gibi şeyler ücretli ise
bunların ciheti askeriyece istih
bunlarm ciheti askeriyece istih
lâk edilen mikdarı öduıir.""
lâk edilen miktarı ödenir.
(-S. Saym.:-5S)'
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ba.fi.

M. & E.

gaza ve ahırlar için de aynı
suretle muamele olunur.
Tavakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve münferit askerî
şahıslar şehirlerde, kasabalar
da, köylerde ve münferit hane
lerde hep bu tarzda 'yerleştiri
lir.
Yukarıda yazılı hallerde bina
sahiplerinin iktisadi faaliyetle
ri ihlâl edilmez. Tarlalardan
halkın ekip biçeceği kadar tar
lası işgal edilmez. Fazlası var
sa ve lüzum hâsıl olursa vazıyed
edilir.
• ' ' ' - , ' •

(İhtiyaç görülen ambar, ma
ğaza ve ahırlar için deaynı su
reti e muamele olunur.)
Tevakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve münferit askerî
şahıslar şehirlerde, kasabalarda,
köylerde ve münferithanelerde
hep bu tarzda yerleştirilir.
Yukarıda yazılı hallerde bina
sahiplerinin iktisadi faaliyetle
ri ihlâl, edilmez. Tarlalardan
sahiplerinin ekip biçeceği kadar
kısmı işgal edilmezi Millî Mü
dafaa mükellefiyeti komisyo
nunca takdir edilecek fazla tar
la kısımlara dahi lüzum hâsıl
'olursa vazıyed edilir.

İhtiyaç üzerine işgal edilen
gayrimenkullerde de aynı suret
le muamele yapılır.',
Tavakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve münferit askerî
şahıslar şehirlerde, kasabalar
da, köylerde ve« münferit hane
lerde hep bu tarzda yerleştirilir..
Yukarıda yazılı hallerde bina
sahip] erinin iktisadi' fâaliyetleri
ihlâl * edilmez. Tarlalardan sa
hiplerinin ve işletenlerin ekip
biçeceği kadar kısmı işgal edil*
mez. Millî Müdafaa mükellefi
yeti komisyonunca takdir edi
lecek fazla tarla kısımlarına<ta
lüzum hâsıl olursa vazıyed
edilir.

Madde 17. — Askerî kıtala
rın iskân edildikleri veya ko
nakladıkları binalı ve binasız
gayrimenkullerde sebep olduk
ları bütün zararlardan Devlet
mesuldür.
Sonradan ihtilâfı mucip olma
mak için mümkün olan hallerde
gayrimenkullerin ne halde ol
duklarının, kullanılmak üzere
bırakılmış eşya mevcut ise hal
ve vasıflarının işgal eden kıta
dan bir subay ile mal sahipleri
veya mümessilleri tarafından
işgalden evvel imza edilecek za*
bit varakasiyle tesbiti mecburi
yetidir. Bunun bir sureti ko
misyona, diğer bir sureti alâka
lı şahsa verilir.

Madde17. —• Dahiliye Encü
meninin 17 nci m-addesi aynen
kabul edilmiştir.

Madde 19. — Binalı binasız
gayrimenkullerin işgaline mu
kabil sahiplerine memleket ra
yicine göre takdir edilecek bir

Madde 19. —• Dahiliye Encü
meninin 19 ncu maddesi aynen
kabul edilmiştir:_

MADDE 2. — 3634 sayılı
Millî Müdafaa Mükellefiyeti
Kantinuntm 19 nen maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 19. —- Binaların,, arsa
ve tarlaların işgaline mukabil
sahiplerine memleket rayicine
göre takdir edilecek bir kira

(S. Sayar: 68)
«*»**•
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verilir. Aşağıdaki hallerde is
kân ve konaMamrt parasıedır.
I. Seferberlik yapılan tföntoMarda ve seferberlik müdctettaeeâyın kıtaların-veya baş
ka kıtaâariB aynı kimse netdjn, & âk&4 edildikleri veya 'kon*kda4^n oema* be? gün.
II» T^lftmaa mahalUne ejictorkeâ Tfejte toplanma mait&U
üiöie ayin veya başka başka
kfttal&tm aym kimse nesâmde
iflbl*İ4fti v«#a taraıâ#smaia?ı
fcfcÜerfede h#r ay için en.çolb&e,
HL Jjtotçra y*#an kabala
rın iskânları veya konaklama
ları btH^rinde.

Üfe, T?.

m. m E.

kira yerilir. Aşağıdaki hallerde
iskân ve konakfta«*a. ibrası zdır.
1. Seferberlik yapılan mm-.
takalarda ve seferberlik rnüddHiuee aynt kıtalfttfm veya baş
ka kttalarm, aym kimse nezdinde iskân edildikleri veya
k<maklad*klftrt-ceman beşi gun.
2. T-e^lam* mahalline' gide
rek ve^a toplama mahallinde
aynı vayarb&şkfl başka kıtaların
ayfif kimse üettUnde i*kârıları
veya konaMa*rt*3*fw hall^rinVle
her ay içiruesi $ok &ç geee.
3. Maüevfa yapan kıtaların
iskânları veya konaklamaları
hallerinde.

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihihâen mutebfcsıİi*.

MADDE 2. — Bu kanun
neşri tarihk&Ua mer'idir".

MAJ>PB 2. -r—. Dahiliye En :
eünTeMİto, 2 nci maddesi aynen
kabtü edilmiştir.
\

MADDE 4. — Bu kanunun
hükümletfni tora Vekilleri He
yeti yürütür.
31. V m . 1944
B*. V\. ve
Ha. V< V. sv
Ad. V.
Ş. Saraçoğlu A. R. Artunkal
Da. V.
M. m v.
A. fi, Jürhmkal Hilmi Uran
HB.V,
Ma.V.
F. Ağralt '
Na.
V.
ML r.
Yüc*l
Sim Ih/y
S/î. M. V.
î& t:
Fuod Sürmen N Dr. S. Alabaş
. a t v. - &. V.
'£«06 S. Ürffüblü $. R. ff*ti$oğki
MtLfV.
Ti. V.
A. F, OeUsoy
C. 8- Siren ,

MADÖE 3. — Bu kanunun
hükümlerini îera Vekilleri fieyeti ytttTOr. .

MADDE 3, — Dahiliye En
cümeninin 3 ucu maddesi aynen
kabul edilmiştir.

•

•

(S. fctffsr: 58)

