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Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Ada
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10 . V . 1945
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Millî Savunma Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . V .1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe
Beş senedenberi devam eden olağanüstü hallerde seferberlik ilân edilmediği halde cezai ve hukuki
mahiyetteki seferberliğe ait bir çok hükümler hariç olmak üzere seferin bir çok icapları yapılmıştır.
Halen de resmen seferberlik ilân edilmediği halde Kamutayca görülen lüzum üzerine 20 Şubat 1945
tarihinde Almanya ve Japonya'ya harp ilân edilmiştir.
Halbuki mevcut kanunlarımızda sefere ve harbe ait cezai ve hukuki hükümlerin tatbiki seferber
liğe ve harp- vukua geldiği zamana münhasır kalmıştır. Bugünkü durumda olduğu gibi olağanüstü
hallerde veya olağanüstü hal içinde iken harp ilânı halinde sefere, seferberliğe ve harbe ait hüküm
lerin tatbik edileceğine dair kanuni bir sarahat olmadığı gibi bugünkü durumun icabı olarak her
hangi bir yerde ve bir zamanda seferberlik ilân edilmeksizin dahi fiili bir çarpışma olabilir. Bu za
manda ise seferberliğe ait gerek hukuki gerek cezai hükümlerin tatbiki icap edebilir, tşte bu gibi za
manlarda Hükümetin Yüksek Kamutaydan aldığı yetkiye dayanarak seferi hükümlerle harp hüküm
lerinden hepsinin veya gerekli bir kamının tatbik sahasına konması zarureti hâsıl olabilir.
Ancak hâdise bu şekilde mütalâa olunmakla beraber sefer ve seferberlikle olağanüstü hallerin
harp halinden tamamiyle tefrik edilmesi uygun görülerek harp halindeki hükümler iki cepheden
mütalâa olunmuştur. Birincisi, kanunlarda esasen cürüm addedilipte harp hali teşdit sebebi olarak
kabul edilen hallerdir. Bu hallerde yukarıdaki mucip sebeplere göre vaziyetin takdiri Başkanlar
Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. ÎJrinci hal, harp halinin teşdit sebebi olmayıpta cürmün aslî un
surunu teşkil eden vaziyetlerdir. Bu hallerde fiilin (büsbütün cezasız kalmaması düşüncesiyle üçüncü
fıkrada tasanda yazılı olduğu şekilde fiili muhasamatın başlamasiyle harp hükümlerinin mutlak
surette tatbiki cihetine gidilmiştir.

Millî Savunma Komisyonu Raporu

T.B.M.M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. î/432
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Yüksek Başkanlığa
1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair Millî Savunma
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 10.V. 1945
gün ve 71-323/6-1025 sayılı tezkeresiyle Yüksek
Başkanlığa sunulan ve komisyonumuza da hava
le buyurulan kanun tasarısı Millî Savunma ve
Adalet Bakanlıkları mümessilleri de hazır oldu
ğu halde komisyonumuz tarafından incelendi.
Bugünkü harplerin özelliklerinden olmak üze
re harp ilânı işinde eskiden tatbik edilen usul
lerin dışına çıkılmakta ve seferberlik ilân edil
meksizin eylemli çarpışmalar vukua gelebilmek
tedir.
Harp ilân edilmeksizin fiilen çarpışmaların
başlaması halinde veyahut bugünkü durumda
olduğu gibi olağanüstü hallerde veya olağanüstü
hal içinde iken harp ilânı halinde sefere ve se
ferberliğe ve harbe ait hükümlerin tatbik edile
ceğine daid mevcut kanunlarımızda bir sarahat
elmayıp sefere ve harbe dair cezai ve hukuki
hükümlerin uygulanabilmesi ancak seferberli
ğin ilân edilmesine ve harbin vukua gelmesine
münhasır tutulmuştur.
Halbuki yukarıda sözü geçen hallerde sefer
berliğe ait hukuki ve cezai hükümlerin uygu
lanması icabedebilir.
Bundan başka Türk Ceza Kanununda harp
devrine ait cürümler ve cezalar izah olunurken
«harp hali, harp zamanı ve harp esnası» gibi
değişik tâbirler kullanılmış olup bu hallerde
yazılı hükümlerden hangilerinin nerelerde ve han
gi zamanlarda uygulanacağı kesin olarak çizilemediğinden karışıklığa sebep olabileceği düşü
nülmüştür.
Kanunlarımızdaki

bu

boşluğu
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maksadiyle yukarıda sözü geçen değişik hallerde
uygulanması gereken kanunî hükümlerin ne za
man ve nerelerde uygulanacağı veya bunlardan ne
suretle vazgeçileceği hakkında Bakanlar Kuru
luna salâhiyet vermeği nağlryan ve harp halinin,
cürmün asli unsurunun teşkil ettiği hallerde ey
lemin büsbütün cezasız kalmatması için eylemli
muhasematm başlamasiyle harp hükümlerinin
mutlak surette uygulanması lüzumunu belirten
bu kanun tasarısı Komisyonumuzca uygun gö
rülmüştür.
Ancak Hükümetin teklif ettiği maddenin
üçüncü fıkrasındaki «muhasematm başlaması»
sözü, daha ziyade açıklanmak maksadiyle «Ey
lemli muhasematm başlaması» şeklinde yazılmış
ve bu suretle tasan oybirliğiyle kabul olunmuştur.
Havalesi mucibince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek .Başkanlığa sunulmuştur.
Millî S. Ko. Baş.
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Yüksek Başkanlığa

1211 sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair Millî Savunma
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun
3 . V . 1945 tarihli toplantısında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun tasarısı havalesi ge
reğince Millî Savunma Komisyonunun raporuyla
birlikte Emisyonumuza da verilmesi üzerine bu
iş; Adalet ve Millî Savunma Bakanlıkları temsil
cileri de bulunduğu halde görüşüldü, incelendi.
Olağanüstü hallerde seferberlik ilân edilmek
sizin harp ilân olunduğu veya muhasamat fiilen
başladığı takdirde sefere ve seferberliğe ve har
be aitfrg.nTi'n'lfl.TTTnıyday&zıl1 hükümlerin ne su
retle uygulanacağına dair bir sarahat olmamasın
dan doğan noksanları telâfi için bu hükümlerden
hangilerinin, nerelerde veya ne zaman uygulana
cağının ve bunlardan ne suretle vazgeçilebilece
ğinin belirtilmesi yetkisinin Bakanlar Kuruluna
verilmesini ve şu kadar ki, harp halinin; suçun
aslî unsurunu teşkil eden hallerden fiilî muha
samatın başlaması ile bu hükümlerin salt olarak
yürürlüğe girmesini tazammun etmek üzere 1211
sayılı Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinde
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun

görülmüş ve yalnız Bakanlar Kurulunun bu yol
da vereceği kararm Hükümet tarafından Büyük
Millet Meclisine arzedümesini sağlamak üzere
maddenin ikinci bendinin sonuna bir fıkra eklen
miştir.
Bundan başka, maddenin üçüncü bendindeki
(cürmün) yerine (suçun) ve (eylemli) yerine
(fiili), (mutlak) yerine de (salt) kelimeleri
konmuştur.
Kamutaya arzedümek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur.
Bu rapor Sözcüsü
Adalet» 3o. Başkanı
Konya
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N. Küçüka Dr. K. C. Berksoy
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Kastamonu
Katamonu
8. Yargı
Dr. F. Ecevit
A. Binkaya
Sinob
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C. Atay
Dr. 8. A. DÜemre
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1211 sayılı Seferberlik Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN DEĞtŞTÎRÎŞt
1211 sayılı Seferberlik Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı

ADALET KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTİRİŞÎ
1211 saydı Seferberlik Kanunu
nun 3 ncü, maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 1211 sayılı Se
ferberlik Kanununun 3 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :

MADDE 1. — 1211 sayılı Se
ferberlik Kanununun 3 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :

MADDE 1.— 1211 sayılı Se
ferberlik Kanununun 3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :

Madde 3. — I - Seferberlik,
icaba göre ya genel veya kısmî
olur.
H - Olağanüstü hallerde se-

Madde 3. - 1. Seferberlik,
icaba göre ya genel veya kısmî
olur.
2. Olağanüstü hallerde se-

Madde 3 . —
L Seferberlik icaba göre ya
genel veya kısmî olur.
2. Olağanüstü hallerde sefer-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
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HU.

M. S. K.

Ad. K.

f erberlik ilân edilmeksizin harp
ilan edildiği veya muhasemat fii
len başladığı takdirde kanunlar
da yazılı sefere ve seferberliğe
ait hükümlerle yine kanunlarda
harp hali, harp zamanı ve harp
esnası gibi hallerde uygulana
cağı yazılı hükümlerden hangi
lerinin, nerelerde veya ne zaman
uygulanacağı ve bunlardan ne
suretle vazgeçileceği Bakanlar
Kurulunca tesbit ve ilân olunur.
I I I - Şu kadarki harp hali
nin cürmün aslî unsurunu teşkil
ettiği hallerde muhasematm baş
laması ile bu hükümler mutlak
surette yürürlüğe girer.

ferberlik ilân edilmeksizin harp
ilân edildiği veya muhasemat
fiilen başladığı takdirde kanun
larda yazılı sefere ve seferberli
ğe ait hükümlerle yine kanun] ar
da harp hali, harp zamanı ve
harp esnası gibi hallerde uygu
lanacağı yazılı hükümlerden han
gilerinin, nerelerde veya ne za
man uygulanacağı ve bunlardan
ne suretle vazgeçileceği Bakan
lar Kurulunca belirtilir ve ilân
olunur.
3. Şu kadar ki, harp halinin
cürmün asli unsurunu teşkil et
tiği hallerde eylemli muhasema
tm başlaması ile bu hükümler
mutlak surette yürürlüğe girer.

berlik ilân edilmeksizin harp
ilân edildiği veya muhasemat
fiilen başladığı takdirde kanun
larda yazılı sefere ve seferberliğe
ait hükümlerle yine kanunlarda
harp hali, harp zamanı ve harp
esnası gibi hallerde uygulana
cağı yazılı hükümlerden hangi
lerinin, nerelerde veya ne za
man uygulanacağı ve bunlardan
ne suretle vazgeçileceği Bakan
lar Kurulu karariyle belirtilir
ve ilân olunur. Bu karar Büyük
Millet Meclisine arzolunur.
3. Şu kadar ki, harp hali
nin suçun aslî unsurunu teşkil
ettiği hallerde fiilî muhasematm
başlaması ile bu hükümler salt
olarak yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 3. — Hükümetin 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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