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ÖNSÖZ
Seferberlik kavramı, modern devletler tarafından önemi gün geçtikçe daha
iyi anlaşılan bir savunma fikri ve kuvvet unsurudur. Özellikle yirminci yüzyılda
gelişen hızlı nüfus artışı, teknolojik ilerleme, ekonomik sorunlar vb. bir çok faktör
yüksek mevcutlu barış dönemi ordularının bakım ve idamesinin devlete olan mali
yükünü arttırmıştır. Bu sebeplerden ötürü silahlı kuvvetlere, ihtiyaç halinde
sağlanan personel ve lojistik desteği ön plana çıkmıştır.
Bu desteğin sağlanması ise, kamu yönetimi teşkilatının önemli
görevlerinden birini oluşturmaktadır. İhtiyaç halinde Silahlı Kuvvetlerin personel
ve lojistik konuları başta olmak üzere desteklenmesi ve bu destekleme çabalarının
iyi tespit ve tayin edilmiş olması gerekliliği önemli bir problem sahası
yaratmaktadır.
Bu çalışma Kamuda Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarının (TSK
Personel Seferberlik Sistemi ve Erbaş Er Seferber Olma Faaliyetleri) incelenmesi,
konuyla ilgili mevzuatın ortaya konarak vatandaşların seferberlik ve savaş haline
ilişkin mevzuat, uygulama ve teorik alanlardaki bilgi düzeylerinin tespit
edilmesini amaçlamaktadır.
Araştırma esnasında yardımlarını esirgemeyen danışmanım Prof.Dr.Halil
İbrahim ÜLKER’e, Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığının
değerli personeline, anketlerimi yanıtlayan tüm katılımcılara ve bana desteğini
esirgemeyen aileme teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.
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BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
Savaş kavramı insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Tarih boyunca
meydana gelen savaşlar, insan uygarlığının değişiminde ve teknolojinin
gelişmesinde büyük bir pay sahibi olduğu kadar meydana getirdiği yıkıcı etkilerle
felaketlere de sebep olmuştur. Devletler savaşın desteklenmesi ve savunma
ihtiyaçlarının karşılanması için tarihin her döneminde, büyük uğraşlar sarf ederek,
ordularının bakım ve idamesine özel önem vermişdir.
Tarihte seferberlik uğraşları en az savaşlar kadar eskiye dayanmaktadır.
Eski çağlardaki ilkel kabilelerde bile örneği görülen seferberlik; kabileye mensup
erkeklerin, bir düşman tehdidine maruz kalındığında veya başka bir toprak parçası
istila edileceğinde ordudaki yerini almasından ve savaş sonunda ganimetlerden
payını aldıktan sonra sivil yaşamına geri dönmesinden ibaretti.1Roma devleti ise
seferberlik faaliyetini daha ileri seviyelere taşıyarak, ordunun temel birimi olan
profesyonel roma lejyonlarını, “Auxilia” adı verilen askeri birliklere topladıkları
askerler aracılığı ile desteklemiştir.2
Osmanlı devletinde seferberlik daha köklü bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır.Osmanlının savaş politikası cihad ve gazaya dayandığından
seferberlik

neredeyse

süreklilik

arz

eden

bir

durum

olarak

kabul

edilmekteydi.Ordunun sefere çıkması olarak adlandırılan süreç başlatıldığında
tüm toprak beylerinin kurmaktan sorumlu oldukları ve barış döneminde her türlü
eğitim ve hazırlıklarını yaptırdıkları birlikleri ile orduya katılmaları şeklinde
ceyeran eden bir Tımarlı Sipahi sistemi mevcuttu.Tımar sisteminin bozulmaya
başladığı 18 yy.da ise sipahileri cepheye göndermek zorlaştığından “sürücü” adı
verilen olağanüstü yetkili vezirler aracılığı ile zorla asker toplama yöntemine
başvuruldu.3Osmanlı devleti ilerleyen yıllarda kurduğu redif teşkilatı ile
seferberlikte kullanılmak üzere yedek kuvvetler teşkil etmiş ve bu kuvvetlerin
iskan ve iaşe sorumluluğunu o bölgede bulunan yerel yöneticilere vermişti. Redif
1

Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, “Personel Seferberlik Sistemi” konulu yansıları(2003) Konya. Hazırlayan Per.Ütğm.Ümit ERCAN
2
Kaya,Mehmet Ali (2005).“RomaLejyonlarıve Anadolu. http//www.ankara.edu.tr/kutuphane/
TarihArastirmalari/TarihArastirmalari_2005_c24_s37/
7_mehmet_ali_kaya.pdfadresinden
alınmıştır.23.07.2006
3
Ana Britanica Ansiklopedisi. Ana Yayıncılık A.Ş., 1994, Sayfa 278, Maslak/İstanbul
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askeri yazılacak kişiler 23-32 yaşları arasındaki gençlerden kur’a ile seçilmekte ve
vücutlarında

askerliğin

gereklerini

yerine

getirmeye

engel

sakatlıklar

4

bulunmaması gerekmekteydi. 1889 yılında basılan “Seferberlik Nizamnamesi ve
Seferberlik Talimatnamesi” ise bu konuda yayımlanmış en eski osmanlı
eserlerindendir. Sultan Abdülhamit dönemindeki nizamname ile seferberlik
döneminde asker toplama işlemleri düzenlenmekte ve devlet teşkilatının
seferberlik halindeki görevleri sıralanmaktadır.5
Ortaçağ Avrupa’sında 17. yy ve 18. yy.’ın büyük bölümünde ordular
aristokratik bir modelde inşa edildi.Buna bağlı olarak soyluların sahip olduğu
araziler üzerinde çalıştırdığı köylüler aynı zamanda onlara bağlı askerlerdi.Ancak
1789 da yaşanan Fransız Devrimi ile birlikte, devlet için aynı zamanda teba olan
askeri yapılanma yerini vatandaş askerlere bıraktı. Bu değişim beraberinde
gönüllülük esasına dayanan seferberlik sistemini getirdi.6Avrupalı devletler savaşa
girdikleri dönemde vatandaşlarına yaptıkları çağrılarla, ordularının personel, araç
ve malzeme mevcutlarını yükseltmeye ve hasım ülkeye karşı üstünlük sağlamaya
çalıştılar.
Seferberlik uygulamalarına dair tüm bu tarihsel örneklere rağmen,
geçmişte kitle ordularının muhafazası ve her an savaşa hazır halde
bulundurulmaları, ordu sistemlerinin temelini teşkil ediyordu. Seferberlik
düşmana karşı sayısal üstünlüğü elde etmek için kullanılan yardımcı bir unsur
olarak görülmekteydi. Seferberliğin gerçek anlamda önem kazanması ve savaş
döneminde devletin vazgeçilmez savunma mekanizması haline gelmesi 20. yy.’a
rastlamaktadır.
Günümüzde çağdaş devletler ordularının barış zamanında tam veya tama
yakın personel ve malzeme mevcudu ile muhafazası anlayışını terk ederek,
seferberlik sistemine dayalı yeni bir anlayış benimsemektedirler. Yüksek
mevcutlu barış dönemi ordusunun devletin bütçesine mali yükü oldukça ağır
olmaktadır. Bu nedenle, askeri gücün bir kısmının savaşa hazır şekilde
4

ÇADIRCI Musa ,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 14.23 Yayın Tarihi: 1963--Anadolu’da Redif Askeri
Teşkilâtının kuruluşu- s.67
5
Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı,Seferberlik Yardımcı Yayınları, Sayı:6
Ankara.Ekim 1997 “Osmanlı Döneminde Seferberlik Faaliyetleri” Gnkur. Basım Evi s.5
6
BURK, James (2006), “Handbook of the Sociology of the Military”.Military Mobilization in
Modern Western Societies, Editor: Giuseppe Caforio, Springer Science+Business Media, LLC,
New York s.112
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bulundurularak diğer kısmının ihtiyaç halinde kullanıma sunulacak şekilde hazır
bulundurulması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.7
Kalkınma hızı, halkın refah seviyesinin arttırılması gibi ekonomik
nedenler savunma harcamalarının azaltılmasına neden olmaktadır. Silahlı
kuvvetlere yatırım ile ekonomiye yatırım ayrımında ekonomik boyut ağır
basmakta, dolayısıyla silahlı kuvvetlerin barışta küçülmesi, seferde ise hızla
büyümesini öngören seferberlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.8
Seferberlik resmi yazınımızda; “Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta
askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması,
toplanması,
uygulandığı;

tertiplenmesi
hak

ve

ve

kullanılmasına

hürriyetlerin

ilişkin

kanunlarla

bütün

kısmen

faaliyetlerin

veya

tamamen

sınırlandırıldığı hal” olarak tanımlanmaktadır.9 Bu tanımdan da anlaşılabileceği
gibi seferberlik aynı zamanda savaşın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla
devletin vatandaşlara çeşitli yaptırımlar uygulayabilmesini sağlayan olağanüstü
yönetim biçimlerinden biridir.
O’leary’ye göre seferberlik “Devletin savaş yada diğer acil durumlar için
toplanma ve hazır hale gelme sürecidir.”10 Bir başka tanıma göre “Silahlı
kuvvetlerin (Kara,Hava,Deniz) savaş için hazırlanması, bu kapsamda devletin
sahip olduğu insan gücü,ekonomik güç ve endüstriyel güç gibi unsurların
kullanılması.” olarak açıklanmaktadır.11
Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini
korumak ve kollamakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin barış döneminden
itibaren harbe hazırlanması ve ihtiyaçlarının gerektiğinde süratle ve etkin bir
şekilde karşılanabilmesi devletin varlığını koruması açısından hayati öneme
haizdir.12 Bu bakımdan seferberlik ve savaş hali hazırlıkları sadece askeri
uğraşları değil, aynı zamanda tüm kamunun dahil olduğu hazırlık ve destekleme
çabalarını kapsamaktadır.
7

BİLGİLİ, Erol (2003), “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Esasları ve Uygulamaları”,
Kara Kuvvetleri Dergisi, Yıl: 2, Sayı:5, Ocak 2003, s.34-41
8
KAYA, Emin (2001), “Bayan Subayların Seferberlik İşlemleri”, Milli Savunma Bakanlığı
Savunma ve Güvenlik Bülteni, Nisan 2001, Sayı:15, ISSN:1301-1847, Genel Yayın
Yönetmeni:Yüksek Mühendis Albay Ali Rıza KAHVECİ.s.25
9
2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Madde.3
10
O’LEARY, Margaret R. (2006), “The Dictionary of Homeland Security and Defence”, İuniverse,
İnc., New York/Lincoln, “Mobilization” maddesi.s.303
11
www.thefreedictionary .com/military+ mobilization-17.02.2008
12
211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde.35
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1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 72’inci maddesi “Vatan
hizmeti her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu
kesiminde ne şekilde yerine getirileceği yada getirilmiş sayılacağı kanunlarla
düzenlenir” hükmüne amirdir. Türk Silahlı Kuvvetlerine erbaş veya er yada yedek
subay statüsünde katılan bir vatandaşın askerlik safahatı, üç bölümden
oluşmaktadır. Bunlar; Yoklama, muvazzaflık ve yedeklik dönemidir.
Yoklama dönemi kendi içinde ilk yoklama ve son yoklama olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. İlk yoklama, askerlik çağına giren erkek vatandaşların
yaptıracağı askerlikle ilgili ilk işlem olup, bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini
kayıt altına almak ve miktarlarını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Son
yoklama ise yükümlülerin; sağlık, meslek, tahsil ve ikamet bilgilerini tespit
ederek, askere sevk işlemlerine esas olan faaliyeti ifade etmektedir.13
“Muvazzaf” kelime anlamı ile silahlı kuvvetlerde çalışan meslekten subay
ve astsubaylarla, askerlik hizmetini yapan erler anlamına gelmektedir.14
Muvazzaflık

dönemi

yükümlülerin

askerlik

şubesi

başkanlığından

sevk

olmalarıyla başlayıp, birfiil askerlik hizmetini yerine getirdikleri, askeri kıta veya
kurumdan terhis olmalarına kadar geçen süreyi ifade etmektedir.
Yedeklik dönemi, terhis olmaya hak kazanmış yükümlülerin yasal yaş
sınırı dışına çıkana kadar olan süre zarfında Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Seferberlik Kaynağında bulundukları dönemdir.
İnceleme konumuzun özünü oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Seferberlik Sistemi ve bu kapsamda ele alacağımız, erbaş ve er seferberolma
hazırlıklarıda, vatani görevini Türk Silahlı Kuvvetlerinde erbaş ve er ya da yedek
subay

statüsünde

yaptıktan

sonra

ilgilendirmektedir.

13
14

1111 Sayılı Askerlik Kanunu Madde.14
www.tdk.gov.tr-18.05.2008.

terhis

olmuş

vatandaşları

yakından
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1.1.Araştırmanın Amacı
Araştırma kamuda seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının incelenerek
TSK Personel Seferberlik Sistemi içinde yer alan erbaş er seferberolma
faaliyetleri hakkında vatandaşların bilgi düzeyini tespit etmek maksadıyla
gerçekleştirilmiştir.
a. İdare hukuku açısından bir olağanüstü yönetim biçimi olarak seferberlik
ve savaş halinin incelenmesi,
b. Ülkemizde seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını yürütmekle sorumlu
kurum ve kuruluşların görevleri,
c. TSK Personel Seferberlik Sisteminin incelenerek bu kapsam da erbaş er
seferberlik hazırlıkları konusunda bilgi verilmesi alt amaçlar olarak belirlenmiştir.
1.2.Araştırmanın Önemi
Günümüzün modern savaşlarında yalnızca silahlı kuvvetleri hazırlamak
ve kuvvetli bir orduya sahip olmakla galip gelmek mümkün değildir. Günümüz
savaşlarından galip ayrılabilmenin yolu; devletin politik, psikolojik, ekonomik ve
askeri bütün kuvvetlerinin birbirleriyle ahenk içinde çalışmasından geçmektedir.
Ülkemizde seferberlik ve savaş hali kelimeleri dile getirildiğinde ilk akla gelen
Türk Silahlı Kuvvetleri ve bu kurumun harbe yönelik imkan ve kabiliyetleri
olmaktadır. Silahlı Kuvvetler dışındaki kurum ve kuruluşların bu konudaki görev
ve sorumlulukları yeterince bilinmemektedir.
Ekonomik sebepler, savunma harcamalarının indirgenmesine neden
olmaktadır. Bu zorunluluk seferberlik kavramının önem kazanmasını sağlamıştır.
Herhangi bir ülkenin savunma ihtiyaçları o ülkeye yönelik tehditle paralellik
göstermektedir. Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafyanın stratejik açıdan
nedenli önemli olduğu bilinmektedir. Günümüzde tehdidi karşılayacak askeri
gücün tamamının barış döneminde her zaman hazır bulundurulması, ne kadar
zengin olursa olsun hiçbir ülke için mümkün gözükmemektedir.
Seferberolma faaliyetleri barış döneminde ve günlük yaşamda pek
hissedilmeyen ancak herhangi bir savaş durumunda çok büyük krizlere ve
aksaklıklara yol açabilecek faaliyetler zinciridir. Bu açıdan bakıldığında da kamu
yönetimi teşkilatı için barış döneminden itibaren tüm hazırlık faaliyetlerin
aksaksız olarak sürdürülmesi ayrıca önemlidir. Yüce Atatürk’ün; “Felaket başa
gelmeden önce onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek
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lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur…” sözleri konu hakkında
bizlere yol gösterici niteliktedir.
Anayasal bir hak ve yükümlülük olan askerlik hizmetinin yerine
getirilmesinden sonra yapılacak; terhis kaydı, yedeklik yoklaması, adres ve özlük
bilgileri değişikliklerinin ilgili birimlere bildirilmesi gibi, işlemler çoğu vatandaş
tarafından ihmal edilmekte ve bu durum yönetim örgütünün, yedek personel
kaynak bilgilerindeki zafiyetine ve vatandaşa verilen idari para cezalarına sebep
olmaktadır.
1.3.Sınırlılıklar
Konu hakkındaki mevzuatın çok geniş ve kapsamlı olması sebebiyle,
yalnızca personel seferberliğine dair mevzuatın incelemesi yapılmıştır. Araştırma
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Personel Seferberlik Hazırlıkları ve bu kapsamdaki
Erbaş Er Seferberolma sistemine odaklanmıştır.
Seferberlik hazırlıklarının diğer bir kolu olan Lojistik seferberliği
konusuna ve lojistik seferberliği kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet
seferberliği, araç seferberliği ve sanayi seferberliğine dair bilgi verilmesi inceleme
konusuyla ilgisiz olduğundan araştırmada yer almamıştır.
Konu hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki “HİZMETE ÖZEL”,
“ÖZEL”, “GİZLİ” ya da “ÇOK GİZLİ” bilgiler kullanılmamış, yalnızca ilgili
kurumlar

tarafından

müsaade

edilen

doküman,

bilgi

ve

belgelerden

faydalanılmıştır.
Anket çalışmasında evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından
örneklem 01 Temmuz 2008-31 Ekim 2008 tarihleri arasında; askerlik hizmetini
tamamlamış ve yedek statüsüne geçmiş, Ankara da yaşayan, çeşitli meslek ve
öğrenim özelliklerine sahip, 21-41 yaşları arasındaki 355 erkek vatandaş
arasından seçilmiştir.
1.4.Tezin Soruları
Bu çalışmada problem cümlesi ve alt problemler olarak iki bölüme ayrılan
ve yanıt aranan sorular şunlardır;
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1.4.1.Tezin Problem Cümlesi
Kamuda Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları (TSK Personel Seferberlik
Sistemi içerisindeki Erbaş ve Er Seferberolma Faaliyetleri) vatandaşlar tarafından
ne derecede bilinmektedir?
1.4.2.Tezin Alt Problemleri
1.Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin TSK dışındaki diğer kamu
kurumları nelerdir? Bu yapılar yeterince bilinmekte midir?
2.Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin vatandaşların görevleri ve
devletin hazırlık faaliyetlerine yönelik yeterli bilgilendirme ilgili kamu kurumları
tarafından yapılmakta mıdır?
3.Anayasal bir olağanüstü yönetim usulü olan seferberlik ve savaş halinin hangi
şartlar altında ve ne şekilde ilan edileceği biliniyor mu?
4.Hangi tarihlerde ve kaç yaşına kadar yedeklik yoklaması yaptırılacağı biliniyor
mu?
5.Seferberlik ve savaş hali ilan edilmesi durumunda sefer görev emri bulunduğu
takdirde ne şekilde hareket edileceği biliniyor mu?
6.Vatandaşlara verilen sefer görev emirlerinin hangi hallerde iptal edileceği
bilinmekte midir?
7.Sıkıyönetim ve seferberlik, savaş halinin anayasamızda yer alan bir olağanüstü
yönetim biçimi olduğu bilinmekte midir?
8.Olağanüstü yönetim usullerinin uygulanması durumunda vatandaşlara getirilen
yükümlülükler ve alınacak tedbirler konusunda yeterli bilinç düzeyi mevcut
mudur?
9.Türkiye’de mevcut mevzuata göre ilan edilebilecek seferberlik türleri bilinmekte
midir?
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10.Ülkenin ekonomik kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi için hazır asker
mevcudunun azaltılarak, yedek personelin ihtiyaç halinde çağrıldığı seferberlik
anlayışını öngören seferberlik sisteminin uygulanması görüşüne vatandaşların
katılım oranı nedir?
11.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin eğitim seviyesi ile
ilişkisi var mıdır?
12.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin askerlik dönemindeki
rütbe ile ilişkisi var mıdır?
13.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin askerlik dönemindeki
statü (yedek subay / Erbaş Er) ile ilişkisi var mıdır?
14.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin terhis tarihi üzerinden
geçen süre ile ilişkisi var mıdır?
15.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin yaş’la ilişkisi var mıdır?
1.4.3.Tezin Denenceleri
1.Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin TSK dışındaki diğer kamu
kurumlarının kimler olduğu bilinmemektedir.
2.Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin vatandaşların görevleri ve
devletin hazırlık faaliyetlerine yönelik yeterli bilgilendirmeler ilgili kamu
kurumları tarafından yapılmamaktadır.
3.Anayasal bir olağanüstü yönetim usulü olan seferberlik ve savaşa halinin hangi
şartlar altında ve ne şekilde ilan edileceği bilinmemektedir.
4.Hangi sıklıkla ve kaç yaşına kadar ve hangi usul ve esaslara göre yedeklik
yoklaması yaptırılacağı bilinmemektedir.
5.Seferberlik ve savaş hali durumunda sefer görev emri bulunduğu takdirde ne
şekilde hareket edileceği bilinmemektedir.
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6.Vatandaşlara verilen sefer görev emirlerinin hangi hallerde iptal edileceği
bilinmemektedir.
7.Sıkıyönetim ve seferberlik, savaş halinin anayasamızda yer alan bir olağanüstü
yönetim biçimi olduğu yeterince bilinmemektedir.
8.Olağanüstü yönetim usullerinin uygulanması durumunda vatandaşlara getirilen
yükümlülükler ve alınacak tedbirler konusunda vatandaşlarda yeterli bilgi düzeyi
mevcut değildir.
9.Türkiye’de mevcut mevzuata göre ilan edilebilecek seferberlik türleri
bilinmemektedir.
10.Ülkenin ekonomik kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi için hazır asker
mevcudunun azaltılarak, yedek personelin ihtiyaç halinde çağrıldığı seferberlik
anlayışını öngören seferberlik sisteminin uygulanması görüşü tüm vatandaşlarda
hakimdir.
11.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin, eğitim seviyesi ile
ilişkisi vardır.
12.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin askerlik dönemindeki
rütbe ile ilişkisi vardır.
13.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin askerlik dönemindeki
statü ile (yedek subay / erbaş-er ) ilişkisi vardır.
14.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin terhis tarihi üzerinden
geçen süre ile ilişkisi vardır.
15.Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilgi düzeyinin yaş’la ilişkisi yoktur.
1.4.4.Tezin Sayıltıları
1.Kişilerin düzenlenen ankete samimi cevap verdiği ve araştırmacı ile işbirliği
içinde olduğu kabul edilmektedir.
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2.Anket istekli kişilere uygulanacaktır.
3.Anket sonucunda elde edilen bilgiler evreni temsil edecek nitelik ve
yeterliliktedir.
1.5.Metodoloji
1.5.1.Araştırmanın Yöntemi
Araştırma tarama yöntemi ve anket kullanılarak yapılmıştır. Kamuda
seferberlik ve savaş hali hazırlılarına ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Bu
kapsamda seferberlikle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yayın ve konuyla ilgili
yurt içi ve yurt dışı araştırmalar incelenmiştir.
Türkiye’de Seferberlik faaliyetlerinin merkezi konumundaki Milli
Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığında görevli personelin konuyla
ilgili bilgi birikiminden yararlanılmıştır. Bu maksatla adı geçen kurumda görevli
uzman personel ile yüz yüze görüşülerek bilgilerine başvurulmuştur.
Seferberlik ve savaş hali konusundaki bilinç düzeyinin tespit edilmesi
maksadıyla veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır. Bu kapsamda
21-41 yaşlarında 355 erkek vatandaşla anket vasıtasıyla görüşme yapılmıştır.
1.5.2.Araştırma Evreni
Araştırma evreni askerlik yükümlülüğünü yerine getirerek terhis olmuş ve
yedeklik dönemine girmiş 21-41 yaş arasındaki, sayıları 10 milyonun üzerindeki
erkek vatandaşlardır.
Araştırma evreni Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2008 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile tespit edilen erkek nufusa göre hesaplanmıştır.
2008 yılı nüfus sayımında 20-44 yaş arasındaki erkek nufüs Tablo 1.1.’de
gösterilmiştir.15

15

www.tuik.gov.tr-04.06.2008
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YAŞ

ERKEK NÜFUS

20-24

3.187.625

25-29

3.300.291

30-34

2.939.518

35-39

2.680.941

40-44

2.397.706

GENEL TOPLAM

14.506.081

Tablo 1.1. Yaş Aralığına Göre Erkek Nufüs Tablosu
1.5.3.Araştırma Örneklemi
Araştırmanın örneklemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve
kurumlarda; asteğmen, çavuş, onbaşı veya er olarak vatani görevini yaptıktan
sonra terhis olmuş ve yedek statüsüne geçmiş, Ankara da yaşayan 21-41 yaşları
arasındaki, 01 Temmuz 2008-31 Ekim 2008 tarihleri arasında anket uygulanan
vatandaşlardır. Anket uygulanırken kitlenin tamamına ulaşmak mümkün
olmadığından

ankete

katılacak

kişiler

“uygun

örneklem”

yöntemi

ile

belirlenmiştir.Ankete katılım gönüllülük esasına göre olup katılımcılar yukarıda
belirtilen özelliklere sahip vatandaşlar arasından rastgele seçilmiştir. Örneklem
sayısı 355 kişidir.
Örneklem kişi sayısı belirli evrenler için tespit edilmiş örneklem sayısına göre
yeterli kabul edilmektedir.
Evren Büyüklüğü

Örneklem Sayısı

1.000
190
2.000
234
3.000
241
4.000
249
5.000
260
10.000
273
20.000
290
50.000
321
100.000
334
351
500.000’den
Tablo 1.2. Belirli Evrenler İçin Tespit Edilmiş Örneklem Sayıları 16

16

http//:80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/mkaratay.doc -11.11.2008
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1.5.4.Veri Toplama Aracının Hazırlanması
Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde kişilerin kimlik özellikleri hakkında sorular sorulmuştur. Bu
kısımda sorulan sorularda kişilerin dini tercihleri, harcama özellikleri ve örfi
adetleri gibi kişiye özel sorulara yer verilmemiştir. Aranılan kişisel özellikler daha
çok kişilerin askerlik hizmetini yaparken sahip olduğu ünvan ve statüsü
hakkındadır.
İkinci bölümde seferberlik ve yedeklik dönemi hakkında bazı sorular
sorulmuş ve anket uygulanan kişilerin sorulara verdikleri yanıtlara yer verilmiştir.
Bu bölümde seferberlik uygulamasının hukuki dayanağı, seferberlik ve savaş
halinin ilan edilmesi ile birlikte yapılması gerekenler ve yedeklik dönemi
hakkındaki genel bilgilere ait sorular bulunmaktadır.
1.6.Araştırmada Kullanılan Temel Tanımlamalar
Askerlik Çağı: Yükümlülerin silah altına alınabilecekleri kanunlarla belirlenmiş
yaş sınırlarıdır.Askerlik çağının başlama tarihi yükümlülerin 20 yaşına girdiği
yılın ocak ayının birinci günüdür. Askerlik çağının bitim tarihi; erbaş ve erlerde
yükümlülerin 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününe, subay ve
astsubaylarda rütbelerine göre 60 yaşına kadar devam eder.
Er: İhtiyaçları devlet tarafından sağlanan rütbesiz asker.
Erbaş: İhtiyaçları devlet tarafından sağlanan onbaşı ve çavuş rütbelerine haiz
asker.
Seferberlik Hali: Seferberlik uygulamasının başlatıldığı gün ve saatten,
kaldırıldığı güne kadar devam eden durum.
Sefer Görev Emri: Seferberlik ilanında sefer görev emri verilen personel ve
araçların gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı olan ve
personelin sürekli olarak yanında veya araçta bulundurduğu belge.
Özel Çağrı: Uygulanacak harekat planına dahil birlik ve kurumların tamamının
veya bir kısmının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekat
süresince bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak
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üzere kısmi ve genel seferberlik ilanına gidilmeden bakanlar kurulu kararı ile
yapılan çağrı.
Savaş: Devletin devamlılığını ve milli menfaatlerini sağlamak, milli hedeflere
ulaşmak amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi güç ve
kaynaklarının hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı
mücadele.
Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan
edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen
veya tamamen sınırlandırıldığı durum.
Barış Zamanı: Savaş halinin kaldırılmasından yeni bir savaş hali ilanına kadar
geçen süre.
Silah Altı Davetiyesi: Barışta manevra tatbikat atış ve konferanslar gibi öğretim
ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle, araçların çağrılmasına ilişkin
belge.
Yedek Personel: Muvazzaflık hizmetini tamamlamış askerlik çağı içinde bulunan
personel.
Gerginlik Dönemi: Milli menfaatleri içte ve dışta olumsuz yönde etkileyecek
olayların ülkeyi bir kriz durumuna götürecek tarzda tırmanması halidir.
Birliğine Tertip Usulü: Kayıt numaralı yedek subaylarla (Asteğmen), erbaş ve
erlerin veya gerektiğinde sicil numaralı yedek subay ve astsubayların muvazzaflık
hizmetlerini yaparak terhis oldukları birlik ve kurumlara Sefergörev emirli olarak
görevlendirilmesidir.
Bölgeden Seferberlik Usulü: Birliğine tertip usulüne göre yükümlülükleri sona
eren veya birliğine tertip usulü ile muvazzaflık hizmetini yaptığı birliğe
Sefergörev emirli olarak tertip edilmeyen yedek personelin, kayıtlı olduğu
askerlik şubesine yakınlık esasına göre birlik ve kurumlara Sefergörev emirli
olarak görevlendirilmesidir.
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Çağrı: Yedek personel ve araçların silah altına alınması için bakanlar kurulu
kararıyla yapılan duyuru olup, gizli veya açık olarak yapılır.
Kayıt Numaralı Yedek Subay: Silahlı kuvvetlerde muvazzaflık hizmetini 1076
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu esaslarına göre
tamamlayarak terhis edilen çağ içindeki yedek subaylardır.
Sefer Personeli: Birlik ve kurumların seferi kadro seviyesine çıkarılması için
SGE verilmiş olan yedek personelidir.
Seferberlik Duyurusu: Seferberlik ilanının duyurulmasıdır.
Seferberlik Emri: Seferberlik planlarının uygulanması için verilen emirdir.
Sicil Numaralı Yedek Subay ve Astsubay: Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çeşitli
nedenlerle

ayrılan muvazzaf/sözleşmeli subaylar ile

muvazzaf/sözleşmeli

astsubaylardan, bu statüsünü yedeklik döneminde de muhafaza eden yasal yaş
sınırı içindeki askerliğe elverişli durumda olan personeldir.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ĠDARE HUKUKUNDAKĠ OLAĞANÜSTÜ YÖNETĠM USULLERĠ VE
SEFERBERLĠK VE SAVAġ HALĠ

2.1 Genel
Seferberlik ve savaĢ hali; idare hukuku açısından, anayasamızda öngörülen
olağanüstü yönetim usullerinden birini oluĢturmaktadır.Bu maksatla çalıĢmamızda
seferberlik ve savaĢ halinin idare hukukundaki olağanüstü yönetim biçimleri
açısından incelenmesinin faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.
Olağanüstü ve buhranlı zamanlarda, idareye tanınan yetkiler

yeterli

gelmeyebilir ve kamu düzeni ciddi Ģekilde bozulmuĢ olabilir. Bozulan kamu
düzeninin yeniden tesisini sağlamak maksadıyla böyle dönemlerde devletlerin bir
takım olağanüstü yönetim usullerine baĢvurduğu bilinmektedir.16
Olağanüstü yönetim usullerinin konusu veya içeriği ülkelere ve olağanüstü
hal rejiminin çeĢidine göre değiĢmekle beraber, bütün olağanüstü hal
uygulamalarında bu rejimlerdeki ortak özellik, devletin yetkilerinin normal
zamanlara göre geniĢlemesi, kiĢilerin temel hak ve hürriyetlerinde de normal
zamanlara göre daha geniĢ sınırlamalar yapılmasıdır.17
Olağanüstü yönetim, seferberlik ve savaĢ Hali gibi istisnai bir takım
durumlarda devletin kendi varlığını ve hukuk düzenini korumak amacıyla zaruri
olan her türlü tedbiri alabilmesini, her türlü eylem ve iĢlemi yapabilmesini ve
normal zamanların hukuk kuralları dıĢına çıkabilmesini meĢru kılan bir yönetim
biçimidir. Bu noktadan hareketle seferberlik ve savaĢ hali döneminin, normal
zamanların hukuk rejimini askıya alan ve bu halin gereklerini göz önünde tutan
bir hukuk rejiminin uygulandığı dönem olduğu söylenebilir.18
1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki olağanüstü yönetim
usulleri;
-Olağanüstü hal,

16

GĠRĠTLĠ, Ġsmet ve Pertev BĠLGEN, Tayfun AKGÜNER (2001), “Ġdare Hukuku”, DER
Yayınları, Ġstanbul, s.79.
17
ÖZBUDUN, Ergun (2000), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ġstanbul, s.343.
18
ANTALYA, Gökhan O. (1985), “Türk Hukukunda Olağanüstü Yönetim Usulleri”, Türk Ġdare
Dergisi, Sayı:366, Mart 1985,S.87
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-Sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ hali olarak kategorilere ayrılmaktadır.19
Anayasada yer alan olağanüstü yönetim usullerini düzenleyen kanunlar; 27
Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 15
Mayıs 1971 tarihinde yürürlüğe giren 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ve 08
Kasım 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2941 sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali
Kanunudur.
Seferberlik ve SavaĢ Hali, Anayasanın 122. maddesinde yer alan
olağanüstü yönetim usullerinden birini oluĢturmaktadır. Ancak ilgili madde
seferberlik ve savaĢ hali

kavramını tek baĢına ele almamıĢ bunun yerine

sıkıyönetim durumu ile birlikte değerlendirmiĢtir. Uygulamada seferberlik hali
olağanüstü hal ve sıkıyönetim durumu gibi kendine has özellikleri ve sonuçları
bulunan bir durumdur.
Burada baĢka bir hususu da belirtmekte fayda görmekteyiz. Uygulanmakta
olan bir olağanüstü yönetim biçimi esnasında Anayasada öngörülen diğer bir
olağanüstü yönetim biçimini de uygulamaya imkan bulunmaktadır. Örnek olarak;
uygulanmakta olan sıkıyönetim esnasında, ayrıca olağanüstü hal ilanı da mümkün
gözükmektedir.Anayasanın 121. ve 122. maddelerine göre afet, salgın hastalıkları
veya ekonomik bunalımlarla ilgili olağanüstü hallerde yada savaĢ veya savaĢı
gerektirecek bir durumun baĢ göstermesi hallerinde vatandaĢlara çeĢitli
yükümlülükler uygulanabilmektedir.Eğer sıkıyönetim durumunun sürdüğü bir
anda, böyle bir ihtiyaç doğarsa, yönetim örgütünün aynı zamanda olağanüstü hal
ilan etmesi de mümkündür.20 Benzer durum Seferberlik ve savaĢ halinde
sıkıyönetim yada olağanüstü hal ilan edilmesi için de geçerlidir. Kaldıki
Anayasanın 122. maddesi sıkıyönetim ilan sebepleri arasında savaĢ hali yada
savaĢı gerektirebilecek bir durumun baĢ göstermesini de saymıĢtır. Bu da yönetim
örgütünün Seferberlik ve SavaĢ haliyle birlikte sıkıyönetim uygulamasını da
hayata geçirmesine imkan vermektedir.

19

1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 119-122.
DEMĠREL, Fazlı (1984), “Olağanüstü Hallerle Ġlgili Yasal Düzenlemeler”, Türk Ġdare Dergisi,
Sayı:363, Haziran 1984, S.43
20
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2.2.Olağanüstü Hal
2.2.1.Tanımı
Olağanüstü hal, belli nedenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, temel hak ve
özgürlüklerin geçici olarak, kısmen yada tamamen durdurulmasına, vatandaĢlar
için para, mal ve çalıĢma yükümlülükleri getirilmesine olanak sağlayan bir
olağanüstü yönetim usulüdür.21
2.2.2.Olağanüstü Hal (Durum) Ġlanını Gerektiren Nedenler
Anayasamıza göre olağanüstü durumun ilanı için aĢağıdaki koĢullardan en
az birinin yada birden fazlasının gerçekleĢmesi gerekir.Bunlar;
-Doğal afetler,
-Tehlikeli salgın hastalıklar,
-Ağır ekonomik bunalım,
-Anayasa ile kurulan özgür demokrasi düzenini yada temel hak ve
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın Ģiddet hareketlerine iliĢkin ciddi
belirtilerin ortaya çıkması veya Ģiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi
biçimde bozulmasıdır.22
2.2.3.Olağanüstü Hal (Durum) Ġlan Edilmesi
Olağanüstü hal (Durum) CumhurbaĢkanlığının baĢkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulu tarafından, ilan edilir. Anayasa ile kurulan özgür demokrasi
düzenini yada temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın Ģiddet
hareketlerine iliĢkin ciddi belirtilerin ortaya çıkması, Ģiddet olayları nedeniyle
kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması durumunda, olağanüstü hal ilanı için
Milli Güvenlik Kurulunun da görüĢü alınır.
Olağanüstü durum Türkiye’nin bir yada birden çok bölgesinde yada
tümünde süresi altı ayı geçmemek üzere ilan edilebilir. Olağanüstü durum kararı
Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen TBMM’nin onayına sunulur. TBMM
tatilde ise, gecikmeden toplantıya çağrılır. Meclis olağanüstü durum süresini
değiĢtirebileceği gibi Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı
geçmemek üzere bu süreyi uzatabilir yada olağanüstü durumu kaldırabilir.

21

GÜNDAY, Metin (2003), “Kolluk Faaliyetleri”.Ġdare Hukuku.Editör:Turan YILDIRIM.Anadolu
Üniversitesi Yayınları, EskiĢehir, S.147
22
1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 119-121.
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Olağanüstü durum kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi,
Türkiye Radyo Televizyon kurumu ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer
araçlarla duyurulur. 23
2.2.4.Olağanüstü Hallerde (Durumlarda) Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler:
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, bu kanunun uygulanmaya baĢlanması
ile birlikte vatandaĢlara verilebilecek yükümlülükleri ve alınacak tedbirleri iki
ana baĢlık altında açıklamaktadır. Bunlar; Tabi afet ve tehlikeli salgın hastalıklar
ile ağır ekonomik bunalım halleridir.
2.2.4.1.Tabi Afet ve tehlikeli salgın hastalıklarda yükümlülükler ve alınacak
tedbirler
Tabi afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan
edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve
zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü
taĢınır ve taĢınmaz mallar ve yapılması gereken iĢler; para, mal ve çalıĢma
yükümlülüğü yoluyla sağlanır. 24
2.2.4.1.1.Para Yükümlülüğü
Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan
edilmesi durumunda gerekli harcamalar, öncelikle kamu kaynakları ile
yardımlardan sağlanır. Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli
para kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi
kuruluĢlarının olanaklarından yararlanılır. 25
Para yükümlülüğü ile tüzel kiĢiliği olan kurum ve kuruluĢlara yükümlülük
getirilmiĢtir. ġahıs bazında vatandaĢlara sorumluluk yüklenmemiĢtir.
2.2.4.1.2.Mal Yükümlülüğü
Tabi

afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan

edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluĢlarıyla tüzel ve gerçek kiĢiler,
kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç,
gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek
zorundadırlar. Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki genel ve katma bütçeli dairelere,
kamu iktisadi devlet teĢekkülleri ve kuruluĢları ile bunlara bağlı müesseselere ve

23

2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Md.3
a.g.k. Md. 5
25
a.g.k. Md. 6
24
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mahalli idarelere baĢvurulur. Ġhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince
karĢılanmaması halinde, imkan ve kaynakları da dikkate alınarak, bölgedeki özel
kuruluĢlara ve gerçek kiĢilere ait olanlara yükümlülük konulur.26
2.2.4.1.3.ÇalıĢma Yükümlülüğü
Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan
edilen bölgelerde bulunan 18 - 60 yaĢları arasındaki bütün vatandaĢlar, olağanüstü
hal

sebebiyle

kendilerine

verilecek

iĢleri

yapmakla

yükümlüdürler.

Görevlendirmelerde, iĢ mevzuatının çalıĢtırma yasağı ile ilgili hükümleri;
çalıĢtırılacak kiĢilerin yaĢ, cinsiyet, sağlık, meslekleri, meĢguliyetleri ve sosyal
durumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulundurulur. ĠĢçi
ihtiyaçlarının karĢılanmasında ve kuruluĢlar arasındaki iĢçi naklinde, ĠĢ ve ĠĢçi
Bulma Kurumu teĢkilatından yararlanılır. Gerekli görülen hallerde çalıĢılan
iĢyerlerinde gündüz ve gece çalıĢmalarında günlük iĢ saatleri, iĢlerin niteliğine ve
ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanun ve Öğle Dinlenmesi Kanunu hükümleri kısmen veya
tamamen uygulanmayabilir.27

26
27

a.g.k. Md. 7
a.g.k. Md. 8
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2.2.4.1.4.Alınacak Tedbirler
Tabi afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında,
olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar göz önünde bulundurularak aĢağıda
yazılı tedbirler alınabilir: 28
a. Bölgenin belirli yerlerinde yerleĢimi yasaklamak, belirli yerleĢim
yerlerine giriĢi ve buralardan çıkıĢı sınırlamak, belli yerleĢim yerlerini boĢaltmak
veya baĢka yerlere nakletmek,
b. Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime
ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak,
c. Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar,
dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun
salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini
denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak,
gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak,
d. Bölgede olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin
yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak,
e. Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleĢme araç ve gereçlerinden
yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara el koymak,
f. Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan
taĢınır ve taĢınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini
imha etmek,
g. Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin
bölge dıĢına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak
veya gerektiğinde yasaklamak,
h. Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,
i. Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda
madde ve eĢyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta
kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer Ģeylerin, inĢaat, sanayi, ulaĢım ve
tarımda kullanılan eĢya ve maddelerin, kamu için gerekli diğer mal, eĢya, araç,
gereç ve her türlü maddelerin imali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti
konularında gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde el koymak, kontrol
28

a.g.k. Md. 9
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etmek ve bu malları satıĢtan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan,
imalatını durduran veya yavaĢlatanlar hakkında fiilin iĢleniĢ Ģekli veya niteliği de
nazara alınarak, iĢyeri bulunduğu mahal için hayati önem taĢımadığı takdirde
iĢyerini kapatmak,
j. Kara, deniz ve hava trafik düzenine iliĢkin tedbirleri almak, ulaĢtırma
araçlarının bölgeye giriĢ ve çıkıĢlarını kayıtlamak veya yasaklamak.
2.2.4.2.Ağır ekonomik bunalım hallerinde yükümlülükler ve alınacak tedbirler
Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı durumunda,
ekonominin düzenlenmesi ve iyileĢtirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet
piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat politikalarını
belirleyici ve çalıĢmaya iliĢkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi
ve takibi konularında Bakanlar Kurulunca kanun hükmünde kararname
çıkarılabilir. Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnamelerle kendisine verilen
yetkiler doğrultusunda alınacak kararların yürütülmesini Ekonomik ĠĢler
Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna veya ilgili bakanlıklara bırakabilir.
Ekonomik ĠĢler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, BaĢbakanın
baĢkanlığında, ekonomik iĢlerden sorumlu Devlet Bakanı ile Maliye, Ticaret,
Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve
Tekel ve ÇalıĢma bakanlarından oluĢur. Kurul belirli kararların yerine getirilmesi
için bölge veya il valilerini görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde diğer kamu
kurum ve kuruluĢlarına da görev verebilir. Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ile
Ekonomik

ĠĢler

Olağanüstü

Hal

Koordinasyon

Kurulunun

kararlarının

uygulanmasına iliĢkin belirlemeleri Resmi Gazete ile ilan edilir ve ilgilere tebliğ
olunur.29
2.2.4.3.ġiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler
Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın Ģiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya
çıkması veya Ģiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi Ģekilde bozulması
hallerinde, Milli Güvenlik Kurulunun görüĢünü de aldıktan sonra tabî afet ve
tehlikeli salgın hastalıklarda alınacak tedbirlere ilaveten aĢağıdaki tedbirler
alınabilir: 30
29
30

a.g.k. Md.10
a.g.k. Md.11
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a. Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b. Belli yerlerde veya belli saatlerde kiĢilerin dolaĢmalarını ve
toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c. KiĢilerin; üstünü, araçlarını, eĢyalarını aratmak ve bulunacak suç eĢyası
ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d. Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten
girecek kiĢiler için kimlik belirleyici belge taĢıma mecburiyeti koymak,
e. Gazete, dergi, broĢür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin
basılmasını,

çoğaltılmasını,

yayımlanmasını

ve

dağıtılmasını,

bunlardan

olağanüstü hal bölgesi dıĢında basılmıĢ veya çoğaltılmıĢ olanların bölgeye
sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neĢri
yasaklanan kitap, dergi, gazete, broĢür, afiĢ ve benzeri matbuayı toplatmak,
f. Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her
türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,
g. Hassasiyet taĢıyan kamuya veya kiĢilere ait kuruluĢlara ve bankalara,
kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya
bunların artırılmasını istemek,
h. Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek,
gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,
i. Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taĢınmasını veya naklini
yasaklamak,
j. Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler,
radyoaktif maddeler veya yakıcı, aĢındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü
zehirler

ve

boğucu

gazlar

veya

benzeri

maddelerin

bulundurulmasını,

hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve
bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eĢya, alet veya
araçların teslimini istemek veya toplatmak,
k. Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kiĢi
ve toplulukların bölgeye giriĢini yasaklamak, bölge dıĢına çıkarmak veya bölge
içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleĢmesini yasaklamak,
l. Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya
teĢekküllerin bulunduğu alanlara giriĢ ve çıkıĢı düzenlemek, kayıtlamak veya
yasaklamak,

23

m. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüĢlerini
yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüĢlerinin
yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü
toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,
n. ĠĢçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık
sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitiĢi nedeniyle hizmet aktinin
sona ermesi veya feshi dıĢında kalan hallerde iĢçi çıkartmalarını iĢverenin de
durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aĢmamak kaydıyla izne bağlamak
veya ertelemek,
o. Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı
geçmemek kaydıyla durdurmak,
p. Olağanüstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin Türkiye
Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve
eylemcilerin eylemlerini müteakip komĢu ülke topraklarına sığındıklarının tespit
edilmesi durumunda, ilgili komĢu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında
varılacak mutabakat çerçevesinde, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale
getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay BaĢkanlığı kanalı ile hükümetin
müsaadesi alınarak, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile
belirli hedeflere sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.
2.3.Sıkıyönetim
2.3.1.Tanımı
Sıkıyönetim olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplerden daha ağır
durumların ortaya çıkmasıyla ilan olunan, geçici olarak temel hak ve
özgürlüklerin kısmen ya da tamamen durdurulmasına veya Anayasa’da öngörülen
güvencelere aykırı önlemler alınmasına olanak tanıyan ve kolluk yetkilerinin
askeri makamlara geçmesine yol açan bir olağanüstü yönetim usulüdür.31
Sıkıyönetim durumu Anayasa’nın 122. maddesinde ve 1402 sayılı
“Sıkıyönetim Kanunu”nda düzenlenmiĢtir.
2.3.2.Sıkıyönetim Ġlanını gerektiren nedenler:
Anayasa’nın 122. maddesine göre, sıkıyönetim aĢağıdaki nedenlerden
birinin yada birden fazlasının gerçekleĢmesi durumunda ilan edilebilir.
31
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-SavaĢ durumu ya da savaĢı gerektirecek bir durumun baĢ göstermesi,
-Ayaklanma olması ya da vatan yada Cumhuriyet’e karĢı güçlü ve eylemli
bir kalkıĢmanın bulunması,
-Ülkenin ve ulusun bölünmezliğini içten ya da dıĢtan tehlikeye düĢüren
Ģiddet hareketlerinin yaygınlaĢması,
-Anayasanın tanıdığı özgür demokrasi düzenini ya da temel hak ve
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren
durumlardan daha ağır Ģiddet hareketlerinin yaygınlaĢması.
2.3.3.Sıkıyönetim Ġlanı
Sıkıyönetim CumhurbaĢkanlığının baĢkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu tarafından, Milli Güvenlik Kurulunun görüĢü alındıktan sonra ilan edilir.
Sıkıyönetim Türkiye’nin bir yada birden çok bölgesinde yada tümünde süresi altı
ayı geçmemek üzere ilan edilebilir. Sıkıyönetim kararı Resmi Gazetede
yayımlanır ve hemen TBMM’nin onayına sunulur. TBMM tatilde ise derhal
toplantıya çağrılır. Meclis sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi gerekli görürse
bu süreyi uzatabilir yada sıkıyönetimi kaldırabilir.32
2.3.4.Sıkıyönetim Ġlanının Sonuçları
Sıkıyönetim uygulaması boyunca temel hak ve özgürlüklere getirilen
sınırlamalar 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda düzenlenmiĢtir. Buna göre
sıkıyönetim süresince bu uygulamanın yapıldığı mahal ve süre içinde askeri
makamlara (Sıkıyönetim Komutanlıkları) tanınan yetkiler aĢağıda sıralanmıĢtır.33
a. Konutları ve her türlü dernek, siyasi parti, sendika, kulüp gibi
teĢekküllere ait binaları, iĢyerleri ile özel ve tüzel kiĢilikleri haiz müesseseler ve
bunlara ait müĢtemilat ve her türlü kapalı ve açık yerleri mektup, telgraf ve
benzerleri ile kiĢilerin üzerlerini herhangi bir müracaat, talep ve karara lüzum
olmaksızın aramak ve bunlardan zor alıma tabi bulunan eĢyayı zaptetmek;
b. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları da dahil olmak
üzere; telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeĢit araçlarla yapılan yayım ve
haberleĢmeye sansür koymak, kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin
gerektirdiği durumda bunlardan öncelikle faydalanmak;
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c. Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleĢme,
mektup, telgraf ve benzerlerini kontrol etmek; gazete, dergi kitap ve diğer
yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden fazla sayıda bulundurulmasını
veya taĢınmasını veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür
koymak; sıkıyönetim komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan
kitap, dergi, gazete, broĢür, afiĢ, bildiri, pankart, plak, bant gibi tüm evrakı, yayın
ve haberleĢme araçlarını toplatmak; bunları basan matbaaları, plak ve bant yapım
yerlerini kapatmak, müsaderesine karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim
komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli
önlemleri almak; yayına yeni girecek gazete ve dergilerin çıkarılmasını izne
bağlamak;
d. Kamu düzeni, devlet kuvvetleri, kiĢi hürriyeti, kamu yararı aleyhine
iĢlenen cürümlerle,

adam öldürmek veya kiĢilere karĢı müessir fiilde bulunmak

suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan veya genel emniyet gözetim altında
olanlardan veya sıkıyönetim bölgesinde belirli bir ikametgahı olmayanlardan veya
diğer Ģüpheli olan veya genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyette
bulundukları anlaĢılan kiĢilerden gerekli görülenlerin sıkıyönetim bölgesi içinde
yerlerini değiĢtirmek, veya bu bölge içinde belirli yerlere girmelerini veya
yerleĢmelerini yasaklamak, sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı
görülenleri de, sıkıyönetim bölgesi dıĢına çıkarmak (Genel güvenlik ve kamu
düzeni bakımından zararlı faaliyette bulunanlardan gerekli görülenler, sıkıyönetim
komutanının takdirine göre beĢ yılı geçmemek üzere sıkıyönetim bölgesi dıĢına
çıkarılarak,

ĠçiĢleri

Bakanlığınca

belirlenecek

yerlerde

ikamete

mecbur

tutulurlar.);
e. Her türlü silahlar, cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı
maddeler, radyoaktif maddeler veya gazların yahut benzeri maddelerin
bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar
ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eĢya alet veya araçların
teslimi için emirler vermek, arayıp toplamak;
f.Grev ve lokavt yetkilerinin kullanılmasını, irade beyanını ve referandum
gibi sendikal faaliyetleri, sürekli olarak durdurmak veya izine bağlamak;
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Tahrip, yağma, iĢgal, fiili durum, boykot, iĢ yavaĢlatılması, çalıĢma
özgürlüğünün kısıtlanması ve iĢyerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak,
önlemek veya önleyici tedbirleri almak;
g. Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri
yürüyüĢlerini yasaklamak, izine bağlamak yapılacağı açık ve kapalı yerleri tayin
ve tahsis etmek, izine bağladığı her türlü toplantıyı kontrol altında tutmak veya
izlemek, dernek, resmi senetle kurulabilen vakıf ve teĢekküllerin kuruluĢlarını
izine bağlamak, ayrıca her türlü dernek, vakıf ve teĢekküllerin çalıĢmalarını
durdurmak veya bunları izine bağlamak;
h. Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan
ticari ve sınai müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok
eden, fahiĢ fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaĢlatan, nakletmeyenler
hakkında iĢlem yapmak ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak veya
aldırmak, tedbir almayan yerleri kapatmak;
i. Lokanta, lokal, gazino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema,
bar, diskotek, taverna, dansing ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun
salonlarını, otel motel, kamping ve bunlara benzer yerleri kontrol etmek,
kapatmak veya bunların açılma ve kapanma zamanlarını tayin etmek ve
sınırlamak;
j. Kara, deniz ve hava trafik düzenine iliĢkin tedbirleri almak, güvenlik
amacıyla ulaĢtırma araçlarının bölgeye giriĢ ve çıkıĢlarını kayıtlamak veya
yasaklamak;
k. Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu bölgeden çıkmak isteyenler
hakkında kayıtlar koymak;
l. Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil
savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;
m. Sıkıyönetim bölgesindeki her türlü kamu ve özel kuruluĢlara gerekli
tedbirleri aldırmak;
Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki hazine, kamu iktisadi
teĢebbüsleri teĢekkülleri ve müesseseleri ile özel idare, belediye ve bankalara ait
bina, araç ve personelden yararlanmak;
n. Bakanlar Kurulunun sıkıyönetimle ilgili kararlarını yürütmek;
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o. Temel, orta ve yükseköğretim kurumlarında geçici olarak öğretim ve
eğitime ara vermek veya yetkili kiĢi ve bu kurumların yetkili kurullarınca geçici
veya sürekli olarak eğitime ara verilmesi kararlarını kaldırmak veya kısaltmak;
p. Sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülerek; sıkıyönetim
bölgesi dıĢına çıkarılan öğrencilerin, geçici veya devamlı olarak okudukları eğitim
ve öğretim kurumlarından iliĢiklerini kestirmek, bu amaçla ilgililere anılan
kurumların özel mevzuat hükümlerini uygulatmak;
r. Sıkıyönetimin ilanına ve devamına sebep olan hallerin Türkiye
Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgeleri’miz üzerinde cereyan etmesi ve
eylemcilerin eylemlerini müteakip komĢu ülke topraklarına sığındıklarının tespit
edilmesi durumunda, ilgili komĢu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında
varılacak mutabakat çerçevesinde, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale
getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay BaĢkanlığı kanalı ile
Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, kara, hava veya deniz kuvvetleri
unsurları ile belirli hedeflere sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.
2.4.Seferberlik
2.4.1.Tanımı
Seferberlik devletin tüm güç ve kaynaklarının, baĢta askeri güç olmak
üzere, savaĢın ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde hazırlanması, toplanması,
tertiplenmesi ve kullanılmasına iliĢkin bütün faaliyetlerin uygulandığı;hak ve
hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.34
2.4.2.Seferberlik Ġlanını Gerektiren Nedenler
2941 Sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali kanununa göre Seferberlik
durumunun ilanı için aĢağıdaki koĢullardan en az birinin yada birden fazlasının
gerçekleĢmesi gerekir. Bunlar;
-SavaĢı gerektirecek bir durumun baĢ göstermesi,
-Ayaklanma olması,
-Vatan veya Cumhuriyete karĢı kuvvetli ve eylemli bir kalkıĢmanın veya
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıĢtan tehlikeye düĢüren davranıĢların
ortaya çıkmasıdır.
Seferberlik halinin ilan koĢulları ile sıkıyönetim halinin ilanı koĢulları
arasındaki fark; sıkıyönetim ilan sebepleri arasında, yukarıda yazılı sebeplere
34
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ilave olarak “Anayasanın tanıdığı özgür demokrasi düzenini yada temel hak ve
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren
durumlardan daha ağır Ģiddet hareketlerinin yaygınlaĢması”nın da bulunmasıdır.
2.4.3.Seferberliğin Ġlan Edilmesi
Seferberlik; CumhurbaĢkanının baĢkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
tarafından, Milli Güvenlik Kurulunun da görüĢü alındıktan sonra ilan edilir.
Seferberlik ilanına iliĢkin kararda seferberlik uygulamasının baĢlayacağı gün ve
saat belirtilir. Bu karar derhal resmi gazetede yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin
onayına sunulur. TBMM toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır.35
Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre ilan edilen seferberliğin yürürlüğe
girdiği tarih, saat ve seferberliğin genel veya kısmi oluĢuyla, kısmi seferberliğin
kapsayacağı yerler ve gerektiğinde bunlara ilaveten, aĢağıdaki hususlar belirtilir;36
a. Seferberlik ilan edilen bölgelerde görevlendirilen komutanlar ve yetkili
oldukları bölge sınırları,
b. Sıkıyönetim uygulanacak bölgeler ve görevlendirilen komutanlar,
c. Personel, araç, mal ve hizmet yükümlülüklerinin uygulanmasıyla ilgili
esaslar,
ç. Sivil savunma, yurt içi düĢmana karĢı silahlı savunma yükümlülüğü ve
gerekli görülen diğer esaslar,
d. Kısmi seferberlik ilanında seferberlik ilan edilen bölgeler dıĢında
uygulanacak yükümlülüklere iliĢkin esaslar,
e. Tahliye ve seyrekleĢtirmeyle ilgili esaslar,
f. Seferberlik ilanının gizli veya açık olarak duyurulacağına dair
açıklamalar,
g. Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer esaslar.
2.4.4.Seferberlik Ġlanının Duyurulması ve Uygulama Esasları
Bakanlar kurulu tarafından seferberlik ilanı kararı alınınca, duyuru
iĢlemleri Genelkurmay BaĢkanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetlerine, Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliğince; bakanlıklara, bakanlıklarca; kendi teĢkilatına,
ĠçiĢleri Bakanlığınca; mülki idare amirliklerine(valilik ve kaymakamlıklar), mülki
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idare amirliklerince; muhtarlıklara ve bütün kasaba, semt, mahalle ve en küçük
yerleĢim birimlerine kadar duyurulur.
Seferberlik ilanı gizli ve açık olmak üzere iki Ģekilde yapılır. Seferberlik
ilanı açık olarak yapıldığında, radyo, televizyon, posta, telgraf, telefon, basın ve
her türlü yayın araçlarından yararlanılır.Seferberlik duyurusunda belediyeler ve
muhtarlıklar, tüm olanaklarını kullanarak; hoparlör, davul, tellal, haberci ve
benzeri yerel yayın araçlarından faydalanırlar.
Bakanlar Kurulunca seferberliğin gizli çağrıyla yapılmasına karar
verildiğinde, bölgedeki kamu kurumlarının amirlerine, uygulamada görev alması
planlanan yetkili kiĢilere, yükümlülük uygulanacak personel, araç, mal ve
hizmetlerle ilgili olarak görev verilecek kiĢilere duyuruların gizli olarak yapılması
için önlemler alınır. Gizliliğe uymayanlar hakkında 2941 sayılı Seferberlik ve
SavaĢ Hali Kanunu’nun cezai hükümleri uygulanır.
Mülki idare amirlikleri tarafından barıĢ döneminden itibaren il-ilçe
seferberlik planlarında seferberlik duyurusuna iliĢkin hususlar ayrıntılı bir biçimde
tespit edilir. 37
2.4.5.Seferberliğin Kaldırılması
Seferberliğin kaldırılmasında, ilanına iliĢkin usuller uygulanır.Seferberlik
uygulamasına kaldırılması kararının verildiği gün, saat 24:00 da son verilir.
2.5.SavaĢ
2.5.1.Tanımı
SavaĢ kelimesinin pek çok tanımı olmakla beraber, genel kabul gören
tanımı, uluslar arası hukuk çerçevesinde yapılan tanımlamadır. Uluslararası hukuk
kapsamında savaĢ; barıĢçı iliĢkilerin kesilmesi ile birlikte iki veya daha çok devlet
arasındaki Ģiddet durumu, olarak ifade edilmektedir.38 Bir baĢka tanımlamada
savaĢ “iki veya daha fazla devlet arasındaki kapsamlı, sürekli, önemli ölçüde can
kaybına yol açan bir çatıĢmanın, baĢta silahlı kuvvetler olmak üzere tüm araçlarla
sürdürülmesi” 39 olarak açıklanmaktadır. Yasal mevzuatımızda savaĢ; “Devletin
sürekliliğini temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek
amacıyla, baĢta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve
37
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kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı
mücadele” olarak tanımlanmaktadır. SavaĢ hali ise “SavaĢ ilanına karar
verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre
içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı
durum” 40 olarak açıklanmaktadır.
2.5.2.SavaĢ Ġlanı
SavaĢ ilanına TBMM tarafından karar verilir. TBMM tatilde veya ara
vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple, silahlı
kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde,
CumhurbaĢkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verebilir.
SavaĢ halinde seferberlik ilan edilmemiĢse, seferberlikle ilgili olarak uygulanacak
tedbirlerin alınmasına TBMM karar verir.41
SavaĢ ilanı ile birlikte sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalarının
hayata geçirilmesi Bakanlar kurulunun tasarrufundadır. Kanaatimizce savaĢ
halinin ilanından önce veya sonra seferberlik ilan edilmesi mevcut koĢulların
ağırlığa göre, zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
2.5.3.SavaĢ Ġlanın Duyurulması
SavaĢ ilanının kamuoyuna duyurulmasına iliĢkin mevzuatımızda bir açıklık
bulunmamakla birlikte, Seferberlik uygulamasının duyurulmasına iliĢkin esasların
savaĢ

ilanının

duyurulması

içinde

geçerli

olabileceği

tarafımızdan

değerlendirilmektedir.
2.5.4.SavaĢ Halinin Kaldırılması
SavaĢ halinin kaldırılmasına TBMM karar verir. SavaĢ hali uygulaması
savaĢ halinin kaldırıldığının bildirildiği gün ve saatte son bulur.42

40
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMUDA SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLALARI

3.1. Genel
Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları sırf askeri uğraşları değil, aynı
zamanda sivil yönetim örgütünü de yakından ilgilendiren destekleme faaliyetlerini
kapsamaktadır. Milli güvenlik ve milli savunma açısından bu husus ayrıca önemli
gözükmektedir.
Milli

Güvenlik;

devletin

anayasal

düzeninin,

milli

varlığının,

bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil
bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı
korunması ve kollanmasıdır.43
Mili savunma ise; bir devletin maddi ve manevi bütün varlıklarının her
türlü saldırılara karşı, her an için ve her koşulda mutlak olarak korunması
durumudur.44 Milli savunmayı sağlamanın yolu, devletin bütün kuvvetlerinin,
savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve zamanında bu
kuvvetlerin düşman karşısında sevk ve idaresi için esaslı bir şekilde hazırlanan ve
milletçe üzerinde birleşilen bir milli savunma politikası ile seferberlik bilincinin
yaratılması ile mümkündür.
Savaş felaketine karşı yapılacak milli savunma işinde ve milli güvenliğin
sağlanmasında, mülki idareye çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle önemli
görev ve sorumluluklar verilmiştir.
Kamu yönetimi teşkilatı içerisinde bakanlık seviyesinden itibaren taşrada
mevcut teşkilatlara kadar geniş bir yelpazede seferberlik ve savaş hali hazırlıkları
yapılmaktadır. Mülki teşkilatın seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin
görevlerini, genel ve özel görevler olarak ikiye ayırmak mümkündür.45
Yönetim örgütünün seferberlik hazırlıklarına dair özel görevleri her
kurumun kendi ilgi alanına giren konularda yaptığı çalışmalarıdır. Örnek olarak
bir İl Sağlık Müdürlüğünün seferberlik döneminde, radyasyona maruz kalacak
43
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insanların tedavi planını yapması ve seferberlik ilanı ile birlikte bu planları
uygulamaya koyması özel görevlere girmektedir.46 Seferberlik genel görevleri ise
bütün resmi kurum ve kuruluşların seferberlik hazırlıkları için yapmakla mükellef
oldukları müşterek görevlerdir. Bu görevlerin başlıcaları; Milli Alarm ve
Seferberlik halleri ve bu hallerde yapılacak işlemler, Yedek Personel Erteleme,
İhtiyaç ve İkmal işlemleri ve Silahlı Kuvvetler Seferberliği ile ilgili işlemlerdir.
Stratejik seviyede devletin en üst yönetim organlarından, en küçük idari
birimlere kadar seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin görev paylaşımı
mevcuttur. Önem sırasına göre ilgili makamlar ve bu makamlara ait görev ve
sorumluluklar aşağıda sunulmuştur.
3.2.Bakanlar Kurulu
Bakanlar kurulu, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının başlıca icra
makamı olarak göze çarpmaktadır. Bakanlar kurulunun seferberlik hali
hazırlıklarına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları ise şunlardır;
-Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak yapılacak hazırlıkları yürütmek
üzere gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak,
-Seferberlik ve savaş hazırlıklarını ülke çapında koordineli olarak
yaptırmak,
-Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi
amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve
hizmetlerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde yükümlülüklerin uygulanmasını
ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,
-Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların gerektirdiği hallerde,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı
kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına, Genelkurmay Başkanının görüşlerini de
dikkate alarak karar vermek,
-Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt
dışında kullanılmasına karar verildiği hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları tespit
etmek
-Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı
gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde,
ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına ait
46
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imkanların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri
harekat kontrolüne verilmesini sağlamaktır.47
Ayrıca Bakanlar Kurulu, Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,
ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir
kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye
düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında
toplanarak, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra genel veya
kısmi seferberlik ilanına karar vermekle, seferberlik için yapılan hazırlıkların
uygulanmasına başlamakla, kısmi seferberlik ilan edilen hallerde, diğer bölgelerde
uygulanacak yükümlülükleri belirlemekle ve gerektiğinde sıkıyönetim ilanına
karar vermek ve sıkıyönetim ilan edilen bölgelerin tamamı veya bir kısmında daha
önce olağanüstü hal ilan edilmiş ise, sıkıyönetim ilanı ile birlikte olağanüstü hal
uygulamasına son vermekle yetkilidir.48
3.3.Genelkurmay Başkanlığı
Genelkurmay Başkanlığı tüm yönetim örgütü içerisinde, Seferberlik ve
Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin faaliyetlerin askeri kanadını oluşturmaktadır.
Genelkurmay Başkanlığının seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin
görevleri:
-Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını,
bakanlıklarla koordineli olarak yapmak ve geliştirmek,
-Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,
-Seferberlik ilanını gerektirecek durumlarda, bu halin ilanı için Milli
Güvenlik Kuruluna görüş bildirmek, seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyulan
önlemlerin alınması için Bakanlar Kuruluna görüş vermek ve öneride bulunmak
ve acil ihtiyaç duyulan yedek personeli, Başbakanın muvafakatiyle süresi yedi
günü geçmemek üzere silah altına almaktır.
Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı seferberlik ve savaş halinin henüz ilan
edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği
gerginlik ve buhran dönemlerinde, kısa zamanda hazırlıkların tamamlanabilmesi
ve noksansız olarak üst düzeyde savaşa hazır olunması amacıyla, ihtiyaç
duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin olarak, seferberlik ve savaş halinde Türk
47
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Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne girecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının
imkanlarından Bakanlar Kurulu kararı ile yararlanma yetkisine sahiptir.49
Genelkurmay Başkanlığı seferberlik ilan edildikten sonra seferberliğin ilan
edildiği bölgelerde sıkıyönetim ilanı için teklifte bulunmaya yetkilidir. Böyle bir
durumda Milli Savunma Bakanının hazırladığı, Başbakanın imzaladığı ve
Cumhurbaşkanın onayladığı bir kararname ile görevlendirilen komutanlar geniş
yetkilere sahip olarak genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve
devam ettirilmesi, hava ve deniz limanları ile hudutların kontrolü, yıkıcı
faaliyetlerin önlenmesi ajanların ve kaçakların aranıp bulunması için gerekli
tedbirlerin tespitiyle bu faaliyetlerin icrasında mülki makamlar ile işbirliği yapar
ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerini emrine alır.50
Genelkurmay Başkanlığının yukarıda yazılı görevleri dışında, 90/500
sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde yazılı diğer görevleri ise şunlardır;51
a. Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarının tedariki
için kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca yapılacak hazırlıklarla ilgili direktifler vermek,
b. Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen veya satın alınan mal ve
hizmetlerden, seferberlik ve savaş hallerinde askeri maksatlarla kullanılabilecek
olanların, her iki ihtiyacı da karşılayabilecek hale getirilmesi için Milli Savunma
Bakanlığına öneride bulunmak,
c. Bakanlık ve kuruluşların olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama
koordinasyon kurullarında temsilci bulundurmak suretiyle hazırlıkların işbirliği
içerisinde geliştirilmesini sağlamak,
d. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde yapılan
denetlemelerde gerektiğinde gözlemci bulundurmak,
e. Bakanlıklar tarafından yapılan tahsis planlarıyla tedarikin yetersiz
kalması, aksaması, acil ve zorunlu durumlar ortaya çıkması halinde milli savunma
mükellefiyeti uygulaması yoluyla gerekli hazırlıkları yapmak ve yaptırmak,
f.

Tedarik

planlarının

uygulanmasında

komutanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak.

49
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ve

kuvvet

36

3.4.Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının merkezi
konumunda çok önemli görevler üstlenmiş durumdadır. Bakanlık bünyesinde
seferberlik ve savaş hali hazırlıklarının yürütülmesi maksadıyla, 08 Temmuz 1991
tarihinde

Seferberlik

Dairesi

Başkanlığı

oluşturulmuştur.52Mili

Savunma

Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı 1250’den fazla kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşu ile Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin faaliyetleri
koordine etmektedir.
Milli Savunma Bakanlığının Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin
görevleri aşağıda belirtilmiştir.53
a. Personel, araç, mal ve hizmet kaynakları hakkında Silahlı Kuvvetler için
gerekli bilgileri sağlamak,
b. Bakanlıklar tarafından hazırlanan mal ve hizmet üretimine ilişkin
kaynak kataloglarının Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilmesini sağlamak,
c. Kaynakta meydana gelen değişiklik ve gelişmeleri izleyerek bilgileri
güncel durumda bulundurmak,
d. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, seferberlik ve savaş hallerinde bakanlıklar
kanalıyla tedarik edilecek ihtiyaçlarını saptayarak kaynağı kontrol eden bakanlığa
bildirmek,
e. İhtiyaçlara göre kaynağı kontrol eden bakanlıklarca yapılan tahsislerin,
Genelkurmay Başkanlığınca

saptanan

ilke

ve

önceliklere

göre

kuvvet

komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına
tahsisini düzenlemek,
f. İhtiyaçların süratle karşılanması için bakanlıklar arasında koordinatörlük
yapmak,
g. İhtiyaçların yerinde, zamanında, yeterli ve sürekli olarak karşılanması
için gerekli görülen malların barıştan itibaren tedarik edilerek stoklanması için
önlemler almak,
h. Seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaçların karşılanması konusunda
Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, diğer ilgili makamlar ve özel
52
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kuruluşlarla işbirliği yaparak savaş sanayine geçiş için üretim kaynaklarında
yapılması gereken düzenlemeleri ve üretilecek mal ve hizmetleri saptamak,
ı. Milli sanayinin olanaklarıyla gelişme durumunu saptamak ve üretimin
seferberlik ve savaş ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi için gerekli
önlemleri aldırtmak,
j. Yurt dışından tedarik yoluyla karşılanacak ihtiyaçlar için Başbakanlık,
Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde
hazırlık yapmak, gerekli malların barıştan itibaren stoklanmasını sağlamak,
k. Seferberlik ve savaş hallerinde, barış döneminde yapılan hazırlıkların
süratle uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapmak,
l. Seferberlik ve savaş ilanında ve bu haller süresince Milli Savunma
Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasıyla ilgili işlemleri yapmak,
m. Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyaçlarının
saptanması,

planlanması,

protokole bağlanması ve ödeme işlemlerinin

zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemleri almak,
n. Seferberlik ve savaş hazırlıklarının tatbikatlarda denenmesiyle ilgili
ödeneklerin bütçe kanununda yer almasını sağlamak,
o. Seferberlikle ilgili tedarik hazırlıklarını ve erteleme işlemlerini yapmak.
3.5.Diğer Bakanlıklar
Tüm bakanlıklarda (MSB hariç) seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına
ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, bakanlık teşkilatlarında kurulu bulunan savunma
sekterlikleri aracılığı ile yapılmaktadır.
Savunma sekreterlikleri 1960 yılında çıkarılan 108 numaralı kanunla,
topyekün savaş ve milli seferberlik hizmetlerini, milli güvenlik amaçlarına uygun
bir şekilde planlamak ve yürütmek üzere genel bütçeye dahil dairelerle, katma
bütçeli idareler ve devlet ekonomi kurumları ve bunlara bağlı bölümlerde
kurulmuştur.54 Bakanlık seviyesinde örnek bir teşkilatta savunma sekreterliğinin
konumu şekil 3.1. de görüldüğü gibidir.

54
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Şekil 3.1. Bakanlık Tip Kuruluş Şeması55
Resmi kurum ve kuruluşlarda savunma sekreterlikleri kurulması ile birlikte
bu birimlerde savunma sekreteri ve savunma uzmanı olarak Harp Okulu,
üniversite ve yüksek okul mezunu, emekli, müstafi ve ordudan izinli subaylarla,
Milli

Savunma

Akademisi

mezunu

personel

istihdam

edilmeye

56

başlanmıştır. Savunma sekreterlikleri bakanlıklarda müsteşara bağlı olarak görev
yapmakta ve bağlı oldukları makamın yardımcıları konumundadırlar. Savunma ve
sivil savunma uzmanları da o kurumda bulunan şube müdürleri veya şube
müdürlüğüne eş düzeydeki birim amirleri seviyesinde olup, aynı hak, yetki ve
özlük haklarına sahiptirler.
Savunma sekreterliklerinin teşkilat yapısı genel olarak şekil 3.2.’de
görüldüğü gibidir. Bakanlık seviyesinden itibaren kurulan savunma sekreterlikleri,
kurum ve kuruluşlarda “savunma uzmanlığı” yada “sivil savunma uzmanlığı”
olarak da adlandırılmaktadır.

55
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Şekil 3.2.Savunma Sekreterliği Organizasyon Şeması57
Savunma sekreterliklerinin seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin
görevleri genel olarak aşağıda sıralanmıştır.Bu görevler;
-Milli Alarm Sistemine ait iş ve işlemleri yapmak,
-İnsan gücü planının hazırlanmasını sağlamak,
-Yedek personel erteleme işlemlerini yapmak,
-Araç erteleme işlemlerini yapmak,
-24 Saat devamlı çalışma planının hazırlanmasını sağlamak,
-Seferberlik ve savaş hali özel planlarının gereklerini yerine getirmek,
-Savaş görevi planının hazırlanmasında koordineyi sağlamak,
-Ekonomik stratejik tahrip hedefleri planının hazırlanmasında koordineyi
sağlamak,
-Savaş hasar onarım planlarının hazırlanmasında koordineyi sağlamak,
-Araç, mal ve hizmet seferberliğine ait iş ve işlemleri yapmak,
-Kriz merkezi hizmetlerini koordine etmek,
-Kriz ve seferberlik tatbikatlarında kurum içi koordineyi sağlamak,
-Nöbetçi memurluğu hizmetlerinde koordineyi sağlamaktır.

57
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Tüm bakanlıklar 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali kanunu gereğince;
Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı
kurmak ve çalıştırmaktan ve Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bulunan
kaynakları saptamak ve bunlara görevler vermek ve kendi bakanlığındaki
seferberlik ve savaş haline ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve Türk
Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile koordineli olarak uygulanabilecek
şekilde planlamasını yapmaktan sorumludurlar.58
Bakanlıkların yukarıda yazılı hususlar dışında seferberlik ve savaş hali
hazırlıklarına dair 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde yer alan
görev ve sorumlulukları ise ardı sıra gelen maddelerde sunulmuştur;59
a. Seferberlik ve savaş hazırlıkları direktifinde yer alan planları, bu
direktifte belirtilen esas ve usullere uygun olarak ilgili makamlarla uyumlu
biçimde geliştirmek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,
b. Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarla
bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme,
müessese, teşebbüsler ve bakanlık görev alanına giren özel kuruluşların
seferberlik ve savaş hazırlıklarını, kendi kuruluş kanununda yer alan görevleri
seferberlik ve savaş hallerinde de etkin olarak yerine getirecek biçimde gerekli
düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
c. Bakanlığın kuruluş ve kontrolünde bulunan kaynakları saptamak
kataloglar haline getirerek ilgili makamlara göndermek ve kaynak bilgilerinin
güncel halde bulunmasını sağlamak,
d. Türk Silahlı Kuvvetleriyle diğer bakanlıkların kendi teşkilatının ve
kontrolündeki kurum ve kuruluşlarla valilikler tarafından bildirilen ihtiyaçların
karşılanması için tahsis planlamasını yapmak,
e. Bakanlık teşkilatına ve bakanlık kontrolünde bulunan seferberlik
planlamasına dahil edilecek özel kurum ve kuruluşlara bu konuda görevler
vermek,
f. Seferberlik ve savaş ilan edildiğinde yapılan hazırlıkların noksansız
olarak uygulanmasını başlatmak ve yürütmek,
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g. Seferberlik ve savaş hazırlıkları hakkında Bakanlar Kurulu kararları ve
milli güvenlik siyaseti çerçevesinde saptanan görevlerin yerine getirilmesi için
uzun vadeli planlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda öncelikle yer alması
gerekli görülen önlemleri almak ve uygulamak,
h. Topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları için alınan
önlemlere ilişkin plan ve programlarla bakanlık yıllık çalışma ve uygulama
programlarının

yürütülmesinde,

kuruluşlarında

ortaya

çıkan

güçlüklerin,

aksaklıkların ve tıkanıklıkların, bakanlık düzeyinde veya bakanlıklar arası
düzeyde giderilmesini sağlamak,
ı. Topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin hizmet ve
faaliyetlerin ekonomik ve etkin biçimde yerine getirilmesi için personel, para ve
malzeme gibi mevcut kaynakların uygun ve verimli kullanılmasını sağlamak,
j.

Bakanlık

hazırlıklarının

bütçesini,

geliştirilmesini

topyekün
ve

savunma,

gerektiğinde

seferberlik

tatbikatlarda

ve

savaş

denenmesini

sağlayacak biçimde hazırlamak,
k. Bakanlıkla ilgili seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyaçlarının saptanması,
planlanması,

protokole

bağlanması

ve

ödeme

işlemlerinin

zamanında

gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemler almak,
l. Topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin konularda
bakanlık teşkilatıyla kontrolünde bulunan, planlamaya dahil özel kurum ve
kuruluşların kontrol ve denetimini yapmak, gerektiğinde sürekli çalışmayı
sağlayacak önlemleri almak,
m. Planlama ve uygulamada, yürürlükteki mevzuatın yeterli olmadığı
durumlarda ihtiyacı karşılayacak yeni yasal düzenlemeler için hazırlık çalışmaları
yapmak,
n. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına bağlı ve ilgili kuruluşlarda
topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarıyla görevli personelin eğitimi
için planlar hazırlamak ve uygulamaktır.
Bakanlıklar, merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili veya kontrolünde
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanlarını seferberlik ve savaş halinde
veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı
gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde,
Genelkurmay Başkanlığının talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Silahlı
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Kuvvetlerinin harekat kontrolüne vermek, barıştan itibaren Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yetkili komutanlıkları ile koordineli şekilde yürütülecek planlama
çalışmalarına ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılmasını sağlamak, bu
kapsamda yapılan hazırlıkları takip etmek ve denetlemekle yükümlüdür.
3.6.Valilik ve Kaymakamlıklar
Mülki idare içinde, il ve ilçelerdeki valilik ve kaymakamlıkların seferberlik
ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin başlıca görevleri; Milli Alarm ve Seferberlik
halleri ve bu hallerde yapılacak işlemler, Yedek Personel Erteleme, İhtiyaç ve
İkmal işlemleri , Memleket içi düşmana karşı silahlı savunma faaliyeti işlemleri
ve Silahlı Kuvvetler Seferberliği ile ilgili işlemler olmak üzere dört ana başlık
altında yürütülmektedir. 60
3.6.1.Milli Alarm ve Seferberlik Halleri ve bu hallerde yapılacak işlemler
3.6.1.1.Milli Alarm Sistemi
Milli Alarm sistemi Başbakanlık Milli Alarm Talimatı ve buna dayalı
olarak bakanlıklarca kendi teşkilatı için çıkarılan milli alarm talimatları ile
düzenlenmiştir. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde sivil
yönetim örgütünün, kamu ve özel kurum ve kuruluşların hızlı ve düzenli bir
biçimde barış durumundan sefer durumuna geçmelerini sağlamak amacını güder.
Valilik ve kaymakamlıklarca her alarm safhasında uygulanacak tedbirler ile
bunların en çabuk ve sağlıklı bir biçimde ve ne suretle uygulanacakları,
hazırlanacak milli alarm muhtırası ile düzenlenir.
Bakanlar kurulunca verilecek karar veya yetki üzerine ilgili makamlardan
alınacak milli alarm safhaları veya tedbirleri hakkındaki bildiriler İç İşleri
Bakanlığından, emniyet ve jandarma telsizleri veya PTT kanalı ile ve kodlu olarak
hemen valiliklere bildirilir. Ayrıca kendi özel haberleşme ve ulaştırma olanakları
olan bakanlıklar tarafından alarm haberleri, bu kanallarla kendi taşra teşkilatlarına
doğrudan da bildirilir. Valiliklerce alınacak alarm safhalarına veya tedbirlerine
ilişkin bildiriler usulüne göre derhal kaymakamlılara ve merkez ilçesindeki bütün
bakanlıklar teşkilatı ile önemli ve sefer görevli kamu ve özel sektöre,
kaymakamlılarca da hemen ilçe içindeki bütün bakanlıklar teşkilatı ile önemli ve
sefer görevli özel sektöre bildirilir.
60
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Valilik ve kaymakamlıklardan alınacak alarm haberlerine ilişkin bildiriler,
ilgili daire ve kurumlarca kendi üst makamlarından doğrulanması beklenmeksizin
uygulanır. Kendi bakanlıklarından alarm haberlerini almış olan taşra teşkilatı
birim amirleri, bu haberleri derhal o yerin en büyük mülki idare amirine
bildirirler. Çalışma veya tatil gün ve saatlerinde bulunulduğuna göre en çabuk bir
şekilde hangi araçlarla ve ne suretle ulaştırılacakları önceden hazırlanacak,
“Alarm Haberleri Tebliğ Planı” ile düzenlenir.61
Yetkili makamlardan bildirilecek alarm haberlerinin en çabuk ve emniyetli
bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla bakanlıklarla, bakanlıklarca uygun
görülen teşkilat ve kurumlarda nöbetçi memurlukları kurulmuştur.62 İlçelerde de
tatil gün ve saatleri dikkate alınarak her an gelebilecek ivedilik dereceli telgraf,
telefon ve telsiz gibi bildirilerin, hemen kaymakamlara, kaymakamların ilçe
merkezinde bulunmadığı zamanlarda bildirecekleri yetkililere ulaştırılması için
gereken tertibat alınmış olması gerekmektedir.
3.6.1.2.Seferberlik İlanı
Seferberlik ilanı kararı TRT, PTT ve diğer her türlü yayın araçlarından da
faydalanılarak en küçük mülki teşkilata kadar duyurulur. Seferberliğin TRT ile
duyurulması yeterli sayılmamakla birlikte ayrıca iç işleri bakanlığı tarafından da
açık telgrafla valiliklere, valiliklerce merkez ilçesindeki bütün teşkilat ve
kurumlara ve kaymakamlıklara, kaymakamlıklarca da ilçelerindeki bütün teşkilat
ve kurumlara bildirilir.63
Seferberlik ilanı kararının en çabuk bir biçimde hangi haberleşme araçları
ve ne suretle duyurulacağı ile ilgili hususlar hazırlanacak bir seferberlik ilan planı
ile ayrıntılı biçimde düzenlenir.
3.6.2.Yedek Personel Erteme, İhtiyaç ve İkmal İşlemleri
Yedek personelin seferde silah altına alınmalarının ertelenmeleri, yedek
personel erteleme yönetmeliğine dayanır. Bu yönetmelik hükümlerine göre devlet
teşkilatının ve kapanmaları savaş gücünü ve genel hayatı etkiler nitelikteki kamu
ve özel kurum ve kuruluşların seferde çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmeleri
için, buralardaki askerlik çağı içinde olup da silah altına alınmaları halinde yerleri
61
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hemen doldurulamayacak olan kilit görevlerdeki uzman ve teknik personel seferin
ilk aylarında geçici olarak silah altına alınmaktan ertelenir.64
Seferberlik faaliyetleri içinde icra edilen personel ertelemeleri geçici
olduğundan, seferde silah altına alınacak personelden boşalacak olan görev
yerlerinin ilgili idarelerce askerlik çağı dışına çıkmış veya kadınlar gibi askerlikle
ilgisi olmayan personel ile doldurulması sağlanmalıdır.65
3.6.3.Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Faaliyeti
3/3169 Sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Görevi
Yönetmeliği gereği olağanüstü hallerde ve seferde paraşütçülere ve havadan kıta
indirmelerine, denizden çıkarmalara, sınırlardan sızmalara karşı Valiler, barışta
iken devletin bütün silahlı kuvvetlerinden başka silahlı savunma teşkilleri
meydana getirirler.66 Bu teşkiller Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen yerde ve
kuvvette kurulur. Bu yerlerin 15 kilometre çevresinde oturan onaltı yaşını bitiren
ve altmış yaşını bitirmemiş erkeklerle yirmi yaşını bitiren ve kırkbeş yaşını
bitirmemiş kadın vatandaşlar mevzuatta belirtilen esaslara ve ihtiyaca göre
yükümlü tutulurlar.
Vali ve kaymakamlar tarafından ilgili mevzuattaki usul ve esaslar içinde
gereken yoklama ve muayeneden geçirildikten sonra bu teşkillere ayrılacak
yükümlülerin defterleri, mülki idare amirlikleri sırasıyla inceledikten sonra
valiliklerin onayı ile kesinleşir. Seçilen yükümlülere ait belgeler valilikler
tarafından iç işleri bakanlığına gönderilir.
Seçilen yükümlülere görevleri mülki idare amirliklerince verilecek bir
belgeyle bildirilir. Yükümlüler yılda en az bir kez yoklamadan geçirilerek
eksilenler varsa yerlerine yenileri görevlendirilir. Kaynağı elverişli olan yerlerde
Genelkurmay Başkanlığının emriyle 5 yılda bir bütün yükümlüler daha genç
doğumlulardan yeniden seçilir.67
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3.6.4.Silahlı Kuvvetler Seferberliği ile ilgili İşlemler:
3.6.4.1.Personel Seferberliği İle ilgili işlemler:
Personel Seferberliği ile ilgili işler bir seferberlik halinde silahlı
kuvvetlerin seferdeki personel ihtiyacını karşılamak üzere silah altına çağrılacak
yedek personelin, en çabuk ve aksaksız bir şekilde birliklerine katılmalarını
sağlamak için mülki makamlarca yapılacak görev ve hizmetlerdir.
Bu hizmetler daha çok, o bölgede bulunan askeri birlik ve kurumların
yedek personele ait yapacağı teslim ve kabul işlemlerine, sivil idarenin verdiği
desteği kapsamaktadır.
3.6.4.1.1.Sefergörev emirlerinin bildirilmesi:
Yükümlülere

sefergörev

emirlerinin

muvazzaflık

hizmetinde

iken

bildirilmesi esas olmakla birlikte mülki makamlar tarafından bildirilmesi gereken
durumlarda olabilir. Bu gibi durumlarda Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından
seferde silah altına alınacak personel için gönderilen iki nüsha sefer görev emri
ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarına, muhtarlıklar tarafından da yükümlülere
imza karşılığı tebliğ edilir.Tebliğ edilen sefer görev emirlerinden bir sureti aynı
kanalla Askerlik Şubesi Başkanlığına iade edilir.
Seferberlik deneme tatbikatları ve tazeleme eğitimleri için sefer görev
emirlerinden ayrı olarak askerlik şubelerinden düzenlenecek silah altı davetiyeleri
de sefer görev emirlerinde izlenen yöntem ile yükümlülere bildirilir.
3.6.4.1.2.Seferberlik veya Özel Çağrı duyurusu (ilanı):
Genel veya kısmi seferberlik veya özel çağrı duyurusu (ilanı) TRT ve PTT
gibi genel yayın araçları ile bütün yurda duyurulur. Bu duyuru muhtarlıklar ve
askerlik yükümlüleri için seferberlik veya özel çağrı duyurusunun gereklerini
yerine getirmeye yeterli olmakla beraber bir yanlış anlama ve aksaklığa meydan
vermemek için mülki idare amirliklerince mevcut telli telsiz araçlar veya motorlu
habercilerle en çabuk şekilde bütün mahalle ve köy muhtarlıklarına ulaştırılır.
Askerlik şubesinden verilmiş olan seferberlik emri ve silah başı levhaları şehir,
kasaba ve köylerin uygun yerlerine astırılır.Muhtarlıklarca da hoparlör, davul,
tellal gibi yerel yayın araçları ile bütün halka duyurulur.
Valilik ve kaymakamlıklarca, seferberlik veya kısmi seferberlik ilanında,
açık veya gizli özel çağrı bildiriminde, bu duyuru veya bildirilerin, çalışma veya
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tatil gün ve saatlerinde alındığına göre, bölgelerindeki bütün mahalle ve köylere
en çabuk ve emniyetli bir şekilde hangi araçlarla ulaştırılacakları, ilgililere
gönderilecek yazılarda hazırlanmak suretiyle, seferberlik ilan planı ile ayrıntılı
biçimde düzenlenir.68
3.6.4.2.Lojistik seferberliği ile ilgili işler
Silahlı Kuvvetler lojistik seferberliği ile ilgili işler; silahlı kuvvetlerin
seferberliği için gerekli olupta, daha önce sağlanamamış ve tamamlanamamış
ihtiyaçların seferde yurt içi kaynaklardan tedariki için mülki makamlarca
yapılacak

görev

ve

hizmetlerdir.

Mülki

makamların

silahlı

kuvvetler

seferberliğine ilişkin işlemlerin büyük bölümünü lojistik seferberliğe ilişkin
işlemler oluşturur. Vali ve kaymakamlar barıştan itibaren bu konuda her türlü
hazırlık ve tedbiri almak ve bir seferberlik halinde silahlı kuvvetlerin istediği
ihtiyaçları sağlamakla görevli ve sorumludurlar.
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4.1. Genel Esaslar
Seferberlik uygulama alanı bakımından, genel seferberlik, kısmi (bölgesel)
seferberlik ve özel çağrı uygulaması olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Genel
seferberlik yurt çapında uygulanan seferberliği, kısmi seferberlik ise belirli bir ya
da birkaç bölgede uygulanan seferberliği ifade etmektedir. Özel çağrı uygulaması
sadece idarece belirlenen nitelikli birlik ve kurumları kapsayan seferberlik
uygulamasıdır.
Kapsam bakımından seferberlik ise personel seferberliği ve lojistik
seferberliği olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Lojistik seferberlik uygulaması
kendi içinde; araç seferberliği, mal ve hizmet seferberliği ve sanayi seferberliği
olmak üzere üç bölümde ele alınmaktadır.69
SEFERBERLĠK

UYGULAMA ALANI
BAKIMINDAN

GENEL
SEFERBERLĠK

KISMĠ SEFERBERLĠK

KAPSAM
BAKIMINDAN
ÖZEL ÇAĞRI

PERSONEL
SEFERBERLĠĞĠ

LOJĠSTĠK
SEFERBERLĠĞĠ
SANAYĠ
SEFERBERLĠĞĠ
MAL VE HĠZMET
SEFERBERLĠĞĠ
ARAÇ
SEFERBERLĠĞĠ

ġekil 4.1. Yürürlükteki Mevzuata Göre Uygulanabilecek Seferberlik
Türleri70
Ġnceleme konumuzu oluĢturan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberlik
Sisteminin amaçları; herhangi bir seferberlik duyurusunda silahlı kuvvetlerin
yedek personel ihtiyacının en yüksek oranda karĢılanarak, seferberlik ve savaĢ hali
69
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süresince meydana gelebilecek personel kaybının, seferde katılacak personel ile
giderilmesi ve yedek personelin silah altına alınma usullerinin denenerek bu
personelin eğitim seviyelerinin yükseltilmesini kapsamaktadır.71Bu esasları içeren
personel seferberlik sisteminin ilkeleri aĢağıda açıklanmıĢtır.
4.2. Personel Seferberliğinin Ġlkeleri
Silahlı Kuvvetlerin en kısa sürede sefer durumuna getirilmesi amacıyla barıĢ
döneminden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel seferberlik faaliyetleri
planlanmaktadır. Seferberlik faaliyetleri;
-Gereklilik,
-Sadelik
-ve sürat ilkelerine dayanır.
Personel seferberlik sistemindeki temel hedeflerin baĢında tazeleme
eğitimine ihtiyaç göstermeyen yeni terhis olmuĢ personele, sefer görev emri
verilmek suretiyle savaĢın ilk gününden itibaren, askeri birliklere savaĢ gücü
kazandırılması gelmektedir. Ġlave eğitime ihtiyaç duymayan ve terhis tarihi
üzerinden çok zaman geçmemiĢ olması dolayısiyle askerlik bilgisi taze olan
personelin birliğine daha faydalı olacağı bilinmektedir. Ayrıntılarını ilerleyen
bölümde açıklayacağımız Sefer görev emri yükümlülere iki usule göre
verilmektedir. Bunlar “Birliğine Tertip Usulü” ve “Bölgeden Seferberlik
Usulü”dür.
Birliğine tertip usulü yükümlülerin terhis oldukları birlik ve kurumlara
Sefer görev Emirli olarak görevlendirilmelerini ifade etmektedir. Bu usulde
vatandaĢlar birfiil askerlik hizmetini yaptıkları askeri kıta veya kuruma seferberlik
halinin

ilan

edilmesinden

sonra

sefer

görev

emirli

olarak

yeniden

görevlendirilmektedir. Bölgeden seferberlik usulü ise yükümlülerin kayıtlı
oldukları askerlik Ģubesi baĢkanlığının bulunduğu il’e yakınlık esasına göre Sefer
görev Emri ile görevlendirilmelerini ifade etmektedir.
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Yedek personele muvazzaflık döneminde yetiĢtirildiği sınıf ve branĢlarıyla
ilgili niteliklerine uygun sefer görevi verilmesi göz önünde bulundurulmaktadır.
Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; askerlik hizmetini “piyade sınıfında avcı
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eri olarak” yapmıĢ bir vatandaĢın, sefer görev emri alması durumunda da
katılacağı birlik ve kurumda “piyade sınıfı avcı eri” olarak görevlendirilmesi esas
alınmaktadır.
Yedek personel ihtiyacının daha genç doğumlularla karĢılamak için barıĢ
döneminden itibaren Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler
alınmaktadır.
4.3.Personel Seferberlik Hazırlıkları
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberlik hazırlıkları Ģu faaliyetleri
kapsar:
-Kaynaktaki yedek personelin belirlenmesi,
-Birlik ve kurumların personel ihtiyaçlarının saptanması,
-Kaynakların ihtiyaçlara uygun biçimde dağıtımı ve yedek personelin birlik ve
kurumlara ismen tertibi,
-Tertip edilen personele sefer görev emirlerinin bildirilmesi ve sefer tertibinden
çıkarılan personelin sefer görevinin kaldırılması,
-Yedek personelin çağrılması ile, seferberlik usullerinin denenmesi ve yedek
personelin eğitimidir.73
4.3.1.Yedek Personel Kaynağın Saptanması
Yedek Personel Kaynağı; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik, terhis,
istifa, sağlık, disiplinsizlik veya yetersizlikleri yüzünden çıkarılan/ayrılan sicil
numaralı subay ve astsubaylar ile 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri
Memurlar kanuna tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra
terhis olan kayıt numaralı yedek subayları ve 1111 Sayılı Askerlik Kanuna tabî
olarak vatani görevini yaptıktan sonra terhis olan yedek erbaĢ ve erleri
kapsamaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik, terhis, istifa ve sağlık nedenleriyle
ayrılan subay ve astsubaylarla disiplinsizlik veya yetersizlikleri yüzünden Türk
Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubayların ikamet adresleri ve diğer
bilgiler, personelin mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaydedilir ve Milli Savunma
Bakanlığına bildirilir. Ayrıca bu personel, yedek personel statüsüne geçince
durumlarını ve adres değiĢikliklerini terhis kaydı ve yedeklik yoklaması iĢlemleri
73
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aracılığı ile ikametgahlarındaki askerlik Ģubesi baĢkanlığına bildirmekle
yükümlüdürler. Mahkeme kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay
ve astsubaylar er kaynağına alınırlar.74
ErbaĢ er kaynağı ise bu personelin görev yaptığı birlik ve kurumlar
tarafından saptanarak ayrıntılarını ilerleyen bölümlerde açıklayacağımız Ģekilde,
sıralı komutanlıklar vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığına bildirilmektedir.
4.3.2.Yedek Personel Ġhtiyacının Tespit Edilmesi
Askeri birlik ve kurumların yedek personel ihtiyaçları, bağımsız bölük ve
takım seviyesinden itibaren; subay, astsubay erbaĢ ve er olmak üzere ayrı ayrı
saptanır. Daha açık bir ifadeyle her askeri birlik yada kurum kendi ihtiyacını
kendisi

saptamaktadır.

Ġhtiyaçlar

sıralı

komutanlıklar

yoluyla

Kuvvet

Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına
gönderilir. Ġhtiyacın saptanması askeri birlik veya kurumun seferi kadro
seviyesine çıkabilmesi için gerekli olan personel miktarını tespit edilmesidir.75
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlıkları tarafından bağlı birlik ve kurumlardan toplanan yedek personel
ihtiyaçları dağıtım yapılabilmesi amacıyla Mili Savunma Bakanlığı Seferberlik
Daire BaĢkanlığına bildirilerek birleĢtirilir.
4.3.3.Kaynağın Ġhtiyaca Göre Dağıtılması
Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi BaĢkanlığında toplanan birlik
ve kurumlara ait yedek personel ihtiyaçları sınıf, rütbe ve uzmanlık konusuyla,
ihtiyaç bildiren komutanlıkların önerileri ve sefer görev emrinin en kısa süre
içerisinde dağıtımının yapıldığı birlik veya kurumda bulunabilmesi göz önünde
bulundurularak,

karĢılanır.

Ġhtiyaçların

istenilen

nitelikteki

personelle

karĢılanması esastır.
4.3.4.Sefer Görev Emri Verilmesi (SGE)
Sefer görev emri;Seferberlik ilanında görevlendirilen personel ve araçların
gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı olan ve personelin
sürekli olarak yanında veya aracında bulundurması gerekli olan belgedir.
Subay, astsubay, erbaĢ ve erler için sefer görev emri ismen düzenlenir.
74
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Sefer görev emrinde, personelin genel ve kısmi seferberlikle, özel çağrı
duyurularında gidecekleri yerin adı ve katılacağı birliğin birlik seferberlik
numarası, tebliğ hanesi, açıklamalar ve bilet bölümü alanları mevcuttur. Örnek bir
sefer görev emri Resim 4.1. ve Resim 4.2. de gösterilmiĢtir.76
Kayıt numaralı yedek subaylarla erbaĢ ve erler için hazırlanan sefer görev
emirleri, yükümlünün terhisinden önce muvazzaflık hizmetini yaptığı birlik veya
kuruma gönderilir, birlik komutanlıklarınca tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine
verilir. Terhis olduktan sonra çıkarılan Sefer görev emirlerinin tebliğ iĢlemi erbaĢ
er seferberolma hazırlıkları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.

Resim 4.1.Sefer Görev Emri Ön Yüzü

Resim 4.2.Sefer Görev Emri Arka Yüzü
76
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4.3.5.Terhis Kaydı ve Yedeklik Yoklamaları
Terhis kaydı; Askerlik hizmetinin bitmesinden sonra terhis olmaya hak
kazanmıĢ personelin nüfusa kayıtlı bulunduğu yerin askerlik Ģubesi baĢkanlığına
kimlik belgesi ile birlikte müracaat ederek terhis belgesindeki bilgileri teyit
etmesini esas alan iĢlemdir. General ve amiraller hariç, terhis olan subay ve
astsubaylar bir ay içerisinde, uzman erbaĢ, uzman jandarma, erbaĢ ve erler terhis
olmalarından sonra üç ay içerisinde askerlik Ģubelerine ikamet durumlarını
bildirmek suretiyle terhis kaydını yaptırırlar.
Yedeklik yoklaması yükümlünün adres, sağlık durumu, askeri ve Ģahsi
bilgilerinin güncellenmesi maksadıyla yapılan iĢlemdir. Terhis kaydını yaptıran
yükümlüler tabi oldukları kanunda yazılı olan yaĢ sınırına kadar her yıl
kendilerine en yakın askerlik Ģubesi baĢkanlığına bizzat giderek yada yedeklik
yoklama bildirim formunu posta veya belgegeçer yoluyla askerlik Ģubesi
baĢkanlığına göndererek yedeklik yoklamalarını yaptırabilmektedirler. Örnek
Yedeklik Yoklama Formu Ek-1’de sunulmuĢtur.77
4.3.6.Seferberlik Tatbikatları
Genelkurmay BaĢkanlığının isteği üzerine, seferberlik ve savaĢ hali
tatbikatları ve eğitimlerinin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmektedir.
Seferberlik tatbikatlarında, seferberlik ve savaĢ haliyle ilgili hazırlıkların
uygulanması,

sivil

ve

askeri

makamların

çağrı

bildirimi

eğitimlerinin

geliĢtirilmesi, personelin muvazzaflık döneminde edindiği eğitim düzeyinin
sürdürülmesi için eğitimlerinin tazelenmesi ve yedeklerin savaĢ silah, araç ve
gereçlerindeki yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
Tatbikat ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personel ile tatbikata
katılacak birlik, kurum ve kuruluĢlar, Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından
saptanır. Tatbikat ve eğitimlerin süresi en çok 45 gündür. Bu süre, Bakanlar
Kurulu kararıyla artırılabilir.78

77
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4.4.ErbaĢ Er Seferberolma Faaliyetleri
4.4.1.ErbaĢ Er Kaynağının Tespit Edilmesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yedek personel kaynağının büyük bölümünü
askerlik hizmetini erbaĢ ve er olarak yaptıktan sonra terhis olmuĢ vatandaĢlar
oluĢturmaktadır. ErbaĢ ve er kaynağının doğru Ģekilde saptanması, ihtiyacın
sıhhatli olarak karĢılanmasını sağlar.
ErbaĢ ve erlerin kaynak saptama iĢlemi muvazzaflık hizmeti ifa
edilirken birliklerince yapılır. Bu statüdeki personel yetiĢtirildikleri sınıf ve
branĢlarına göre, sıralı komutanlıklar vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığına
bildirilir. Ülke çapında tüm askeri birlik ve kurumlardan gelen yükümlülere ait
kaynak bilgileri (kimlik bilgileri, rütbe, sınıf, askerlik ihtisası vb.) Milli Savunma
Bakanlığı Seferberlik Dairesi BaĢkanlığı tarafından ihtiyacın karĢılanması
maksadıyla toplanır ve tasnif edilir.
4.4.2.ErbaĢ Er Ġhtiyacının Saptanması
Buradaki ihtiyaç tabirinden anlaĢılması gereken; seferberlik ve savaĢ
halinde askeri birlik yada kurumun seferi kadro sayısına ulaĢabilmesi maksadıyla
katılması gerekli olan personel miktarıdır. Tüm askeri birlik ve kurumlar yedek
personel ihtiyaçlarını kendileri tespit ederek bu ihtiyaçları sıralı komutanlıklar
vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığına gönderirler. Bildirilen ihtiyaçlarda, seferde
gelmesi gerekli olan personelin, sayısı ve nitelikleri yer alır.
4.4.3.Birlik ve kurumların ErbaĢ Er Ġhtiyaçlarının KarĢılanması ve Sefer Görev
Emri Verilmesi ve Ġptal edilmesi
ErbaĢ ve er kaynak durumunun tespit edilmesi ve ihtiyaç bilgilerinin
toplanmasından sonra, sıra bu ihtiyacın karĢılanmasına gelmiĢtir. ErbaĢ ve erlerin
askeri birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde ismen dağıtımları
Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Yedek personel ihtiyacının karĢılanması, yukarıda bahsedilen kurum
tarafından, vatandaĢlara sefer görev emri verilmek suretiyle yapılır. Sefer görev
emri verilme iĢlemi daha önce ayrıntıları açıklanan, birliğine tertip usulü ve
bölgeden seferberlik usulü olmak üzere iki Ģekilde yapılır. ErbaĢ ve erlere terhis
olmalarından önce muvazzaflık hizmetini yaptığı birlik veya kurumda iken sefer
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görev emrinin tebliğ edilmesi esas olmakla beraber, zaman zaman ihtiyaç
nedeniyle terhis sonrasında da sefer görev emri verilebilmektedir.
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Askerlik Ģubesi baĢkanlıkları tarafından birlik ve kurumlarda tebliğ iĢlemi
yapılamayan ya da sonradan sefer görev emri alan personele aĢağıda yazılı usul ve
esaslara göre tebliğ iĢlemi yapılmaktadır:80
a. Askerlik Ģubeleri, üç nüsha olarak hazırladıkları sefer görev emirlerini
il ve ilçe, mahalle ve köy esasına göre ayırır ve 3 üncü nüshalarını Ģubede
bırakarak diğer iki nüshayı, teslim alma belgesi ile birlikte yükümlülerin
oturdukları yerin bağlı olduğu mülki makamlara gönderirler. Mülki makamlar,
teslim alma belgesine göre sefer görev emirlerini sayar ve teslim alma belgelerini
imzalayarak askerlik Ģubesi baĢkanlığına iade eder.
b. Mülki makamlar adına il ve ilçe yazı iĢleri müdürlüklerince, teslim
alınan sefer görev emirleri bekletilmeden, jandarma bölgesinde bulunan köy ve
mahalle muhtarlarına; ilgili jandarma birliklerince, emniyet bölgesinde bulunan
köy ve mahalle muhtarlıklarına ise ilgili emniyet birimlerince, imza karĢılığında
ivedilik derecesi de bildirilerek, teslim edilir.
c. Sefer görev emrinin muhtarlarca yükümlünün kendisine tebliğ edilmesi
esastır. Yükümlü sürekli oturduğu adreste bulunamıyorsa, sefer görev emri
kendisiyle birlikte oturan ailesi efradından birine tebliğ edilir. Seferberlik ve savaĢ
halinde basın ve her türlü yayın ve haberleĢme araçlarıyla yapılan duyurular tebliğ
yerine geçer.
d. Personel seferberlik tatbikatlarında yükümlülere sefer görev emri veya
silahaltı davetiyesi tebliği de yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır.
Bazı durumlarda vatandaĢlara verilen sefer görev emirleri iptal edilerek
iadesi istenebilmektedir. Bu haller;81
-Ġdare tarafından görülen luzüm üzerine yapılan iptal,
-Ölüm hali,
-Askerliğe elveriĢsiz hale gelme,
-BarıĢ döneminde yukarı haddi 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alma,
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-Seferberlik ve savaĢ hallerinde ağır hapis veya aĢağı haddi 5 yıl ve daha fazla
hapis cezasını gerektiren suçlardan hakkında soruĢturma ve kovuĢturma açılması,
-Seferberlik ve savaĢ halinde 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum
olmadır.
Yukarıda yazılı haller askerlik Ģubeleri tarafından yıllık yoklama
dönemlerinde yada bu dönemlerin dıĢında tespit edildiği takdirde sefer görev
emrinin iptali iĢlemi yapılır. Sefer görev emri almaya engel halin kalkması
durumunda ise yeniden sefer görev emri verilmesi de mümkün olmaktadır.
Sefer görev emrinin iptal edilmesi durumunda askerlik Ģubesi baĢkanlıkları
mülki makamlar aracılığı ile bu durumu vatandaĢın kendisine yada kendisiyle
birlikte oturan akrabalarından birine tebliğ ederek, sefer görev emrinin iadesini
talep eder.
4.4.4.ErbaĢ Erlerin Katıldığı Personel Seferberlik Tatbikatları
Seferberlik ve savaĢ hali tatbikatlarına Genelkurmay BaĢkanlığının isteği
üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından karar verildiğini daha önce açıklamıĢtık.
Ancak, gereken hallerde, 2941 sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali Kanununun 7 nci
maddesinin 5 inci bendine göre de acil ihtiyaç duyulan yedek personel silah altına
alınabilmektedir.
Bu kanunun ilgili maddesi Genelkurmay BaĢkanının seferberlik ve savaĢ
haline iliĢkin görev ve sorumluluklarını belirlemekte, bu kapsamda baĢbakanın
muvafakatı alınmak suretiyle süresi 7 günü geçmemek üzere yedek personelin
silah altına alınmasına olanak sağlamaktadır.
Yedek erbaĢ ve erlere tatbikat çağrısı silah altı davetiyeleri ile
yapılmaktadır. Silah altı davetiyelerinin yükümlülere tebliğ iĢlemi ise sefer görev
emirlerinde olduğu gibidir.Silah altı davetiyesi kendisine tebliğ edilen yükümlüler
vakit kaybetmeden en yakın askerlik Ģubesi baĢkanlığına müracaat ederek
tatbikata katılacakları birlik veya kurumlara sevklerini sağlamalıdır.
Tatbikat için gelen yükümlülerin karĢılanması, donanımı, iaĢesi, barınma
ve diğer ihtiyaçları için ilgili birlik ve kurumlar tarafından gerekli tedbirler
alınmaktadır. Bu kapsamda tatbikat mahalliğindeki garnizon komutanlığı
tarafından “Teslim Alma Kurulu” oluĢturularak, bu kurul tarafından tatbikata
katılan personelin birliklerine katılıncaya kadar tüm ihtiyaçları karĢılanmaktadır.
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Ayrıca tatbikat öncesinde ilgili vatandaĢlara bilgi broĢürleri gönderilerek tatbikata
iliĢkin genel konularla ilgili tanıtıcı bilgiler verilmektedir.
Tatbikata katılan kamu personeline, tatbikat süresince çalıĢtıkları
kurumlardan maaĢları tam olarak ödenir. ÇalıĢtığı kurumdaki maaĢı rütbe
maaĢından az olanlara aradaki farkın tatbikat süresine tekabül eden kısmı
ödenmektedir.

Aldığı

maaĢ

rütbe

maaĢından

fazla

ise

ayrıca

ödeme

yapılmamaktadır.
ĠĢçi ve serbest olarak çalıĢanlara ise tatbikat süresince rütbeleri karĢılığı
olan maaĢları tam olarak ödenmektedir.
Tatbikata katılan tüm yükümlülerin gidiĢ yol ücreti ve iaĢe bedelleri
askerlik Ģubesi baĢkanlıkları tarafından, dönüĢ yol ücretleri ve iaĢe bedelleri ise
birlik ve kurumları tarafından tam olarak ödenmektedir.
Seferberlik tatbikatlarına katılmayarak “bakaya” kalan erbaĢ ve erler 1632
sayılı askeri ceza kanunun 63 üncü ve 64 üncü maddelerine göre hapis cezası
istemiyle

yargılanabilmektedirler.

Ayrıca

bu

yükümlüler

zamana

bağlı

kalmaksızın ele geçmeleri yada kendilerinin katılmaları halinde tatbikat süresini
ilgili birlik veya kuruma sevk edilmeleri suretiyle tamamlamaktadırlar.
4.4.5.Yedeklik Yoklamaları
Yedeklik yoklama iĢlemleri bölüm 4.3.’de açıklandığı gibidir.ErbaĢ ve erler
ile kayıt numaralı yedek subaylar için yedeklik yoklama ve terhis kaydı
iĢlemlerine esas tarih aralıkları ġekil 4.2. de gösterilmiĢtir.82
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STATÜ

Yedek Subay

TERHĠS

YEDEKLĠK

KAYDI

YOKLAMASI

NOT

Kanunda yazılı

Yedek Subay statüsündeki

Terhis

yaĢ sınırı dıĢına

her sınıf için farklı yaĢ sınırı

Olduktan

çıkıncaya kadar

uygulanmaktadır.Yükümlüler

Sonra 3 Ay

her yıl 01 Ocak-

askerlik

Ġçinde

30 Haziran

Ģubesi

baĢkanlıklarına ulaĢarak yada

tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinden
tabî oldukları yaĢ sınırını
Terhis
ErbaĢ/Er

Olduktan
Sonra 1 Ay
Ġçinde

41 yaĢının dıĢına öğrenebilmektedirler.
çıkıncaya kadar

Askerliğini

kısa

dönem

her yıl 01 Ocak-

er/erbaĢ yada bedelli olarak

31 Ekim tarihleri yapan personel erbaĢ erlerin
arasında

tabî

olduğu

kanuni

yaĢ

sınırına tabidir.
Tablo 4.1. Yedeklik Yoklama ve Terhis Kaydı Zaman Aralığı Çizelgesi.
Yedeklik yoklaması yaptırmayanlar için idari para cezaları mevcut olup bu
cezalar her yıl güncellenerek arttırılmaktadır. Yedeklik yoklamasına ait idari para
cezaları vatandaĢların nüfusa kayıtlı oldukları il/ilçe deki mal müdürlükleri veya
defderdarlıklar tarafından tahsil edilmektedir.
4.5.

Seferberliğin

Ġlan

Edilmesi

Ġle

Birlikte

Sefer

Görev

Emirli

VatandaĢların Yapması Gerekenler
Seferberlik ilan edildiğine dair radyo, televizyon, posta, telgraf vb. her türlü
yayın aracı ile bu haberi duyan yükümlüler bu duyuruyu tebliğ etmiĢ
sayılmaktadır.
Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkanları ile veya en yakın
askerlik Ģubesi baĢkanlığına müracaat ederek 48 saat içerisinde sefer görev
emirlerinde yazan il/ilçe ye gitmek zorundadırlar. Sefer görev emirlerinde bulunan
bilet bölümü, gidilecek güzergahta seyreden taĢıtlardaki sürücülere yükümlü
tarafından imzalanarak verildiğinde bu sürücüler hiçbir ücret talep etmeden sefer
görev emirli yükümlüleri öncelikle araçlarına almak zorundadırlar. Bu sürücülere
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daha sonra biletleri ibraz etmeleri karĢılığında ücretleri askerlik Ģubeleri
tarafından ödenmektedir.
Sefer görev emirli yükümlüler yanlarında bu belgeleri ile birlikte nüfus
cüzdanı, künye levhası ve varsa muvazzaf askerlik hizmetini yaparken verilmiĢ
diğer sertifika ve belgelerle birlikte gidecekleri yerdeki askeri birlikler tarafından
otogar, tren garı, hava alanı, liman gibi yerlerde karĢılanarak görev yapacakları
yerlere gönderilmektedir.8 3
VatandaĢlar isterlerse gidecekleri yere askerlik Ģubesi vasıtası ile
gönderilebilmektedir. Böyle bir durumda yükümlünün yukarıda yazılı belgeler ile
en yakın askerlik Ģubesi baĢkanlığına müracaat etmesi yeterlidir. Askerlik Ģubesi
baĢkanlıkları barıĢ döneminden itibaren seferberlik ve savaĢ halinde birliklere
gönderilecek

yedek

personelin

ulaĢtırma

ve

diğer

ihtiyaç

planlarını

hazırlamaktadır. Seferberlik ve savaĢ halinde bu planlar uygulamaya konulacaktır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

BULGULAR
5.1. Güvenirlik Analizine İlişkin Bulgular
Anket sorularının kiĢiler arasındaki farklılıkları açıklamada ne kadar güvenilir
olduğu “Güvenirlik Analizi” yapılarak araĢtırılacaktır. Güvenirlik analizi
sonucunda “Cronbach Güvenirlik Katsayısı” hesaplanıp daha sonra bu değer
yorumlanacaktır.
Seferberlik ve savaĢ hali hazırlıklarına iliĢkin bilgi düzeyinin tespit edilmesi
amacıyla düzenlenen bu anketteki soruların oluĢturduğu ölçeğin güvenirlik
katsayısı aĢağıdaki gibidir.
Cronbach Alfa Değeri

Soru Adedi

0,6291

10

Tablo 5.1.Güvenirlik Analizi Sonucu
Ölçekte kullanılan soru adedi 10‟dur ve bu sorularla oluĢturulan ölçeğe iliĢkin
güvenirlik katsayısı 0,6291 olarak bulunmuĢtur. Tespit edilen bu değer 0,60 ile
1,00 arasında olduğundan “güçlü” güvenirliktedir. Bu sonucun anlamı seferberlik
ve savaĢ hali konusundaki bilgi düzeyini tespit etmeyi amaçlayan bu ölçeğin
güvenilir olduğudur.
5.2.Verilerin Analizi
AraĢtırmada toplanan veriler S.P.S.S.(Statical Package for Social Sciences)
programına kodlanarak girilmiĢ ve analizler de yine bu program üzerinden
alınmıĢtır.
Öncelikle ankete katılanların kimlik özellikleri hakkında bilgiler verilecek,
daha sonra verilen cevapların frekans, yüzde ve ortalamaları belirtilecek, bu
istatistikler aracılığı ile verilere iliĢkin yorumlar yapılacaktır.
Verilerin analizinde hata payı (a = 0,05) 0,05 olarak alınmıĢtır. Bunun anlamı
yapılacak olan analizlerin %5 hata payı içermesi, bir baĢka deyiĢle %95
güvenirlikte olmasıdır.
AraĢtırmanın amacı örneklem kitlenin seferberlik ve savaĢ hali hazırlıklarına
iliĢkin bilgi düzeyini tespit etmektir. Bunu ölçmek amacıyla konuyla ilgili 10 soru
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sorulmuĢ ve araĢtırmaya katılanların bu soruları ne derecede bildikleri tespit
edilmek istenmiĢtir.
Genel olarak hangi ifadeye ne kadar katılım olduğunun öğrenilmesi amacıyla
ölçekler belirlenmiĢ ve aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir.
SEÇENEKLER(YARGI)

PUAN ARALIĞI

PUAN

Hayır, Bilmiyorum

1,000-1,666

1

Kısmen Bilgi Sahibiyim

1,667-2,332

2

Evet, Biliyorum

2,333-3,000

3

Tablo 5.2. 1 Numaralı Soru Tipine Ait Puan Kategorileri Tablosu
SEÇENEKLER(YARGI)

PUAN ARALIĞI

PUAN

Yeterli Bilgilendirme

1,000-1,666

1

Yapılmamaktadır
Kısmen Bilgilendirme
1,667-2,332
2
Yapılmaktadır
Yeterli Bilgilendirme
2,333-3,000
3
Yapılmaktadır
Tablo 5.3. 2 Numaralı Soru Tipine Ait Puan Kategorileri Tablosu
SEÇENEKLER(YARGI)

PUAN ARALIĞI

PUAN

Tamamen Katılıyorum

1,000-1,666

1

Kısmen Katılıyorum

1,667-2,332

2

Kesinlikle Katılmıyorum

2,333-3,000

3

Tablo 5.4. 3 Numaralı Önerme Tipine Ait Puan Kategorileri Tablosu
5.3.Bulgular
Bu bölümde anketteki sorulara verilen cevaplara iliĢkin frekans ve yüzde
dağılımları verilecek, her bir ifadeye olan katılım ortalamaları üzerinde
durulacaktır. Ġlk bölümde kimlik özelliklerine iliĢkin bilgiler, ikinci bölümde
seferberlik ve savaĢ hali hazırlıklarına iliĢkin bilgi düzeyi hakkındaki, ankete
katılanların vermiĢ olduğu cevaplar incelenecektir.
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5.3.1.Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları
5.3.1.1.Ankete Katılanların Kimlik Özelliklerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları
1.YaĢ
YaĢ

Frekans

%

20-25

83

23,4

26-35

139

39,2

36-40

122

34,4

41 ve üstü

11

3,1

Toplam

355

100,0

Tablo 5.5. Ankete Katılanların Yaş Grubunun Frekans ve Yüzde Dağılım
Tablosu
AraĢtırmaya katılanların yaĢlarının dağılımına bakıldığında, çoğunluğunun
%39,2 “26-35” yaĢ grubunda olduğu görülmektedir. Onları %34,4 ile “36-40” yaĢ
gurubu takip etmektedir. Üçüncü sırada %23,4 ile “20-25” yaĢ gurubu ve son
sırada %3,1 ile “41 ve üstü” yaĢ gurubu gelmektedir.
2.Medeni Durum
Medeni
durum
Evli
Bekar
Toplam

Frekans

%

281

79,2

74

20,8

355

100,0

Tablo 5.6. Ankete Katılanların Medeni Durum Özelliklerine Göre Frekans ve
Yüzde Dağılım Tablosu
AraĢtırmaya katılanların medeni durumlarının dağılımına bakıldığında,
çoğunluğunun %79,2 “evli” olduğu görülmektedir. Bekarların oranı %20,8‟dir.
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3.Eğitim Durumları
Frekans

%

7

2,0

Lise

117

33,0

Yüksek Okul

104

29,3

Üniversite

118

33,2

Yüksek Lisans

8

2,3

Doktora ve Üstü

1

,3

355

100,0

Ġlköğretim

Toplam

Tablo 5.7. Ankete Katılanların Eğitim Durumu Özelliklerine Göre Frekans
ve Yüzde Dağılımı Tablosu
AraĢtırmaya katılanların eğitim durumlarının dağılımına bakıldığında,
%33,2 ile en yüksek oranın üniversite mezunlarına ait olduğu görülmektedir.
Bunu %33 ile lise mezunları izlemektedir. Yüksek Okul mezunlarının oranı ise
%29,3 olarak tespit edilmiĢtir.
4.Terhis Tarihi Üzerinden Geçen Süre
Frekans

%

5

1,4

1-5 Yıl

142

40,0

6-10 Yıl

93

26,2

11-15 Yıl

96

27,0

16-20 Yıl

18

5,1

1

0,3

355

100,0

1 Yıldan Az

21 Yıl ve Üstü
Toplam

Tablo 5.8. Ankete Katılanların Terhis Tarihi Üzerinden Geçen Süre
Özelliğine Göre Olan Frekans ve Yüzde Dağılımı Tablosu
AraĢtırmaya katılanların terhis tarihlerinin üzerinden geçen süreye ait
dağılıma bakıldığında, %40‟ının terhis olmalarının üzerinden “1-5 yıl” geçmiĢtir.
Onları %27 ile “11-15” yıl gurubu izlemektedir.

63

5.Askerlik Dönemindeki Statüsü
Frekans

%

112

31,5

ErbaĢ/Er

243

68,5

Toplam

355

100,0

Asteğmen(Yedek
subay)

Tablo 5.9. Ankete Katılanların Askerlik Dönemindeki Statü Özelliklerine
Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Tablosu
AraĢtırmaya katılanların askerlik dönemindeki statülerine ait dağılımına
bakıldığında, çoğunluğunun %68,5 ile erbaĢ/er statüsünde olduğu görülmektedir.
6.Askerlik Dönemindeki Rütbesi
Frekans

%

Asteğmen

112

31,0

ÇavuĢ

100

28,7

OnbaĢı

82

23,1

Er

61

17,2

355

100,0

Toplam

Tablo 5.10. Ankete Katılanların Askerlik Dönemindeki Rütbe Özelliklerine
Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Tablosu
AraĢtırmaya katılanların askerlik dönemlerindeki rütbelerine ait dağılımına
bakıldığında, çoğunluğunun %31 ile asteğmen olduğu görülmektedir. Bunu %28,7
ile ÇavuĢlar ve %23,1 ile onbaĢılar izlemektedir.
5.3.1.2.Ankete Katılanların Verdiği Cevaplara Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları
1.“Katılımcıların Seferberlik ve SavaĢ Hali Hazırlıklarına ĠliĢkin Türk Silahlı
Kuvvetleri DıĢındaki Diğer Kamu Kurum Ve KuruluĢlarının Neler Olduğunu ve
Görevlerini Biliyor musunuz? Sorusuna VermiĢ Oldukları Cevaplara Ait Dağılım”
Frekans

%

290

81,7

Kısmen Bilgi Sahibiyim

13

3,7

Evet, Biliyorum

52

14,6

355

100,0

Hayır, Bilmiyorum

Toplam

Tablo 5.11. 1 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
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Tablo 5.11.‟de görüldüğü gibi katılımcıların seferberlik ve savaĢ hali
hazırlıklarına iliĢkin Türk Silahlı Kuvvetleri dıĢındaki diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarının neler olduğunu ve görevlerini biliyor musunuz? sorusuna büyük
oranda (%81,7)

“Hayır, bilmiyorum” Ģeklinde cevap verdiğini görmekteyiz.

“Evet, biliyorum” Ģeklinde cevap verenlerin oranı %14,6 “kısmen bilgi
sahibiyim” diyenlerin oranı ise %3,7‟dir.
Bu sonuca göre; 1 numaralı denencede bildirilen “Seferberlik ve SavaĢ
Hali hazırlıklarına iliĢkin TSK dıĢındaki diğer kamu kurumlarının kimler olduğu
bilinmemektedir.” ifadesi doğrulanmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların büyük
çoğunluğu TSK dıĢında Seferberlik ve SavaĢ Hali hazırlıklarının hangi kurumlar
tarafından yürütüldüğünü bilmemektedir.
2.“Katılımcıların Ġlgili Kamu Kurumları Tarafından Seferberlik ve SavaĢ Hali
Hazırlıklarına ĠliĢkin VatandaĢlara Yeterli Bilgilendirme Yapılıyor mu? Sorusuna
Verdikleri Cevaplalara Ait Dağılım”
Frekans

%

7

2,0

17

4,8

331

93,2

355

100,0

Yeterli Bilgilendirme
Yapılmaktadır
Kısmen Bilgilendirme
Yapılmaktadır
Yeterli Bilgilendirme
Yapılmamaktadır
Toplam

Tablo 5.12. 2 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
Tablo 5.12‟de ifade edildiği gibi; ilgili kamu kurumları tarafından
seferberlik ve savaĢ hali hazırlıklarına iliĢkin vatandaĢlara yeterli bilgilendirme
yapılıyor mu? Sorusuna, katılımcıların, %93,2‟sinin “Yeterli bilgilendirme
yapılmamaktadır” Ģeklinde cevap verdiğini görmekteyiz. Bunu %4,8 ile “Kısmen
bilgilendirme yapılmaktadır” diyenler izlemektedir. “Yeterli bilgilendirme
yapılmaktadır” diyenlerin oranı ise %2‟dir.
Bu sonuca göre; 2 numaralı denencede bildirilen “Seferberlik ve SavaĢ
Hali hazırlıklarına iliĢkin vatandaĢların görevleri ve devletin hazırlık faaliyetlerine
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yönelik

yeterli

bilgilendirmeler

ilgili

kamu

kurumları

tarafından

yapılmamaktadır.” ifadesi doğrulanmıĢtır.
3.“Katılımcıların Seferberlik Halinin Hangi ġartlar Altında ve Ne ġekilde Ġlan
Edileceğini Biliyor musunuz? Sorusuna Verdikleri Cevaplara Ait Dağılım”
Frekans

%

281

79,2

Kısmen Bilgi Sahibiyim

26

7,3

Evet, Biliyorum

48

13,5

355

100,0

Hayır, Bilmiyorum

Toplam
Tablo 5.13.

3 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde

Dağılımları Tablosu
Tablo 5.13 incelendiğinde; seferberlik halinin hangi Ģartlar altında ve ne
Ģekilde ilan edileceğini biliyor musunuz? sorusuna katılımcılar, %79,2‟ oranında
“Hayır, bilmiyorum” cevabını vermiĢtir. Bunu %13,5 ile “Evet, biliyorum”
diyenler izlemektedir. “Kısmen, bilgi sahibiyim” diyenlerin oranı ise %7,3‟tür.
Bu sonuca göre; 3 numaralı denence de bildirilen “Anayasal bir olağanüstü
yönetim usulü olan seferberlik ve savaĢa halinin hangi Ģartlar altında ve ne Ģekilde
ilan edileceği bilinmemektedir.” ifadesi doğrulanmıĢtır.
4.“Katılımcıların Hangi Tarihlerde ve Kaç YaĢına Kadar Yedeklik Yoklaması
Yaptırılacağını Biliyor musunuz? Sorusuna verdikleri Cevaplara Ait Dağılım”
Frekans

%

303

85,4

Kısmen Bilgi Sahibiyim

16

4,5

Evet, Biliyorum

36

10,1

355

100,0

Hayır, Bilmiyorum

Toplam

Tablo 5.14. 4 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
Tablo 5.14‟den de görülebileceği gibi katılımcıların hangi tarihlerde ve kaç
yaĢına kadar yedeklik yoklaması yaptırılacağını biliyor musunuz? sorusuna
verdikleri cevaplara bakıldığında, %85,4„ünün “Hayır, bilmiyorum” Ģeklinde
cevap verdiğini görmekteyiz.
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Bu sonuca göre; 4 numaralı denencede ifade edilen “Hangi sıklıkla ve kaç
yaĢına kadar ve hangi usul ve esaslara göre yedeklik yoklaması yaptırılacağı
bilinmemektedir.” bilgisi doğrulanmıĢtır.
5.“Katılımcıların Seferberlik Ġlan Edildiğinde, Sefer Görev Emrinizin Bulunması
Durumunda Ne Yapacağınızı Biliyor musunuz? Sorusuna Verdiklere Cevaplara
Ait Dağılım”
Hayır, Bilmiyorum
Kısmen Bilgi Sahibiyim
Evet, Biliyorum
Toplam

Frekans

%

297

83,7

3

,8

55

15,5

355

100,0

Tablo 5.15. 5 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
5 numaralı denence‟de bildirilen “Seferberlik ve savaĢ hali durumunda
sefer

görev

emri

bulunduğu

takdirde

ne

Ģekilde

hareket

edileceği

bilinmemektedir.” ifadesi Tablo 5.15‟in incelenmesi neticesinde doğrulanmıĢtır.
Tablo 5.15‟e göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun (%83,7) seferberlik
ilan edildiğinde, sefer görev emrinin bulunması durumunda, ne yapacağını
bilmediği ortaya çıkmıĢtır. Sefer görev emri bulunanlardan seferberlik ilanı ile
birlikte ne yapacağını bilenlerin oranı %15,5 iken, bu konuda kısmen bilgi sahibi
olanların oranı %0,8‟de kalmıĢtır.
6.“Katılımcıların Sefergörev Emrinin Hangi Hallerde Ġptal Edileceğini Biliyor
muzunuz? Sorusuna Verdikleri Cevaplara Ait Dağılım”
Hayır, Bilmiyorum
Kısmen Bilgi Sahibiyim
Evet, Biliyorum
Toplam

Frekans

%

343

96,6

2

,6

10

2,8

355

100,0

Tablo 5.16. 6 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
Sefer görev emrinin hangi hallerde iptal edileceğini bilme durumuna
bakıldığında ise Tablo 5.16‟daki sonuçlar bize; katılımcıların %96,6‟sının sefer
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görev emrinin hangi hallerde iptal edileceğini bilmediğini ortaya koymaktadır. Bu
sorunun cevabını bilenlerin oranı ise %2,8‟i aĢamamıĢtır.
Bu sonuca göre; 6 numaralı denence de belirtilen “VatandaĢlara verilen
sefer görev emirlerinin hangi hallerde iptal edileceği bilinmemektedir.” ifadesi
doğrulanmıĢtır.
7.“Katılımcıların Anayasada Yer Alan Olağanüstü Yönetim Usullerinin Neler
Olduğunu Biliyor musunuz? Sorusuna Verdikleri Cevaplara Ait Dağılım”
frekans

%

256

72,1

Kısmen Bilgi Sahibiyim

14

3,9

Evet, Biliyorum

85

23,9

355

100,0

Hayır, Bilmiyorum

Toplam

Tablo 5.17. 7 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
Tablo 5.17‟ye bakıldığında “Sıkıyönetim ve seferberlik, savaĢ halinin
anayasamızda yer alan bir olağanüstü yönetim biçimi olduğu yeterince
bilinmemektedir.” Ģeklinde ifade edilen 7 numaralı denence nin doğrulandığını
görmekteyiz.
Katılımcıların anayasada yer alan olağanüstü yönetim usullerinin neler
olduğunu biliyor musunuz? sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde
%72,1‟lik bir çoğunluğun “Hayır, bilmiyorum” Ģeklinde cevap verdiğini
görmekteyiz. Bu soruya “Evet, biliyorum” cevabını verenlerin oranı %23,9 iken
“Kısmen, bilgi sahibiyim” diyenler ise %3,9 oranındadır.
8.“Katılımcıların Olağanüstü Yönetim Usullerinin Uygulanması Durumunda
VatandaĢlara Getirilen Yükümlülükleri ve Alınacak Tedbirleri Biliyor musunuz?
Sorusuna Verdikleri Cevaplara Ait Dağılım”
Frekans

%

322

90,7

Kısmen Bilgi Sahibiyim

10

2,8

Evet, Biliyorum

23

6,5

355

100,0

Hayır, Bilmiyorum

Toplam

Tablo 5.18. 8 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
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8 numaralı denece de bildirilen “Olağanüstü yönetim usullerinin
uygulanması durumunda vatandaĢlara getirilen yükümlülükler ve alınacak
tedbirler konusunda yeterli bilgi düzeyi mevcut değildir.” ifadesi Tablo 5.18‟in
verdiği sonuçlara göre doğrulanmıĢtır.
Tablo 5.18 incelendiğinde katılımcıların %90,7‟sinin olağanüstü yönetim
usullerinin uygulanması ile birlikte vatandaĢlara getirilen yükümlülükleri ve
alınacak tedbirleri bilmediği saptanmıĢtır. Bu soruya “Evet, biliyorum” cevabını
verenler %6,5 iken “Kısmen, bilgi sahibiyim” cevabını verenler %2,8 oranında
kalmıĢtır.
9.“Katılımcıların Türkiye'de Mevcut Mevzuata Göre Ġlan Edilebilecek Seferberlik
Türlerinin Neler Olduğunu Biliyor musunuz? Sorusuna Verdikleri Cevaplara Ait
Dağılım”
Frekans

%

339

95,5

3

,8

13

3,7

355

100,0

Hayır, Bilmiyorum
Kısmen Bilgi Sahibiyim
Evet, Biliyorum
Toplam

Tablo 5.19. 9 Numaralı Soruya Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
Tablo 5.19 incelendiğinde 9 numaralı denence de belirtilen “Türkiye de
mevcut mevzuata göre ilan edilebilecek seferberlik türleri bilinmemektedir.”
Ġfadesinin doğrulandığını görmekteyiz.
Türkiye'de mevcut mevzuata göre ilan edilebilecek seferberlik türlerinin
neler olduğunu biliyor musunuz? sorusuna verilen cevaplara bakıldığında,
%95,5‟lik büyük bir çoğunluğun “Hayır, bilmiyorum” Ģeklinde cevap verdiği
saptanmıĢtır. Mevzuata göre ilan edilebilecek seferberlik türlerini bilenlerin oranı
ise %3,7‟de kalmıĢtır.
10.“Katılımcıların Ülkenin Ekonomik Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılabilmesi
Ġçin Hazır Asker Mevcudunun Azaltılarak, Yedek Personelin Ġhtiyaç Halinde
Çağrıldığı Seferberlik AnlayıĢını Öngören Seferberlik Sisteminin Uygulanması
Hakkındaki DüĢünceye Katılma Durumlarına Ait Dağılım”
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Frekans

%

346

97,5

Kısmen Katılıyorum

5

1,4

Kesinlikle Katılmıyorum

4

1,1

355

100,0

Tamamen Katılıyorum

Toplam

Tablo 5.20. 10 Numaralı Önermeye Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde
Dağılımları Tablosu
10 numaralı denencedeki “Ülkenin ekonomik kaynaklarının daha etkin
kullanılabilmesi için hazır asker mevcudunun azaltılarak, yedek personelin ihtiyaç
halinde

çağrıldığı

seferberlik

anlayıĢını

öngören

seferberlik

sisteminin

uygulanması görüĢü tüm vatandaĢlarda hakimdir.” Ġfadesi Tablo 5.20‟de sunulan
sonuçlara göre doğrulanmıĢtır.
Bu ifadeye katılmayanların oranı %1,1‟dir. Bu sonuç bize, vatandaĢların;
yedek personelin ihtiyaç halinde çağrıldığı seferberlik sistemini desteklediklerini
ortaya koymuĢtur.
5.3.2.Ankete Katılanların Kimlik Özelliklerinin Verilen Cevaplara Göre Farklılık
Gösterip Göstermediğini Ġncelenmesi
Ankete katılanların kimlik özellikleri ile sorulara verdikleri cevapların
arasındaki iliĢki Kruskal-Wallis(KW) testi ile sınanacaktır. Kruskal-Wallis(KW)
testi örneklemin bağımlı değiĢkene iliĢkin ölçümlerinin karĢılaĢtırılarak iki
dağılım arasında fark olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılmaktadır.
Ortalama değeri en yüksek olan gurup, soruları en fazla bilme oranına sahip
gurubu ifade etmektedir.
Analizde kullanılan alfa hata oranı 0,05 olduğundan, istatistiksel olarak bir
farklılığın varlığı yada yokluğu testten elde edilecek p olasılık değerinin bu
değerle karĢılaĢtırılmasıyla tespit edilecektir.
Buna göre;
p < 0,05 farklılık vardır,
p > 0,05 farklılık yoktur anlamına gelmektedir.
Ġstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edebilmek amacıyla, frekans
sayıları tek baĢlarına yeterli gelmeyen; “yüksek lisans” gurubu “doktora” gurubu
ile, “1 yıldan az” gurubu, “1-5 yıl” gurubu ile birleĢtirilmiĢtir. Bu gurupların yeni
isimleri “yüksek lisans+doktota” gurubu ve “5 yıldan az” gurubudur)
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1.Katılımcıların Sorulara Verdikleri Cevapların Eğitim Durumlarına Göre
Farklılık Gösterip Göstermediğinin Ġncelenmesi
Eğitim
Durumu
Ġlköğretim
Lise
Yüksek
Okul
Üniversite

Std.

N

Ortalama

7

1,2000

,00000

117

1,2632

,11788

104

1,3317

,16086

sapma

118

1,5610

,26475

9

2,0444

,25550

KW

p

121,341

,000

Yüksek
Lisans +
doktora

Tablo 5.21. Eğitim Durumlarına Göre İstatistiksel Farklılık Tablosu
Tablo 5.21‟e bakıldığında katılımcıların sorulara verdikleri cevapların
eğitim durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği ile ilgili istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır (p<0,05). Sorulan sorulara en fazla “Evet,
biliyorum” cevabını veren gurup ortalama değeri en fazla olan “yüksek lisans +
doktora” grubudur. Bu gurubu sırasıyla üniversite, yüksekokul ve lise gurubu
izlemektedir.
Bu sonuca göre 11 numaralı denencede bildirilen “Seferberlik ve savaĢ
hali konusundaki bilgi düzeyinin, eğitim seviyesi ile iliĢkisi vardır.” ifadesi
doğrulanmıĢtır. Katılımcıların eğitim seviyesi yükseldikçe, seferberlik ve savaĢ
hali hazırlıkları hakkındaki soruları bilme oranları da yükselmektedir.
2.Katılımcıların Sorulara Verdikleri Cevapların Askerlik Dönemlerindeki
Rütbelerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Ġncelenmesi
Askerlik (Muvazzaflık)
Dönemindeki Rütbe
Asteğmen
ÇavuĢ
OnbaĢı
Er

N

Ortalama

Std.
Sapma

110

1,5955

,28970

102

1,3627

,21568

82

1,3073

,14722

61

1,2393

,09359

KW

p

97,207

,000

Tablo 5.22. Rütbe Durumlarına Göre İstatistiksel Farklılık Tablosu
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12 numaralı denencede bildirilen “Seferberlik ve savaĢ hali konusundaki
bilgi düzeyinin askerlik dönemindeki statü ile (yedek subay / erbaĢ-er ) iliĢkisi
vardır.” ifadesi Tablo 5.22‟de verilen bilgiler çerçevesinde doğrulanmıĢtır.
Katılımcıların sorulara verdikleri cevapların askerlik dönemlerindeki
rütbelerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır (p<0,05). Buna göre, ortalama değeri en yüksek
olan asteğmen gurubunun soruların cevaplarını bilme oranı diğerlerinden daha
yüksektir.
Bu gurubu ÇavuĢlar ve OnbaĢılar izlemektedir. Bu sonuca göre askerlik
dönemindeki rütbe arttıkça, seferberlik ve savaĢ hali konusundaki sorulan soruları
bilme oranı da artmaktadır.
3.Katılımcıların Sorulara Verdikleri Cevapların Askerlik Dönemlerindeki
Statülerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Ġncelenmesi
Askerlik
(Muvazzaflık)
Dönemindeki

N

Ortalama

112

1,5964

Std.
Sapma

MNU

P

5498,000

,000

Statü
Asteğmen(Yedek
subay)

,28724

ErbaĢ/Er
243

1,3107

,17406

Tablo 5.23. Statü Durumlarına Göre İstatistiksel Farklılık Tablosu
Tablo 5.23‟de görüldüğü gibi katılımcıların soruları bilme değerlerinin
askerlik dönemlerindeki statülerine göre farklılık gösterip göstermediğine
bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır (p<0,05).
Buna göre, askerliklerini asteğmen (yedek subay) olarak yapanların
soruları bilme oranı daha yüksektir. Bu sonuca göre 13 numaralı denencede
bildirilen “Seferberlik ve savaĢ hali konusundaki bilgi düzeyinin askerlik
dönemindeki statü ile (yedek subay / erbaĢ-er ) iliĢkisi vardır.” ifadesi
doğrulanmıĢtır.
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4.Katılımcıların Sorulara Verdikleri Cevapların Terhis Tarihinin Üzerinden Geçen
Yıllara Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin Ġncelenmesi
Terhis Tarihi
Üzerinden Kaç

Std.

N

Ortalama

147

1,4619

,27755

93

1,3387

,20853

Yıl Geçtiği
5 yıldan az
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 yıl ve üstü

KW

p

15,799

,001

Sapma

96

1,3854

,25004

19

1,3105

,16294

Tablo 5.24. Terhis Tarihi Üzerinden Geçen Süreye Göre İstatistiksel Farklılık
Tablosu
Tablo 5.24 incelendiğinde katılımcıların sorulara verdikleri cevapların
terhis tarihinin üzerinden geçen yıllara göre farklılık gösterip göstermediği ile
iliĢkili istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır (p<0,05). Buna göre
“5 yıldan az” grubunun soruları bilme durumu diğerlerinden daha yüksektir.
Bu sonuca göre; 14 numaralı denencede bildirilen “Seferberlik ve savaĢ
hali konusundaki bilgi düzeyinin terhis tarihi üzerinden geçen süre ile iliĢkisi
vardır.” ifadesi doğrulanmıĢtır. Terhis tarihi üzerinden geçen süre azaldığında
katılımcıların seferberlik ve savaĢ hali konusunda sorulan soruları bilme oranları
artmıĢtır.
5.Katılımcıların Sorulara Verdikleri Cevapların YaĢlarına Göre Farklılık Gösterip
Göstermediğinin Ġncelenmesi
Std.

Yaş

N

20-25

83

1,3867

,23776

26-35

139

1,4281

,26649

36-40

122

1,3836

,25205

11

1,3545

,21149

41 ve
üstü

Ortalama

Sapma

KW

p

2,555

,466

Tablo 5.25. Yaşa Göre İstatistiksel Farklılık Tablosu
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Tablo 5.25 incelendiğinde katılımcıların sorulara verdikleri cevapların
yaĢlarına göre farklılık gösterip göstermediğine iliĢkin istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05).
Bu sonuca göre; 15 numaralı denencede bildirilen “Seferberlik ve savaĢ
hali konusundaki bilgi düzeyinin yaĢ‟la iliĢkisi yoktur.” Ġfadesi doğrulanmıĢtır.
Bununla birlikte en yüksek bilme değerine sahip gurup “26-35” grubuna aittir.

ALTINCI BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
6.1.Sonuç
Ekonomik kalkınma ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi gibi konuların
ön plan çıktığı günümüzde; hazır asker mevcutlarının, ülkeye yönelik tehditleri
karşılayacak seviyeye indirilerek, ihtiyaç halinde çağırılan yedek personelin esas
alındığı seferberlik sistemleri önem kazanmıştır.
Seferberlik ve savaş hali aynı zamanda devletin olağanüstü zamanlarda
başvurduğu bir yönetim biçimini de ifade etmektedir. Bu yönetim biçiminin
uygulamaya

sokulması

ile

birlikte

vatandaşlara

çeşitli

yükümlülükler

getirilebilmekte ve olağandışı bir takım tedbirler alınabilmektedir. Hak ve
özgürlüklerde geçici olarak kısıtlamalara gidilebilmekte veya bu hak ve
özgürlükler yine geçici olarak ortadan kaldırılabilmektedir.
Bu çalışma kapsamında yapılan anket ile vatandaşların seferberlik ve savaş
hali konusundaki bilgi düzeyleri ölçülmüş ve ilgili bölümlerde sonuçları
açıklanmıştır.
Konu hakkında genel olarak katılımcılarının bilgi düzeylerinin düşük
seviyede olduğu saptanmıştır.
Ankete katılan vatandaşların büyük bölümü, seferberlik ve savaş hali de dahil
olmak üzere olağanüstü yönetim biçimlerinin hangi şartlar altında ve nasıl ilan
edileceğini

ve

bunların

uygulamaya

konulmasıyla

birlikte

kendilerine

verilebilecek yükümlülükleri bilmemektedir.
Terhis olmalarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri yedek personel kaynağının
bir parçası olan vatandaşların, ilgili kanunlar gereği yapmaları gereken yedeklik
yoklamasını hangi tarihlerde ve kaç yaşına kadar yapacaklarını bilmedikleri
sonucu ortaya çıkmıştır. Seferberlik ilanı ile birlikte yükümlü olan vatandaşların
nasıl hareket edecekleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları, bu durumunsa
meydana gelebilecek seferberlik ve savaş halinde, ciddi krizlere yol açabileceği
değerlendirilmiştir.
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Devletin güvenlik ve sürekliliğini tehlikeye sokabilecek böylesi önemli bir
konuda; tüm yönetim teşkilatının, kamuoyuna yeterli ve gerekli bilgilendirmeleri
yapmaları gereği açık olarak ortaya çıkmıştır. Devletin tüm organları ve
vatandaşlar tarafından ahenkle yürütülen bir seferberlik sisteminin başarılı
olmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır.
6.2.Öneriler
Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde kullanılan seferberliğe dayalı sistemin
ülkemizdeki mevcut uygulamasının amaçladığı hedeflere ulaşması, vatandaşların
konu hakkında yeterli bilgi düzeyine erişmesi ile sağlanabilecektir. Seferberlik
sisteminin, sistemin en önemli parçalarından biri olan insan unsuru yani
vatandaşlar tarafından yeterince bilinmesi, işlerliğini arttıracaktır.
Kutsav’a göre “Milli Savunmayı sağlamanın yolu milletçe üzerinde
birleşilen bir milli savunma politikası ve seferberlik bilinci ile mümkündür.”84Bu
noktadan hareketle seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına dair yapılan
faaliyetlerin bu hazırlıkların bir parçası olan vatandaşlara, yönetim örgütü
tarafından yeterince anlatılması, bu konuda bir bilinç oluşturulmasına temel teşkil
edecektir.
Seferberlik aynı zamanda devletin olağanüstü durumların ortaya
çıkmasıyla birlikte uygulamaya koyduğu Anayasamızda öngörülen (meşru)
olağanüstü

yönetim usullerindendir. Seferberlik ve savaş hali döneminde

vatandaşlara bir takım yükümlülükler getirilebilmekte ve normal zamanlara göre
hak ve özgürlüklerde geniş kısıtlamalara gidilebilmektedir. Ancak bu durum
idarenin kamu düzenini yeniden sağlayıncaya kadar geliştirdiği geçici bir
tedbirdir. “Vatandaşların olağanüstü yönetim usullerini doğru şekilde bilmesi ve
bu hallerde kendilerine getirilecek yükümlülükler ve alınacak tedbirleri
kavraması” idare tarafından sistemli bir bilgilendirme çalışması ile mümkündür.
Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları kapsamında vatandaşlara yönelik
bilgilendirme çalışmalarında bu hususunda vurgulaması vatandaşların konuya
bakış açısına olumlu etki edecek ve bilgi eksikliğini giderecektir.
Vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra tabî oldukları
kanunda belirtilen süreye göre yaptırmaları gereken yedeklik yoklamaları, yedek
84

KUTSAV, Saim (1960), Topyekün Seferberlik Temel Bilgileri.Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Askeri Basımevi, S.87
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personel kaynağının sağlıklı şekilde muhafazası ve bu kaynaktan alınacak
bilgilerin güncelliği açısından önem taşımaktadır. Gerek askerlik hizmeti sırasında
gerekse askerlik hizmetinin bitmesinden sonra, başta Milli Savunma Bakanlığı
olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından, yedeklik yoklamasının
hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağının, çeşitli araçlara vatandaşlara hatırlatılması
konu hakkındaki zafiyetin giderilmesini sağlayacaktır.
Sefer görev emri bulunan vatandaşların her hangi bir seferberlik ilanı halinde,
ne yapacağını bilmesi, doğabilecek kargaşa ve karışıklığın önüne geçilmesini ve
seferberlik faaliyetinin süratli gerçekleşmesini sağlayacaktır. Askerliğe elverişsiz
hale gelme ve bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alma gibi durumlarda
vatandaşlara verilen sefer görev emirleri idarece iptal edilmektedir.85 Bu gibi
durumlarda vatandaşların bilgi sahibi olması, seferberlik döneminde meydana
gelebilecek mağduriyetin önüne geçebilecektir.
Her ne kadar terhis olmadan önce tüm personele, askeri birlik ve kurumlar
tarafından verilen üç ila dört günlük seferberlik eğitimleri vasıtasıyla seferberlik
ve savaş haline ilişkin bilgiler ve seferberlik döneminde yapılması gerekenler
aktarılsa da bunun yeterli olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Milli Savunma
Bakanlığının, basın yayın organları, basın toplantıları ve kamusal anketler gibi
araçlarla vatandaşlara yönelik bilgilendirici etkinlikler yapmasının tespit edilen
eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Kazancı’ya göre bu maksatla yapılacak tanıtım ve bilgilendirme “hedef
kitlenin genel olarak aydınlatılması , kararların açıklanması, bilgi eksikliğinin
giderilmesi için, sorunlu noktalarda hedef kitleyi bilgilendirme çalışmasıdır.” ve
idare tarafından vatandaşlara sürekli ve doğru bilgilendirme yapılmalıdır.86
Etkin bir seferberlik sisteminin ülkemize sağlayacağı katkı üzerinde birleşilen
ortak konudur. Ekonomik açıdan kalkınmış bir Türkiye’nin bölgesinde ve
dünyada nedenli önemli bir güç olabileceği sıkça dile getirilmektedir.
Son yıllarda dünyada meydana gelen değişiklikler, büyük çaplı bir savaşın
olmayacağı, bunun yerine bölgesel çatışmalar yada küçük çaplı çatışmaların

85

www.msb.gov.tr – 25.04.2007
KAZANCI, Metin,”Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler” ANKARA,2007 Turhan Kitabevi
7’nci Baskı s.80
86
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yaşanabileceğini düşündürmektedir.87 Modern seferberlik anlayışına uygun olarak
silahlı kuvvetin yeterli bir kısmının savaşa hazır şekilde bulundurularak diğer
kısmının ihtiyaç halinde kullanılmasının bir gereklilik olduğu kanaatindeyiz.

87

BİLGİLİ, Erol (2003), “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Esasları ve Uygulamaları”,
Kara Kuvvetleri Dergisi, Yıl: 2, Sayı:5, Ocak 2003, S.34-41
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ANAYASA
1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Ġlgili Maddeleri

KANUNLAR
108 Sayılı ve 28.10.1960 tarihli Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun
211 Sayılı ve 04.01.1961 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanunu
711 Sayılı ve 18.01.1966 tarihli Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü
Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını sağlayan Kanun.
1076 Sayılı ve 16.06.1927 tarihli Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar
Kanunu
1111 Sayılı ve 21.06.1927 tarihli Askerlik Kanunu
1402 Sayılı ve 13.05.1971 tarihli Sıkıyönetim Kanunu.
1632 Sayılı ve 22.05.1930 tarihli Askeri Ceza Kanunu

82

2935 Sayılı ve 25.10.1983 tarihli Olağanüstü Hal Kanunu.
2941 Sayılı ve 04.11.1983 tarihli Seferberlik ve SavaĢ Hali Kanunu.
4654 Sayılı ve 07.08.1944 tarihli Memleket Ġçi DüĢmana KarĢı Silahlı Müdafaa
Mükellefiyeti Kanunu.
TÜZÜK
90/500 Sayılı ve 24.05.1990 tarihli Seferberlik ve SavaĢ Hali Tüzüğü
YÖNETMELİKLER
2003/6688 Sayılı ve 29.12.2003 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Yönetmeliği
6/7337 Sayılı ve 18.11.1966 tarihli Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları
ile ÇalıĢma ġekillerini Gösterir Yönetmelik
3/3169 Sayılı ve 03.10.1945 tarihli Memleket Ġçi DüĢmana KarĢı Silahlı Savunma
Ödevi Yönetmeliği.
91/2513 Sayılı ve 13.12.1991 tarihli TSK Personel Seferberliği Yönetmeliği.
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Ek-1
YEDEKLİK YOKLAMA BİLDİRİMİ*
NÜFUS ve KİŞİSEL BİLGİLERİ
TC.KİMLİK NO
VERGİ
NUMARASI
ADI
SOYADI
CİNSİYETİ
BABA ADI
ANA ADI
MAHALLE /
KÖYÜ
İL
İLÇE
MESLEĞİ
EHLİYET CİNSİ

FOTOKOPİ
EKLEYİNİZ

ASKERLİK BİLGİLERİ
ASKERLİK
DAİRESİ
ASKERLİK
ŞUBESİ
DOĞUM YILI
AS.Ş.KÜTÜK NO
STATÜSÜ
SINIF
RÜTBESİ
TERTİBİ /
DÖNEMİ
SİCİLİ
VARSA SEFER GÖREV EMRİ
BİLGİLERİ
BİRLİK SEF.NO
YERİ

MEZUN OLDUĞU
OKUL VE
BÖLÜM
SAĞLIK
DURUMU
(RAPOR VARSA
EKLEYİNİZ)
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA
……………
1.AŞAĞIDAKİ ADRESTE OTURUYORUM ADRESİM DEĞİŞTİĞİNDE BİR AY İÇİNDE
YERLİ ASKERLİK ŞUBEME BİLDİRECEĞİM.
2.ASKERLİK HİZMETİMİ YAPTIKTAN SONRA SAĞLIK DURUMUMDA BİR DEĞİŞİKLİK
OLMAMIŞTIR/OLMUŞTUR.SAĞLIK DURUMUMDA BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA EN
YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAAT EDECEĞİM.
3.BEYAN ETTİĞİM BİLGİLER DOĞRUDUR.YEDEKLİK YOKLAMAMIN KAYITLARA
İŞLENMESİNİ ARZ EDERİM.
İMZA:
TARİH:
EV ADRESİ
:
İL/İLÇE
:
MAHALLE
:
CAD.SOKAK :
APT.NO VE POSTA
KODU
:
İŞ ADRESİ
:
TELEFON
EV
:
İŞ
:
CEP
:

*

http://193.110.208.248:88/HTM/GEN/YDKYOKFRM.htm
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Ek-2
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARI KONUSUNDAKİ ANKET
Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları gündelik yaşamda etkisi pek
hissedilmeyen ancak meydana gelebilecek bir harp felaketinde ciddi krizler
doğurabilecek faaliyetler zinciridir. Seferberlik hazırlıklarının en önemli
parçalarından birini de vatandaşlar oluşturmaktadır.
Bu nedenle, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin bilinç düzeyinin
tespit edilmesi maksadıyla konu hakkındaki bu anket hazırlanmıştır. Bu ankete
vereceğiniz yanıtlar hazırlamakta olduğum yüksek lisans tezine bilgi toplamayı
amaçlamaktadır.Ankette elde edilen veriler toplu olarak değerlendirilecek ve
sadece çalışmanın amacına uygun olarak kullanılacaktır. Bu nedenle ankete
isminizi yazmanıza gerek yoktur.
Şimdiden değerli katkılarınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Müjdad GÖDREN
……./……/……..

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek
Lisans Öğrencisi
06100 ANKARA

GSM NO : 0542 654 3051
godrenmujdat@hotmail.com

85
Ek-3
AÇIKLAMA
Sorular çoktan seçmeli olarak düzenlenmiştir.Anket sorularını yanıtlarken, bilgi sahibi
olmadığınız ifadeler için “Hayır, Bilmiyorum” yada “Kısmen Bilgi Sahibiyim”; yeterli seviyede bilgi
sahibi olduğunuzu düşündüğünüz ifadeler için “Evet, Biliyorum” seçeneklerinin yanındaki haneye (x)
işaretini koyunuz.
KİŞİSEL BİLGİLER
1.Yaşınız.
a.20-25 (

)

b.26-35(

)

b.Bekar(

)

c.36-40(

)

d.41 ve üstü(

(

)

)

d.Er(

2.Medeni Durumunuz.
a.Evli(

)

3.Eğitim Durumunuz.
a.İlköğretim

(

)

b.Lise

(

)

c.Yüksek Okul

(

)

d.Üniversite

(

)

e.Yüksek Lisans

(

)

f.Doktora ve Üstü

(

)

4.Terhis Tarihiniz Üzerinden Kaç Yıl Geçti?
a.1 Yıldan Az

(

)

b.1-5 Yıl

(

)

c.6-10 Yıl

(

)

d.11-15 Yıl

(

)

e.16-20 Yıl

(

)

f.21 Yıl ve Üstü

(

)

5.Askerlik (Muvazzaflık) Dönemindeki Statünüz.
a.Asteğmen(Yedek subay)

(

)

b.Erbaş/Er

6.Askerlik (Muvazzaflık) dönemindeki rütbeniz.
a.Asteğmen(

)

b.Çavuş(

)

c.Onbaşı(

)

)
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Ek-4
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARINA DAİR ANKET SORULARI
1.
Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının neler olduğunu ve görevlerini biliyor musunuz?
Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

2.
İlgili kamu kurumları tarafından Seferberlik ve Savaş Hali hazırlıklarına ilişkin vatandaşlara
yeterli bilgilendirme yapılmakta mıdır?
Yeterli Bilgilendirme Yapılmaktadır

(

)

Kısmen Bilgilendirme Yapılmaktadır

(

)

Yeterli Bilgilendirme Yapılmamaktadır (

)

3.

Seferberlik Halinin hangi şartlar altında ve ne şekilde ilan edileceğini biliyor musunuz?

Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

4.

Hangi tarihlerde ve kaç yaşına kadar yedeklik yoklaması yaptırılacağını biliyor musunuz?

Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

5.
Seferberlik ilan edildiğinde, sefergörev emrinizin bulunması durumunda ne yapacağınızı
biliyor musunuz?
Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

6.

Sefergörev emrinin hangi hallerde iptal edileceğini biliyor musunuz?

Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

87
Ek-4’ün Devamıdır.
7.

Anayasada yer alan olağanüstü yönetim usullerinin neler olduğunu biliyor musunuz?

Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

8.
Olağanüstü yönetim usullerinin uygulanması
yükümlülükleri ve alınacak tedbirleri biliyor musunuz?
Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

durumunda

vatandaşlara

getirilen

9.
Türkiye’de mevcut mevzuata göre ilan edilebilecek seferberlik türlerinin neler olduğunu
biliyor musunuz?
Hayır, Bilmiyorum

(

)

Kısmen Bilgi Sahibiyim

(

)

Evet, Biliyorum

(

)

10.
Ülkenin ekonomik kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi için hazır asker mevcudunun
azaltılarak, yedek personelin ihtiyaç halinde çağrıldığı seferberlik anlayışını öngören seferberlik
sisteminin uygulanması hakkındaki düşünceye katılıyor musunuz?
Tamamen Katılıyorum

(

)

Kısmen Katılıyorum

(

)

Kesinlikle Katılmıyorum

(

)
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ÖZET
[GÖDREN Müjdad], [Kamuda Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları (TSK
Seferberlik Sistemi ve Erbaş Er Seferberolma Faaliyetleri)],Master
Tezi,Ankara, [2009]
Seferberlik, devletin tüm güç ve kaynaklarının; savaşın ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde hazırlanması ve kullanılmasına ilişkin faaliyetlerin
uygulandığı ve kanunlarla vatandaşların hak ve özgürlüklerine geçici olarak bir
takım sınırlamalar getirildiği durumdur. Seferberlik faaliyetleri sadece silahlı
kuvvetleri ilgilendirmemekte, devletin sivil kurumları ile tüm halkı yakından
ilgilendirmektedir. Bu nedenle seferberlik sisteminin amaçladığı hedeflere
ulaşabilmesi, konu hakkında, halkın bilinçlenmesine ve tüm yönetim örgütünün
üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmesine bağlıdır.
Bu çalışma; Kamuda Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarının (TSK
Personel Seferberlik Sistemi ve Erbaş Er Seferber Olma Faaliyetleri)
incelenmesini, konuyla ilgili mevzuatın ortaya konarak vatandaşların seferberlik
ve savaş haline ilişkin mevzuat, uygulama ve teorik alanlardaki bilgi düzeylerinin
tespit edilmesini amaçlamaktadır.
İlk bölümde seferberliğin tarihsel sürecinden örnekler ve seferberlik
hakkındaki genel bilgiler ile tezin kapsamı, önemi, amacı, yöntemi ve soruları yer
almaktadır. İkinci bölümde idare hukukundaki olağanüstü yönetim usulleri
incelenmiş ve seferberliğin bu açıdan değerlendirmesi yapılmıştır. Üçüncü
bölümde kamuda seferberlik ve savaş hali hazırlıkları açıklanmaya çalışılmış ve
bu kapsamda ilgili kurumların görev ve sorumlulukları anlatılmıştır. Dördüncü
bölümde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberlik Sistemi açıklanmış ve
Asteğmen, Çavuş, Onbaşı ve Er rütbesindeki personelin seferberlik hazırlıkları
incelenmiştir. Beşinci bölümde terhis olarak yedek statüsüne geçmiş personelde
seferberlik konusundaki bilgi düzeyinin tespit edilmesi maksadıyla yapılan anket
çalışmasının bulgularına yer verilmiş ve son olarak altıncı bölümde bu anket
sonucunda ortaya çıkan analizler ile tezin teorik kısmındaki bilgiler birleştirilerek
değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.
Araştırma kapsamında seferberlik konusundaki bilgi düzeyinin tespit
edilmesi maksadıyla 10 sorudan oluşan ankete verilen cevapların
değerlendirilmesi sonucunda, bu konudaki bilgi düzeyinin düşük seviyede olduğu
saptanmıştır.Bu da ülkemizde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmadığı gerçeğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler:Seferberlik,Olağanüstü Yönetim Usulleri,TSK Personel
Seferberlik Sistemi.
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ABSTRACT
[GÖDREN Müjdad], [Preparations for Mobilization and War in Public
(Mobilization System and Privates and Petty Officers Mobilization Activities
in Turkish Armed Forces)], Master Thesis, Ankara, [2009]
Mobilization is the case when the activities for preparation and use of all
forces and sources of the government in a manner to meet all requirements of war
are applied and the rights and freedoms of citizens are temporarily subjected to
some restrictions. Mobilization activities are not only for armed forces but also for
civil entities of the government and all people closely. For that reason,
achievement of targets aimed by the mobilization system depends on making the
people conscious about the matter and fulfillment of all required duties by all
government organization.
This study aims to examine the Preparations for Mobilization and War in
Public (Mobilization System and Privates and Petty Officers Mobilization
Activities in Turkish Armed Forces), to study the regulation about the matter and
determine the knowledge level of citizens about mobilization and war case in
practice and theoretical aspects.
In part one, the historical background of mobilization has been studied by
means of examples and general information about mobilization and also scope,
importance, purpose, method and questions of the thesis have been stated. Part
two contains examination of extraordinary government procedures in public law
and the assessment of mobilization in this respect. Part three explains mobilization
and war case preparations in public and the duties and responsibilities of related
entities have been explained in this respect. Part four explains Personnel
Mobilization System of Turkish Armed Forces and mobilization preparations of
personnel having the rank of second-lieutenant, sergeant, corporal and privates
have been studied. Part five gives findings of questionnaire given to personnel
discharged and listed as standby to find out knowledge level of them about
mobilization and finally part six contains the analysis of the questionnaire and
assessment of the data collected in the theoretical part of the thesis and the
recommendations.
As a result of assessment of the answers given to 10 questions aiming to
find out the knowledge level in mobilization studied under the study, it has been
found out that the knowledge level in this matter is low, which reveals the fact
that the related entities and organizations have not made adequate activities to
make public consciousness about the matter in our country.
Key Words: Mobilization, Extraordinary Government Procedures, Turkish
Armed Forces Personnel Mobilization System.

