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21.6.1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bazı Ek Maddeler ve Bir Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun
(Resmi Gazete ile ıjayımı : 30.3.1980 Sayı : 16945)
No.
2299

Kabul tarihi
20 , 3 .1980

M A D D E 1. — 21 . 6 . 1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
EK M A D D E 1. — Yabancı ülkelerde bir işyerinde çalışan ve oturma iznine sahip olarak, işçi sıfatıyla en
az bir yıl çalışmakta olan 1111 saydı Askerlik Kanunu ile (tıp doktorları hariç) 1076 sayılı Yedek Subay ve
Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, Türk konsolosluklarından alacakları işçilik durumlarını
belirleyen belge ile doğrudan veya konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde (440 000)
Türk Lirasının, 1 Mart 1980 tarihindeki resmi kur üzeıinden karşılığı kadar çalıştığı yabancı ülke parasını as
kerlik çağının başlangıcından 29 yaşını tamamladıkları yılın aralık ayı sonuna kadar ödemeleri ve iki aylık te
mel askerlik eğitimine talbi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getirmiş olurlar.
Yukarıda belirtilen (440 000) Türk Lirası karşılığı, yabancı ülke parasının tutarını iki katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İstekti olmayan veya haklarında belirlenen ödeme tutarını ödemekten vazgeçen, çalıştıkları işyerlerinden
ilişiği kesilerek ayrılan, işçilik statüsünü kaybeden (işsizlik sigortası almakta olanlar hariç) yükümlüler bu Ka
nun hükümlerinden yararlanamaz.
Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgostermesi halinde bu Kanuna tabi olan yükümlülerin as
kerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının şekli ve süresi Bakaralar Kurulunca be
lirlenir.
Elinde olmayan sebeplerle, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkım yitirdikten sonra, askerlik gö
revini 1111 sayılı Askerlik ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre fiilen ta
mamlayan veya ödeme safhasında ölen, veyahut askerl'ğe elverişsiz hale gelen yükümlülerin, ödedikleri para
nın Türk Lirası karşılığı yurt 'içinde kendilerine veya 'kanuni mirasçılarına defaten ödenir.
EK MADDE 2. — Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yaptık
ları ödemeler, TC Merkez Bankasındaki öze! hesaba geçirilir ve karşılığı Türk Lirası Bütçe Kanununa bağlı
«B» işaretli cetvele gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu tutar Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat,
mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereç ihtiyaçları ile yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları karşı
lamak üzere Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydedilir. Bu ödenekten kullanılma
yacak kısmı Milli Savunma Bakanlığının önerisi üzerine yurt savunmasına destek sağlayan yatırımlar ile ilgili
kuruluşlara aktarmaya ve yılı içinde sarfediîmeyen ödenekleri ertesi yıla devretmeye Maliye Bakam yetkilidir.
Ödenek kaydolunan bu tutarlardan Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları döviz olarak Malîye Bakanlı
ğınca Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilir.
EK M A D D E 3. — Bu Kanunun getirdiği imkânlardan
süreleri, başvuran kişilerin gerçekten işçi olup olmadığının
eğitimleri, tatbikat ve olağanüstü hallerde göreve çağırma
yükümlülerle ilgili diğer işlemler Müh' Savunma ve Maliye
düzenlenir.

yararlanmaya ilişkin başvuru, ödemle şekli, şart ve
denetlenmesi yollan, bu Kanuna tabi yükümlülerin
esasları, özlük haklan, terhis, yedeğe aynhna ve
bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle

M A D D E 2, — 21 , 6 . 1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 11 ııci madde ek
lenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 11, — Bu Kanunun yayımı tarihinde 29 yaşım doldurduğu halde çeşitli nedenlerle he
nüz asker edilmemiş bulunan ve yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta
olan ve bunu belgeleyen yükümlüler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde konsolosluklar aracılı
ğı ile askerlik şubelerine başvurmaları halinde bu Kanun bükümlerinden yararlanırlar.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR .
Cilt
12
15

MiJilet Meclisi
Birleşim
Sayfa
70
103
56

97
661

Güt
46
47

CumlhurSyet Senatosu
Birleşim
Sayfa
42
47

606
3,5,5:28,30,32:33

60,640:656,
640,659:66a

I - Gerekçeli 368 ve 368'e 1 nci Ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimine, 1011
S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 47 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Milli Savunma ve Plan, Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe
ve Plan komisyonları görüşmüştür,
III - Esas No. : 1/273
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