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21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Değişik 10 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 1.12.1984 Sayı : 18592)
Kanun No.
3081

Kabul Tarihi
20 . 11 . 1984

MADDE 1 — 1111 sayılı \skerlık Kanununun değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Madde 10. — Askerlik yükümlülüğüne tabi tutulma ve bu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmiş sayılaca
ğına dair esaslar aşağıda gösterilmiştir.
1. Her celp yılından evvel o yıl silah altına alınacak miktar, kaynak olarak Millî Savunma Bakanlığın
ca tespit edilerek Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı da ihtiyaç miktarını tespit ede
rek Millî Savunma Bakanlığına bildirir.
2. O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut celp sistemine uygun olarak temel askerlik eğitimine tabi
tutulur.
Her celp döneminde; eğitim merkezlerine sevk edilen miktar, Genelkurmay Başkanlığınca, belirlenen mik
tardan fazla ise, fazlası, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara göre, kura çekmek suretiyle tespit edi
lir ve ayrılır. Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olarak önceden belirlenen tahsil, meslek
grupları ve branşlarında bulunan yükümlüler bu kuraya iştirak ettirilmez.
3. Genelkurmay Başkanhğınca Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olarak belirlenen yükümlüler askerlik hizmeti
ni bu Kanun hükümlerine göre erbaş veya er olarak yerine getirirler.
4. Temel askerlik eğitimlerini müteakip yukarıdaki esaslara göre ihtiyaç fazlası olarak belirlenen yüküm
lüler, kalan askerlik süreleri kadar, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarında, iç güvenlik, yurt savunması ve
kalkınması için uygun görülecek eğitim, yol bakımı, inşaat, maden, orman ve sağlık gibi hizmetlerde çalışmak
suretiyle yerine getirmiş sayıhrlar.
İhtiyaç fazlası olarak belirlenen yükümlülerin kalan askerlik sürelerini, hangi kamu kurum ve kuruluşla
rında, nasıl yerine getirecekleri, Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Yukarıdaki esaslara göre ihtiyaç fazlası olarak belirlenen miktar kamu kurum ve kuruluşlarının bildir
dikleri ihtiyaçtan da fazla ise; fazla olarak belirlenen miktar kadarı ihtiyaç fazlasının tamamı içerisinden, Ba
kanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre yine kura çekmek suretiyle tespit edilir ve her yıl Bütçe Kanunu
ile belirlenen miktarda Türk Lirasını ödemek kaydıyla askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bedel
ödemeye istekli olmayanlar koordinasyon kurulunun Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara uygun ola
rak belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirirler.
ihtiyaç fazlası olarak kamu kurum ve kuruluşları emrine verilen yükümlüler hakkında firar, hava değişi
mi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı Askerî Ceza, Disiplin Mahkemeleri
Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkmda Kanun ve Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulamr. Bu konularda yükümlünün görev yerine en yakın askerî mah
keme ve disiplin mahkemesi yetkilidir.
Bu yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları süre içerisinde askerliğe elverişli olmadıkları yo
lundaki müracaatları askerî hastaneler sağlık kurullarınca incelenerek, askerliğe elverişli olmadığı tespit edi
lenler hakkında «Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği» hükümleri uygulanır.
İhtiyaç fazlası yükümlülerin muayene ve tedavileri üe her türlü sağlık işlemleri görevlendirildikleri kamu
kurum ve kuruluşlarınca yapılır.
Yükümlülerin Silahlı Kuvvetlerdeki erbaş ve erler gibi iaşe edilmeleri, giydirilmeleri, barındırılmaları ve
diğer istihkakları Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre bağlı bulundukları kamu kurum ve kuruluş
larınca karşılanır.
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Yükümlüler diğer hususlarda verildikleri kamu kurum ve kuruluşlarının statüsüne tabidir.
5. Yükümlülerin ödeyecekleri ve her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek olan paranın ödeme esasları, yü
kümlülerin çalıştırılacakları kamu kurum ve kuruluşla tının Millî Savunma Bakanlığı ile ilişkileri ve yükümlü
lerle ilgili diğer hususları belirlemek üzere kurulacak koordinasyon kurulunun teşkil, görev ve çalışma esasları,
yükümlülerle ilgili tüm hususların emrinde görev yapacakları kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda
tanzimi, terhis işlemleri ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca düzenlenir.
6. Yükümlülüklerini kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak veya para ödeyerek yerine getirenler terhis
edilerek yedeğe alınırlar. Bunların tamamı veya bir kısmı, eğitim, tatbikat, asayiş, olağanüstü hal, sıkıyönetim
veya savaş hallerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla göreve çağırılabilirîer.
7. Seferberlik ve savaş hallerinde 4 üncü bent hükümleri uygulanmaz.
8. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre bedenî kabiliyeti askerliğe elverişli olma
yanlar askerlik hizmetinden muaf tutulurlar.
9. Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getir
mekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 saydı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine
göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akıbeti meçhul kalmış ve
ya hakkmda gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça {»ilah akına alınmaz.
10. Türkiye'ye girdikleri tarihte yirmiiki yaşını doldurmuş veya geldikleri memlekette askerlik yapmış ol
dukları anlaşılan, Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna girmiş göçmenler asker edilmezler.
11. Barışta, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya sefer beri Jk hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapma
dan, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulunun gerekli gördüğü sahalarda özel
olarak görevlendirilen gönüllüler, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlara uydukları takdirde askerlik
hizmetinden muaf tutulur.
12. Mülteciler ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayanlar asker edilmezler.
MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 104, 105, 106, 107, 108 ve 111 inci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
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I - Gerekçeli 160 S. Sayılı basmayazı Türkiye B'iyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/614.

