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Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 1.6.1992 Sayı: 21245)
Kanun No.
3802

Kabul Tarihi
21.5.1992

MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun değişik 2 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslara göre; yurt dışında doğan ve ikâmet eden
ler ile kanunî rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulunduktan ülke vatan
daşlığını da kazanan Türk vatandaşları, talepleri halinde, durumlarına uyan ve Kanunun ön
gördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladık
ları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik
yapmış olduklarını belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların
38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir.
MADDE 2. — 1111 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesinin (2) ve (13) numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2. O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut celp sistemine uygun olarak temel askerlik
eğitimine tabi tutulur. Her celp döneminde eğitim merkezlerine sevk edilen miktar Genelkur
may Başkanlığınca belirlenenden fazla ise; ihtiyaç fazlası olan yükümlüler, temel askerlik eği
timini müteakip, o yılın 1 Ocak tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alına
rak, dövizle askerlik için tespit edilen miktarın yansının karşılığı Türk Lirası bedel ödemek
veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak suretiyle askerlik hizmetle
rini yerine getirmiş sayılırlar.
Saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunanlar ihtiyaç fazlası kapsamına alın
mazlar.
13. Harp Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) veya Türk Silahlı Kuv
vetleri adına okudukları üniversite veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay
olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Fakat bu yükümlüler mut
laka temel askerlik eğitimini yaparlar. Harp Okullarında geçen sürenin muvazzaf askerlik hiz
met süresini karşılaması halinde bunlar temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan yedeğe geçi
rilirler.
MADDE 3. — HU sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 26, — Çağrılan kişilerden köy ve mahallelerinde veya ilçelerinin diğer bir köy ve
mahallesinde bulunanlar ilçeleri merkezinde, ilçeleri sınırları içinde bulunmayanlar, bulundukları
yerin ilçe merkezinde toplanacak askerlik meclisinde, yabancı ülkelerde bulunanlar bulunduk
ları yerin elçilik ve konsolosluklarında, nüfus cüzdanı ve bir okulda okumuşlarsa öğrenim du
rumlarını gösterir okul idarelerinden verilen öğrenim durum belgesi ile bizzat bulunmaya mec
burdurlar. Bizzat bulunamayacak derecede hastalık veya arızası olanlarla hapiste, tutuklu veya
orta veya yüksek öğrenimde olup henüz okullarını bitirmemiş olanlar, hastalıkları veya arıza
lan hakkında usulüne uygun rapor veya okumakta oldukları okullardan verilmiş veya elçilik ve
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konsolosluklardan onaylı öğrenim durumlarını gösterir belge göndermeye ve hapisliklerinin
veya tutukluluklarının nedenini bildirmeye, askerlik şubeleri ve elçilik veya konsolosluklar da
bu husustan haber verilmiş olsun olmasın ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve sair kişilerden ve
ilgili kurumlardan yapılacak işlemleri sormaya ve askerliklerini bu sorgu neticesine ve muaye
nelerine göre kararlaştırmaya mecburdurlar.
İlçeleri dışındaki askerlik şubelerine ve elçilik veya konsolosluklara gidenlerin yapılan yok
lamaları, bekletilmeksizin yerli askerlik şubelerine, varsa rapor ve öğrenim belgeleri ve hapis
lik veya tutukluluk nedenleri ile birlikte bildirilir ve bu gibilerin askerlikleri bu bilgilere göre
kararlaştırılır.
Askerliğe elverişli olmadıklarını öne sürerek bulundukları yabancı ülkelerdeki elçilik veya
konsolosluklara başvuranların sağlık muayeneleri, elçilik veya konsolosluklar tarafından uy
gun görülen resmi hastanelerde yaptırılır ve bu muayene sonucu alacakları raporlar elçilik ve
ya konsolosluklar tarafından onaylanarak Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Bunların as
kerlik işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından raporları üzerinde yapılacak inceleme so
nucu kararlaştırılır. Bu kararlara itiraz halinde, yurt içindeki askeri hastanelerde yaptırılacak
muayene sonucu verilecek raporlara göre işlem yapılır. Askerliğe elverişli olmadıklarına karar
verilenlerden askerliğe elverişli oldukları şikâyet veya ihbar edilenlerin durumları, Millî Savun
ma ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından müştereken mahallinden araştırılır, araştırma sonucu
askerliğe elverişli olduklarına kanaat getirilenler, yurt içinde tam teşekküllü askeri hastenelere
sevk edilerek, sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre kesin işleme tabi tutulurlar.
MADDE 4. — 1111 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (G) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
G) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat
mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler
ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde, bunların son yoklama,
celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri; iki yılda bir yenilenmek kaydıyla, 38 yaşlarını tamaladıkları yılın sonuna kadar Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir.
Erteleme şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar veya erteleme sebebi ortadan kalkanlarla
kendi istekleriyle erteleme hakkından vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilerek, askere şevkleri
sağlanır.
MADDE 5. — 1111 sayılı Kanunun değişik ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Ek Madde 1. — Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir
meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 sayılı
Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tabi yü
kümlüler, durumlarım ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsolosluk
ları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde; 10 000 Alman Markı veya karşılığı
kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını ta
mamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulma
ları kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlardan 38 yaşında baş
vuranlar; belirtilen dövizin tamamını başvuru sırasında defaten öderler. 38 yaşından önce başvu-

