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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Mustafa Elitaş

Ahmet Aydın

Mahir Ünal

Kayseri

Adıyaman

Kahramanmaraş

Mihrimah Belma Satır

Mehmet Naci Bostancı

İstanbul

Amasya

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2512)
ESAS

Milli Savunma Komisyonu

TALİ

Plan ve Bütçe Komisyonu
GEREKÇE

Anayasanın 72 nci maddesinde, vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olduğu belirtildikten
sonra; bu hizmetin Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya
getirilmiş sayılacağının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.
Askerlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin hususlar 1076 sayılı Yedek Subaylar
ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununda düzenlenmiş olup; bu hizmet
bedelli veya dövizle askerlik uygulaması şeklinde de yerine getirilebilmektedir.
Bedelli askerlik uygulaması daha önce dört kez yapılmıştır. 16/4/1987 tarihli ve 3358 sayılı
ve 21/5/1992 tarihli ve 3802 sayılı kanunlar ile büyük miktarlara ulaşan saklı, bakaya ve yoklama
kaçağı birikiminin engellenmesi amaçlanmıştır. 2/11/1999 tarihli ve 4459 sayılı Kanun ile yapılan
uygulama ise 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinde
uğranılan ağır kayıpların ve bu afet nedeniyle doğan zararların giderilmesine katkıda bulunmak amacını
taşımaktadır. 30/11/2011 tarihli ve 6252 sayılı Kanun ile büyük miktarlara ulaşan saklı, bakaya ve
yoklama kaçağı birikiminin engellenmesi amaçlanmış ayrıca elde edilen gelir; şehit yakınları, gaziler,
özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı dahil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife
malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır.
1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı Kanunun 89 uncu
maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikimin engellenmesi
amacıyla hazırlanan Teklif ile 28 yaşından gün almış olan yükümlüler, bedel ödemek ve temel askerlik
eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar, haklarında saklı,
yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak ve
başlatılmış olanlar ise sona erdirilecektir. Bu uygulama ile elde edilecek gelir; savunma sanayinin
finansmanında kullanılacaktır.
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Teklifte öngörülen yaş sınırı; terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilmesi,
herhangi bir zafiyete meydan verilmemesi ve askeri hizmetin gerektirdiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca Teklif ile kaynakta ve temin
sayısında artış sağlanması maksadıyla, orta öğretim mezunları için başvuru yaşının yirmiye indirilmesi
ve askerlik yapma şartının kaldırılması yönünde Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda da değişiklik
yapılmaktadır.
Teklif ile 28 yaşından gün almış olan yükümlülerin, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi
tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları amaçlanmaktadır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.
Gereğini arz ederim.
M. Akif Hamzaçebi
		

İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1851)
ESAS

Milli Savunma Komisyonu

TALİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Türkiye’de 1980 yılından sonra 1111 sayılı Askerlik Kanununa, 16.4.1987 tarih ve 3358 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen geçici 20 nci, 21.5.1992 tarih ve 3802 sayılı Kanunun 7 nci
maddesiyle eklenen geçici 33 üncü, 2.11.1999 tarih ve 4459 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen
geçici 37 nci ve 30.11.2011 tarih ve 6252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen geçici 46 ncı
maddesiyle olmak üzere dört defa bedelli askerlik düzenlemesi yapılmıştır.
1987 ile 2011 arasındaki 24 yıllık süre içinde dört defa bedelli askerlik düzenlemesi yapılmak
zorunda kalınmasının temelinde, zorunlu askerlik süresinin uzunluğu yatmaktadır. Özellikle mesleki
kariyer planlaması yaparak yüksek lisans, doktora ve TUS’ta uzmanlık öğrenimine devam eden, kendi
nam ve hesabına serbest meslek faaliyeti yürüten veya küçük ve orta ölçekli işletme kuran gençlerimizin,
uzun süreli askerlik hizmeti sırasında öğrenimleriyle faaliyetlerine ara vermek ve işyerlerini kapatmak
zorunda kalmaları, askerlik hizmetlerini sürekli bir şekilde ertelemelerine neden olmuştur. Askerlik
ödev ve görevinin ertelenmesi, askerlik çağına gelen gençlerimiz arasında yığılmalara yol açmış;
bedelli askerlik düzenlemeleri ile söz konusu yığılmalar eritilmeye çalışılmıştır.
Öte yandan, kısa sayılabilecek aralıklar içinde dört defa bedelli askerlik düzenlemesi yapılması,
bu alanda bir gelenek yaratılmasına ve dolayısıyla gelecekte bu yönde düzenleme yapılacağına yönelik
beklentiler doğmasına neden olarak, askerlik hizmetinin ertelenmesini teşvik eden ve yığılmaları
besleyen bir işlev görmüştür.
Ayrıca, AKP iktidarları 2003 yılından itibaren bedelli askerlik hizmetini sürekli bir şekilde canlı
tutarak bir yandan askerlik hizmetinin ertelenmesini teşvik ederken, diğer yandan gençlerimizi “ha bu
gün, ha yarın” beklentisine sokmuştur.
Beklentileri karşılamak ve sorunu çözmek üzere CHP, bedelli askerlik konusunda TBMM’ye
16.3.2011 tarihinde bir kanun teklifi verdi. Kanun Teklifinde, 1 Ocak 1983 tarihinden önce doğan (28
yaş) ve yıllık geliri 12.000 TL’nin altında olan yükümlülerin herhangi bir bedel ödemeden; yıllık geliri
12.001 TL ile 25.000 TL arasında olanların 7.500 TL’yi, 25.000 TL’den fazla olanların ise 15.000 TL’yi
iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödemeleri durumunda bedelli askerlik hizmetinden yararlanması
öngörülmüştü.
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Başlangıçta bedelli askerliğe taraftar olmadığını ifade eden Hükümet, daha sonra bir kanun tasarısı
hazırlayarak TBMM’ye sunmuş ve 30.11.2011 tarihinde 6252 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Kanuna
göre, 30 yaşından gün alanlar 30.000 TL ödeme karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılacaktır.
Kanunun kabul edildiği tarihte işsizliğin gençler arasında %25’leri aştığı ve 16 yaşından büyükler
için asgari ücretin net tutarının aylık 630 TL ve yıllık ise 8.820 TL olduğu bir ülkede, işsiz-işveren,
yoksul-zengin ayrımı yapmaksızın bedelli askerlik için 30.000 TL gibi çok yüksek bir tutarın
belirlenmesi, eşitlik ve sosyal devlet ilkelerine aykırı olmuştur. Bu tablo bugün de değişmemiştir.
Üniversiteli işsizlerin sayısı 600 bine ulaşırken, 16 yaşından büyükler için asgari ücretin net tutarı ise
aylık 803 TL, yıllık 9.636 TL olmuştur.
Sonuçta, Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana iki yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen,
sorun çözülememiştir.
TBMM’ye verilen yazılı bir soru önergesine Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın verdiği
yanıttan, 31.12.2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün alıp da fiili askerlik hizmetine başlamamış yükümlü
sayısının 469.850 olduğu ve bu kişilerden 25.3.2013 tarihi itibariyle sadece 70.179 yükümlünün bedelli
askerlikten yararlandığı anlaşılmıştır. Başka bir anlatımla, 31.12.2011 tarihi itibariyle bedelli askerlikten
yararlanma hakkı olan her 100 kişiden 15’i bedelli askerlikten yararlanırken, 85’i ise yararlanamamıştır.
Bu durum, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir açıklaması
olmayan büyük bir eşitsizlik ve adaletsizliktir. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekir.
Diğer yandan, 25.10.2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5501 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla, 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülerin muvazzaf askerlik hizmet
süresi, 1.1.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, silah altındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde, erbaş
ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmiştir. Muvazzaf askerlik süresinin 15 aydan 12 aya indirilmesi,
bedelli askerlik kapsamındaki yığılmanın eritilmesini zorunlu kılmaktadır.
Teklifimizle, söz konusu eşitsizlik ve adaletsizliğin giderilerek Türkiye Cumhuriyetinin temel
niteliklerinin gereğinin yerine getirilmesi, bedelli askerlik kapsamındaki yığılmanın eritilmesi ve
toplumun beklentilerinin rasyonel bir temelde karşılanması amaçlanmaktadır.
Teklif ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine
başlamamış, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 28 yaşından gün almış gençlerimizin,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve yıllık
gelir toplamı;
a) 14.000 Türk Lirasından (14.000 Türk Lirası dahil) az olanların veya hiç geliri olmayanların
herhangi bir bedel ödememeleri,
b) 14.001 Türk Lirası ile 25.000 Türk Lirası (25.000 Türk Lirası dahil) arasında olanların 7.500
Türk Lirası ödemeleri,
c) 25.001 Türk Lirası ve daha fazla olanların 15.000 Türk Lirası ödemeleri,
halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları
hüküm altına alınmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddenin birinci fıkrasıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa
olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 28
yaşından gün almış gençlerimizin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik
şubelerine başvurmaları ve yıllık gelir toplamı;
d) 14.000 Türk Lirasından (14.000 Türk Lirası dahil) az olanların veya hiç geliri olmayanların
herhangi bir bedel ödememeleri,
e) 14.001 Türk Lirası ile 25.000 Türk Lirası (25.000 Türk Lirası dahil) arasında olanların 7.500
Türk Lirası ödemeleri,
f) 25.001 Türk Lirası ve daha fazla olanların 15.000 Türk Lirası ödemeleri,
halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları
hüküm altına alınmaktadır.
Maddenin birinci fıkrasında “eşitlik” ve “sosyal devlet” ilkeleri gözetilerek yapılan düzenlemelerle,
(a) bendinde, yıllık gelir toplamı 14.000 TL’nin altında olan yükümlülerin herhangi bir bedel ödemeden
yasadan yararlanmaları sağlanmaktadır. TÜİK’in 6 Ocak 2011 tarihli Haber Bülteninde yer alan “2009
Yoksulluk Çalışması Sonuçları’na göre, dört kişilik bir ailenin 2009 yılı yoksulluk sınırı 825 TL tahmin
edilmiş bulunmaktadır. Bu tutar TÜFE değişim katsayısı ile Ekim 2013’e güncellendiğinde, yaklaşık
1.170 TL yapmaktadır. Buna göre yıllık geliri (1.170 x 12=) 14.040 TL’nin altında olan aileler yoksulluk
sınırının altında yaşamaktadır.
Öte yandan, üniversite mezunu olan ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. Derecenin 1. Kademesinde
göreve başlayan bir memurun aylık maaşı eşinin çalışmaması ve çocuk sayısına göre 1.650 TL’ye
yaklaşmaktadır. Söz konusu memurun yıllık geliri ise (1.650 x 12=) 19.800 TL yapmaktadır. Dolayısıyla
söz konusu yükümlülerden yaşamaları için gerekli olanı almamak gerekir. Bu düşünceyle (b) bendinde,
yıllık gelirleri toplamı 25.000 TL’den az ve 14.001 TL’den fazla olanların 7.500 TL ödemeleri; (c)
bendinde ise, yıllık gelirleri toplamı 25.000 TL den fazla olan yükümlülerin 15.000 TL ödemeleri
hüküm altına alınmaktadır.
Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasında bedelli askerlikten yararlanacaklara, ödeyecekleri bedeli askerlik
hizmetini yerine getirmiş sayıldıkları tarihten sonra iki yıla kadar eşit taksitler halinde ödeme kolaylığı
getirilmekte ve faiz yükü yerine TÜFE artışının taksit ödemelerine yansıtılması öngörülmektedir.
Üçüncü fıkrada, bedelin tahsili ve bütçeleştirilmesi usul ve esasları; dördüncü fıkrada ise, bedelli
askerlikten yararlanan kişilerden tahsil edilecek paraların yükseköğretim öğrencileri için öğrenci yurdu
yapımında kullanılması hiçbir tartışmaya yer vermeyecek açıklıkta belirtilmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında ödenecek bedelin tespitinde kişilerin beyanı esas alınmaktadır.
Beşinci fıkrasında ise, gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, zorunlu askerliğin yasal
süresi üzerinden yaptırılacağı hükme bağlanmaktadır.
Altıncı fıkra ile bedelin ödenme usul ve esaslarını, beyanlarda istenecek bilgi ve belgelerle
uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemek üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.
Son fıkrada ise madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve
bakayadan veya başvurup da bedeli zamanında ödeyememekten dolayı idari ve adli soruşturma ve
kovuşturma yapılmayacağı, başlatılmış olanların sona erdirileceği kurallaştırılmaktadır.
Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ’NİN TEKLİFİ (2/1851)
ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 46- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili
askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 28 yaşından gün almış
ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa
tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik
şubelerine başvurmaları ve yıllık gelir toplamı;
a)14.000 Türk Lirasından (14.000 Türk Lirası dahil) az olanların veya hiç geliri olmayanların
herhangi bir bedel ödememeleri,
b)14.001 Türk Lirası ile 25.000 Türk Lirası (25.000 Türk Lirası dahil) arasında olanların 7.500
Türk Lirası ödemeleri,
c) 25.001 Türk Lirası ve daha fazla olanların 15.000 Türk Lirası ödemeleri,
halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen tutarlar, askerlik hizmetinin yerine getirilmiş
sayıldığı tarihten itibaren iki yıla kadar eşit taksitler halinde de ödenebilir. Bu halde ödenecek tutara
TÜFE farkı eklenir.
Bu uygulama kapsamında yapılacak ödemeler Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi adına
T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan miktarları genel bütçeye
özel gelir ve karşılığı da ilgili kurum bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak
özel bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılmayan
miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.
Bu tertipteki ödenek, 16.8.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununun 20 nci maddesindeki hükümler çerçevesinde yapılacak öğrenci yurtlarının finansmanında
kullanılır.
Gelir tespitinde yükümlülerin beyanları esas alınır. Yapılacak inceleme ve denetlemelerde gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlere zorunlu askerlik hizmeti yasal süresi üzerinden yaptırılır.
Bedelin ödenme usul ve esasları, gerektiğinde beyanlarda istenecek bilgi ve belgeler ve uygulamaya
ilişkin diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir.
Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan
veya başvurup da bedeli zamanında ödeyememekten dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma
yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi ektedir.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
24.10.2014

		
		

M. Sezgin Tanrıkulu

		

İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2513)
ESAS

Milli Savunma Komisyonu

TALİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ekonomik ve sosyal yapının köklü biçimde değişmesinin sonucu olarak, Türkiye’de 1990’lı
yıllardan itibaren mesleki kariyer planlaması yaparak yüksek lisans-doktora yapanların ve kendi
nam/ hesabına mesleki faaliyet yürüten gençlerimizin sayısı hızla artmıştır. Ekonomik yapının rekabetçi
hale gelmesi ve bilgi toplumunun gerekleri, özellikle nitelikli gençlerin askerlik sırasında öğrenim ve
ticari faaliyetlerini kesmekten giderek daha fazla kaçınmasına neden olmuştur. Askerlik süresinin bu
toplumsal değişimin gereklerine ayak uyduracak biçimde yeniden düzenlenmemesi yığılmalara yol
açmıştır.
Nitekim bu yığılmanın yarattığı beklentilerin karşılanması için sık sık bedelli askerlik düzenlemeleri
yapılmıştır. Son olarak hükümet bir kanun tasarısı hazırlayarak TBMM’ye sunmuş ve 30.11.2011
tarihinde 6252 Sayılı Kanun kabul edilmiştir. Kanuna göre, 30 yaşından gün alanlar 30.000 TL Ödeme
karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılacaktır.
Kanunun kabul edildiği tarihte işsizliğin gençler arasında %25’leri aştığı ve 16 yaşından büyükler
için asgari ücretin net tutarının aylık 630 TL ve yıllık ise 8.820 TL olduğu bir ülkede, işsiz-işveren,
yoksul-zengin ayrımı yapmaksızın bedelli askerlik için 30.000 TL gibi çok yüksek bir tutarın
belirlenmesi, eşitlik ve sosyal devlet ilkelerine aykırı olmuştur. Hükümetin teklifi, bedelli askerliğin,
yalnızca gelir düzeyi yüksek vatandaşlar için bir ayrıcalık olduğu izlenimini yaratmıştır.
Sonuç olarak yüksek bedel ve yaş sınırı nedeniyle talep beklenenden çok daha az olmuş ve sorun
aradan geçen süreye rağmen çözülememiş daha da büyümüştür. Oysa bugün gelinen noktada, ülkemizin
ekonomik ve sosyal şartları düşünüldüğünde bedelli askerliğin özellikle işine ve kariyer gelişimine ara
verme lüksü olmayan orta ve alt gelirli gençlerimiz için bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir.
Çeşitli gelir grupları için kademeli bir düzenleme yapılmasını öngören düzenlememiz bu sorunu
eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesi içerisinde çözecek, gençlerin uzun süredir ortaya koyduğu
beklentileri karşılayacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU’NUN TEKLİFİ (2/2513)
ASKERLİK KANUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 21/06/1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Aşağıdaki Geçici 52. Madde
eklenmiştir.
“Geçici Madde 52: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili
askerlik hizmetine başlamamış, 1 Ocak 1989 tarihinden önce doğan ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve
Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve yıllık
gelirleri toplamı;
a) 12.000 Türk Lirasından (12.000 Türk Lirası dahil) az olanların veya hiç geliri olmayanların
herhangi bir bedel ödememeleri ancak aylık gelirleri net asgari ücretin üstüne çıktığı andan itibaren, bir
yıllık asgari ücret bedeli kadar borçlu sayılmayı taahhüt etmeleri
b) 25.000 Türk Lirasından (25.000 Türk Lirası dahil) az ve 12.000 Türk Lirasından fazla olanların
10.000 Türk Lirası ödemeleri,
c) 60.000 Türk Lirasından az ve 25.000 Türk Lirasından fazla olanların 15.000 Türk Lirası
ödemeleri
d) 60.000 Türk Lirasından fazla olanların 25.000 Türk Lirası ödemeleri, halinde askerlik
hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar.
Bu uygulama kapsamında yapılacak ödemeler Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi adına
T.C Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır. Başvuru yapanlar isterlerse tahakkuk eden miktarı
altı eşit taksit halinde ödeyebilirler. Bu hesapta toplanan miktarları genel bütçeye özel gelir ve karşılığı
da ilgili kurum bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu ödenekler yılı içinde kullanılmayan miktarlar,
ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir. Bu tertiple oluşan ödenek, yükseköğretimde
kayıtlı öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılır. Yapılacak inceleme ve denetlemelerde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlere zorunlu askerlik hizmeti yasal süre üzerinden
yeniden yaptırılır. Bedelin ödenme usul ve esasları, beyanlarda istenecek bilgi ve belgeler ve
uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir.” Bu madde hükümlerinden
yararlanan yükümlüler hakkında adli takibat yapılmaz.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile
birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
		

Orhan Düzgün

		

Tokat

		
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2515)
ESAS

Milli Savunma Komisyonu

TALİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde günümüze kadar dört kez bedelli askerlik düzenlemesi yapılmıştır. Son yapılan
düzenlemeyle de beklentiler karşılanamamıştır. Hedeflenen 460 bin kişinin sadece % 10’u başvuru
yapmış olup 13 milyar tutarındaki gelir beklentisi 1.5 milyar düzeyinde kalmıştır. Özellikle mesleki
kariyer planlaması yaparak, yüksek lisans, doktora ve TUS’ta uzmanlık öğrenimine devam eden, kendi
nam ve hesabına serbest meslek faaliyeti yürüten küçük ve orta ölçekli işletme kuran gençlerimizin,
uzun süreli askerlik hizmeti sırasında öğrenimleriyle faaliyetlerine ara vermeleri ve işyerlerini kapatmak
zorunda kalmaları, askerlik hizmetlerini sürekli bir şekilde ertelemelerine neden olmuştur. Askerlik
görevinin ertelenmesi, askerlik çağına gelen gençlerimiz arasında yığılmalara yol açmıştır. Üniversite
affından okullarına geri dönen öğrencilerimiz yaşları nedeniyle tekrar askere çağırılmakta ve bu da
tekrar eğitim hayatlarına ara vermek zorunda kalmalarına yol açmaktadır.
Geldiğimiz bu noktada en son düzenlemeyle getirilen bedelli uygulamasındaki rakamların çok
yüksek olması nedeniyle sorunun halen çözülememiş olması, yeni bir düzenlemeye gidilmesini gerekli
kılmaktadır. Askerlik yaşı gelen herkesin yaş sınırı olmaksızın bedelli askerlik yapabilmesi, mali gücü
olmayanların bedel ödemeden, olanların ise mali güçleri oranında bedel ödemeleri suretiyle “sosyal
devlet” ilkesini gözeterek eritmek ve silahlı kuvvetlerimizin planlamalarını nesnel verilere dayalı
olarak yapmasına olanak sağlamaktadır.
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TOKAT MİLLETVEKİLİ ORHAN DÜZGÜN’ÜN TEKLİFİ (2/2515)
ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki Geçici Madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 51- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz
fiili askerlik hizmetine başlamamış, askerlik çağı gelmiş ve yaş sınırı olmaksızın, 1076 sayılı Yedek
Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler istekleri
halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları
ve yıllık gelirleri toplamı;
a) 12.000 Türk Lirasından (12.000 Türk Lirası dahil) az olanların veya hiç geliri olmayanların
herhangi bir bedel ödememeleri,
b) 25.000 Türk Lirasından (25.000 Türk Lirası dahil) az ve 12.000 Türk Lirasından fazla olanların
7.500 Türk Lirası ödemeleri,
c) 25.000 Türk Lirasından fazla olanların 15.000 Türk Lirası ödemeleri,
ve Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birlik ve kurumlarda temel askerlik eğitimlerini
yapmaları şartıyla askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar.
Bu uygulama kapsamında yapılacak ödemeler Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi adına
T.C.Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan miktarları genel bütçeye özel
gelir ve karşılığı da ilgili kurum bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel
bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılmayan
miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.
Bu tertipte oluşan ödenek 16/08/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununun 20 nci maddesindeki hükümler çerçevesinde yapılacak öğrenci yurtlarının finansmanında
kullanılır.
Yapılacak inceleme ve denetlemelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlere zorunlu
askerlik hizmeti yasal süresi üzerinden yeniden yaptırılır.
Bedelin ödenme usul ve esasları, beyanlarda istenecek bilgi ve belgeler ve uygulamaya ilişkin
diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir. Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler
hakkında adli takibat yapılmaz.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Milli Savunma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milli Savunma Komisyonu

8/12/2014

Esas No: 2/2512, 2/1851, 2/2513, 2/2515
Karar No: 18 				
					
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuzun gündeminde yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili
Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci
Bostancı’nın; Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi (2/2512), Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif
Hamzaçebi’nin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1851), İstanbul
Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi (2/2513) ile Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Askerlik Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2515) Komisyonumuzun 8/12/2014 tarihli 16 ncı toplantısında,
Hükümeti temsilen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberinde Bakanlık yetkilileri, Maliye
Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.
Komisyonumuz tarafından İçtüzüğün 26 ncı maddesi uyarınca gündeme alınan teklifler, TBMM
İçtüzüğünün 35 inci maddesince birleştirilmiş ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili
Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci
Bostancı’nın; Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi (2/2512), esas alınmak suretiyle görüşülmüştür.
Teklif ile;
- 28 yaşından gün almış olan yükümlüler, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi
tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar, haklarında saklı, yoklama kaçağı
ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak ve başlatılmış olanlar ise
sona erdirilecektir.
- Bu uygulama ile elde edilecek gelir; savunma sanayinin finansmanında kullanılacaktır.
- Sözleşmeli er ve erbaş alımında, kaynakta ve temin sayısında artış sağlanması maksadıyla,
ortaöğretim mezunları için sözleşmeli erliğe başvuru yaşının 20’ye indirilmesi ve askerlik yapma
şartının kaldırılması amaçlanmaktadır.
- Askerlik öncesi sözleşmeli erbaş ve erliğe müracaat edenlerin sevk tehir işlemleri ile sözleşmeli
erbaş ve er olarak yapılan hizmetlerin üçte birinin askerlik yükümlülüğünden sayılması ve belirlenen
süre kadar hizmet yapmadan ayrılanların kalan yükümlülük sürelerinin tamamlatılmasına ilişkin
hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler esnasında Komisyon üyesi milletvekilleri tarafından Teklif
üzerinde olumlu görüşler ifade edilmiş, ancak Teklifte bazı hususların eksik olduğu ifade edilmiştir.
Örneğin, bu Teklifin aceleye getirildiği ve pek çok eksikliğinin olduğu, bedelli askerlik uygulamasında
getirilen yaş ve ücret şartının yüksek olduğu, maddi durumu olmayan vatandaşların bu uygulamadan
yararlanamayacağı, bu vatandaşların bedelsiz olarak bu uygulamadan yararlanmasının toplumsal huzur
açısından önemli olduğu ve bunu giderici herhangi bir düzenlemenin olmadığı eleştirileri getirilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sonucunda maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
Teklifin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Teklifin tümünün oylanmasından önce Komisyon Başkanlığına raporun yazımı ve metnin
düzenlenmesi hususunda redaksiyon yetkisi verilmiştir. Alınan bu yetki çerçevesinde metin yeniden
gözden geçirilmiştir.
Komisyonumuzca Teklifin tümü oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

Kâtip

Oğuz Kağan Köksal

Şirin Ünal

Mustafa Akış

Kırıkkale

İstanbul

Konya

Üye

Üye

Üye

Ali Demirçalı

Seyit Sertçelik

Zelkif Kazdal

Adana

Ankara

Ankara

Üye

Üye

Üye

Arif Bulut

Hüsamettin Zenderlioğlu

Turhan Tayan

Antalya

Bitlis

Bursa

(Muhalefet şerhim ektedir)

(Muhalefet şerhim ektedir)		

(Muhalefet şerhim ektedir)

Üye

Üye

Üye

Mehmet S. Hamzaoğulları

Cuma İçten

İbrahim Korkmaz

Diyarbakır

Diyarbakır

Düzce

Üye

Üye

Üye

Ali Şahin

Edip Semih Yalçın

Gülay Dalyan

Gaziantep

Gaziantep

İstanbul

Üye

Üye

Üye

Mustafa Moroğlu

Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu

Halil Özcan

İzmir

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

(Muhalefet şerhim ektedir)
Üye

Üye

Orhan Düzgün

Koray Aydın

Tokat

Trabzon

(Muhalefet şerhim ektedir)
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MUHALEFET ŞERHİ
2/2512 Esas numaralı teklif ile; Askerlik Kanunu kapsamında yeni bir bedelli askerlik düzenlemesi
getirilmesi, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yapılacak değişiklikler ile de sözleşmeli erbaş ve
erlerin hangi kaynaktan sağlanacağı ve askerlik yükümlülüklerini nasıl yerine getireceklerine dair
düzenlemeler bulunmaktadır.
Bedelli askerlik konusunda toplumda yaratılan beklentinin karşılanmasını ve bu konuda bir
düzenleme yapılmasını olumlu bulduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Ancak sadece parası
olanın askerlik hizmetinden muaf tutulmasına ilişkin düzenleme eşit ve adil değildir. Bu nedenle
TÜİK verilerine göre belirlenen yıllık geliri 14 bin Türk Lirasının altında olanların herhangi bir
bedel ödemeden, geliri 14 bin bir Türk Lirasından fazla olanların ise 18 bin Türk Lirası ödemeleri
halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları,
Anayasamızın 2 nci maddesi gereğince sosyal adaletin sağlanması, farklı gelir guruplarında yer alan
gençlerimiz arasında adaletin tesis edilmesi açısından önemlidir.
Bunun dışında komisyon görüşmelerinde, yaş konusunda yaşanan mağduriyetleri bir nebze olsun
giderebilmek amacı ile verdiğimiz “1 Ocak 1988 ibaresinin 1 Ocak 1989 olarak” değiştirilmesine
ilişkin önergemiz ile,
Ayrı bir adaletsiz durumun ortadan kaldırılması amacı ile verdiğimiz “şartları bu kanuna uyan
ve halen silah altında olan kişilerin de kanun kapsamı içinde değerlendirilmesine ilişkin önergemiz
reddedilmiştir.
Adaletsiz uygulamaların önüne geçilmesi amacı ile verilmiş olan bu önergelerin değerlendirilmemiş
olmasını doğru bulmadığımızı belirtir, yukarıda açıklanan hususlarda Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli
Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine muhalefet şerhimiz olduğunu
bildiririz.
Mustafa Moroğlu

Orhan Düzgün

Turhan Tayan

İzmir

Tokat

Bursa

Ali Demirçalı

Arif Bulut

Adana

Antalya
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP
(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri
BAŞKANVEKİLLERİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman
MUSTAFA ELİTAŞ, ADIYAMAN MİLLETMilletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş
(Hükümetin
TeklifKAHRAMANMARAŞ
Ettiği Metin)
VEKİLİ AHMET
AYDIN,
Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili
MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL, İSTANBUL
Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili
MİLLETVEKİLİ
MİHRİMAH Teklifi
BELMA
SATIR
Mehmet
Naci Bostancı’nın
(2/2512))
VE AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ
BOSTANCI’NIN TEKLİFİ (2/2512)
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MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 52- Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa
olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış
ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek
Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik
Kanununa tabi yükümlüler; istekleri halinde,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı
temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk
Lirası para veya T.C. Merkez Bankası döviz
satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı
kadar konvertible yabancı ülke parasını def ’aten
ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi
tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş
sayılırlar.
Her ne sebeple olursa olsun daha önce
bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından
çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri
halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar,
Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına T.C.
Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar
Bankasında açılacak hesaba yatırılır.
Bu madde hükümlerinden yararlanan
yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve
bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve
kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona
erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari
para cezaları tahsil edilmez.
Bedelin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar
Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.”
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MADDE 2- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sözleşmeli er kaynaklarını;
a) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi
okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve
er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının
ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş
olanlar,
b) En az ortaöğretim ve yurt dışındaki dengi
okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış
veya
askerlik
hizmetini
tamamlamamış
olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü
itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmibeş
yaşını bitirmemiş olanlar,
teşkil eder.
Ayrıca, (a) bendinde sayılanlardan askerlik
hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini
tamamlamamış olanların, (b) bendi kapsamında
sözleşmeli erliğe alınıp alınmayacakları kaynak
ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanı
tarafından belirlenir.”
MADDE 3- 6191 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile
tamamlamış sayılanlardan sözleşmesi feshedilerek
ilişiği kesilenler, yedekte erbaş ve er kaynağına
alınırlar.”
MADDE 4- 6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“Sevk tehiri, askerlik yükümlülüğünün
yerine getirilmiş sayılması
EK MADDE 3- (1) Askerlik hizmetine
başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin
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sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma
Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik
Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli
er oluncaya kadar, Milli Savunma Bakanlığı
tarafından tehir edilir.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden, askerlik
yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış
olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin
olarak uygulanacak hükümler şunlardır:
a) Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er
adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme süreleri
içerisinde bu Kanunun 6 ncı maddesinin (b)
ve (c) bentleri hariç olmak üzere birinci fıkrası
ile (f) ve (g) bentleri hariç dördüncü fıkrası
gereğince ilişiği kesilenlerden; ön sözleşme ve
sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen
sürelerinin üçte biri 1111 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen
süreyi karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine
getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan
süreleri tamamlattırılır.
b) Yukarıdaki bentte belirtilen haller
dışında herhangi bir nedenle sözleşmesi sona
eren sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er
adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme döneminde
ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri;
1) Sözleşmesinin sona erme tarihinde
1076 sayılı Kanuna tabi olanlardan, 1111 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
belirlenen süreyi karşılayanlar,
2) Sözleşmesinin sona erme tarihinde
1111 sayılı Kanuna tabi olanlardan, söz konusu
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre
belirlenen süreyi karşılayanlar,
askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır,
bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri
tamamlattırılır.
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c) Askerlik hizmetine devam ederken
sözleşmeli er olarak alınanların, ön sözleşme
imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin
tamamı, kalan yükümlülük süresinin hesabından
mahsup edilir.
ç) Askerlik hizmetinin tamamlattırılması,
ilgilinin ilişiği kesilmeden, kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde,
erbaş veya er olarak yerine getirilir.”
MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

c) Askerlik hizmetine devam ederken
sözleşmeli er olarak alınanların, ön sözleşme
imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin
tamamı, kalan yükümlülük süresinin hesabından
mahsup edilir.
ç) Askerlik hizmetinin tamamlattırılması,
ilgilinin ilişiği kesilmeden, kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde,
erbaş veya er olarak yerine getirilir.”
MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 665)

