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GENEL GEREKÇE 

1971 tarihinde 1488 sayılı Yasa ile değiştirilen Anayasanın 60 ncı maddesi vatan ödevini günün koşulla
rına ve ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden düzenlemeyi amaçlamış. 

Sözkonusu düzenleme ile; 
Vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve ödevi olduğu bu ödevin Silahlı Kuvvetlerde veya Kamu hiz

metlerinde yerine getirme koşullarının bir kanun ile düzenleneceğini vurgulamış bulunmaktadır. 
Anayasanın anılan maddesinde ifadesini bulan bu hükümden kaynaklanarak özellikle ulusal ekonomi ve 

savunma yönünden son derece önem arz eden yetişmş insan gücünden yeterince yararlanma olanaklarının 
sağlanabilmesi, bu büyük ve anlamlı kaynağın en verimli ve etkin biçimde kullanılmasını gerçekleştirebil
me amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere çeşitli ekonomik ve siyasal nedenlerle ulusal ekonomi ile ulusal savunma yapısı arasında 
gelişmeyi hızlandırıcı ve savunmayı etkinleştirici bir ilişkinin kurulmaması özellikle ulusal savunma sana
yiinin yeterli ve güç katıcı boyutlara ulaşmasına olanak tanınmamıştır. 

Sorunun diğer bir yönü de yurt dışındaki askerlik yükümlüsü durumunda olan işçilerimizin askerlik hiz
metini yerine getirmek üzere yurda gelmeleri halinde, hizmet süresi sonunda, tekrar yurt dışındaki işyer
lerine girebilmelerinin hemen, hemen olanak dışı olmasıdır. Bu ise hem yurt içinde işsiz sayısının artımını 
hem de ülke ekonomisi yönünden önem arz eden döviz girişini azaltıcı etkenlerin doğmasına yol açmaktadır. 

Sözkonusu zorunluklardan kaynaklanarak yapılan yasal düzenlemede halen yurt dışında işçi sıfatıyla ça
lışmakta olan yükümlülerin iki aylık temel askerlik eğitimi görme koşulları saklı kalmak üzere askerlik ça
ğının başlangıcından 29 yaşını tamamladıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar yasada belirlenen miktardaki 
çalıştıkları yabancı ülke parasını ödemeleri halinde vatan hizmetini yerine getirmiş olacaklardır. 

Bu ödemeler özellikle Silahlı Kuvvetlerimizin savunma gereksinimlerinin (silah, araç, gereç, mühimmat, 
teçhizat gibi) ve bunun yanısıra yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları karşılamak üzere sarf oluna
cak böylelikle modern ve etkin bir ordunun yaratılmasında ve vurucu gücün artırılması ile savunma sana
yiinin kurulması ve gelişmesinde güç katıcı boyutlara ulaşmasında önemli bir etken olarak kullanılacaktır. 

Ayrıca aynı düzenlemede yurt dışında esasen sayıları pek az olan bilim adamlarının vatan hizmetini 
yerine getirmelerini özel bazı koşullara bağlamak ve bu konuda Bakanlar Kurulunu yetkili kılmak amacıyla 
da hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

Aynı yasa tasarısına konulan bir geçici madde ile halen yurt dışında işçi olarak çalışan ve 29 yaşını 
doldurduğu halde çeşitli nedenlerle asker edilmemiş olan yükümlülerle 36 yaşını doldurduğu halde henüz 
askere alınmamış bulunan bilim adamlarının yasanın yayımım takip eden altı ay içinde ilgili makamlara baş
vurmaları halinde bu yasadan yararlanabilmelerine olanak yaratılmıştır. 

Hızlı nüfus artışı nedeniyle Silahlı Kuvvetler için ihtiyaç fazlası durumunda bulunan bazı askerlik yü
kümlülerinin ulusal ekonomi ve ülke çıkarları açısından en verimli ve savunmaya güç katıcı biçimde de
ğerlendirilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan yasa tasarısının ülke çıkarları açısından son derece yararlı 
olacağı düşünülmekte ve anılan düzenleme bu amaca yönelik olarak yapılmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesiyle 1111 sayılı Askerlik Kanununa üç ek madde eklenmesi öngörül
müştür. 

Ek Madde 1. — Ülke içinde işsizlik oranının yükselmesi veya yaygınlaşması nedeniyle çalışanlara yeni 
iş bulma olanaklarının yaratılması amacıyla yurt dışına işçi sıfatıyla gönderilen askerlik yükümlülerinin va
tan hizmetini düzenlemek amacıyla hazırlanan tasarının bu maddesinde, kanundan yararlanması öngörülen 
yükümlüler için başlıca koşullar şöyle belirlenmiştir. 

Yurt dışında işçi sıfatıyla çalışmakta olan yükümlülerin buralarda oturma ve çalışma iznine sahip olmaları 
veya yurt dışındaki ailesinin yanında oturmakta iken askerlik çağına giren yükümlülerin de çalışma ve otur
ma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta olduklarını Türk Konsoloslukları aracılığı ile belirlemeleri 
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