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ÖNSÖZ 
 
 
 

 Bir ülkenin en değerli varlığı ; bütünlüğü , bağımsızlığı ve egemenliğidir. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihin gördüğü en büyük anti emperyalist mücadeleyi vererek 

toprak ve nüfus bütünlüğüne , bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkmıştır.  

 Küresel yayılmacılığın ve mikro milliyetçilik anlayışlarının ulus devleti dıştan 

ve içten kuşatma altına aldığı günümüzde ulus devletleri ayakta tutacak tek güç ulus 

devleti oluşturan insan faktörünün bu anlamdaki kararlılığıdır. Bu kararlılığın en somut 

ifadesi de coğrafi bölge , dil , din , mezhep farkı gözetilmeksizin ortak bir amaçla 

göreve koşan ulusal güçlerdir. Ulusal güç siyasi , ekonomik , sosyal , kültürel güç 

yanında askeri bir gücün varlığına da gereksinim duyar.  

 Ülkemizin askeri gücünü oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri; coğrafi bölge , dil , 

din , mezhep farkı gözetilmeksizin ortak bir amaç uğruna bir araya gelen bu ülkenin 

vatandaşlarından oluşmuştur. Ülkemizin en ücra köşelerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

görev alma çağına gelenlerin tespiti , hazırlanması ve önce eğitim birliklerine akabinde , 

görev yapacakları birliklere sevki büyük bir organizasyonu gerektirmektedir. Bu 

organizasyon binlerce yıllık bir ortak kültürün ürünüdür. 

 İstisnalar dışında ülkemiz nüfusunun yarısını ilgilendiren askerlik yükümlülüğü 

ve buna ilişkin mevzuat 5530 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 05.10 2006 tarihinde yürürlüğe 

girmesi  karşısında artık sadece yükümlüler, Askeri Kurumlar ve Askeri Yargı Organları 

açısından değil, Adli Yargı Organlarınca da bilinmesi ve uygulanması gereken bir 

mevzuat haline gelmiştir.  

Bu tez çalışması ile askerlik yükümlülüğü ve bu yükümlülükten kaçınmaya 

yönelik olarak sivillerin barış zamanında işlemiş olduğu suçları yasal mevzuat, doktrin 

ve yargı içtihatları doğrultusunda karşılaştırmalı bir çalışma ile irdelemeyi ve askeri 

ceza yargılamasını da bu bağlamda değerlendirmeyi amaçladık.      

Tarihin en köklü  askeri kültürüne sahip  büyük Türk Ulusu ,Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ile kendisine verilen vatandaşlık ödevi olması yanında aynı 



zamanda bir hak olan askerlik görevini  yerine getirirken  canını bile feda etmekten 

hiçbir zaman kaçınmamıştır.   

Bu çalışma Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan bugüne, başta Ulu Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerin ve gazilerin emeği ile yazılmıştır.Bu 

nedenle en büyük teşekkürü onlara, onların aziz hatırasına borçluyum. Bununla birlikte 

bu tez konusunun gerek tespitinde gerekse hazırlanmasında tüm yoğunluğuna rağmen 

bana yol gösteren ve değerli katkıları ile tezin ortaya çıkmasını sağlayan danışmanım 

Doç.Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU’na , beni yetiştiren aynı zamanda Kemalist 

birer eğitimci olan annem Gülgün ve babam Faruk YÜZBAŞIOĞLU’na, tezin 

hazırlanması , kurgusu ve düzeltmelerinde bana yardımcı olan ve  hayatımın her 

aşamasında bana desteğini esirgemeyen, okul arkadaşım ve  değerli eşim Avukat Özlem 

YÜZBAŞIOĞLU’na  , halen görev yaptığım ve çalışmaktan gurur duyduğum Hakkari 

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na tayinim çıktığını öğrendiğimde ayrı 

kalacağımızı bilmesine rağmen “bu vatanın sana benden daha çok ihtiyacı varsa , ayrı 

kalabiliriz” diyebilecek kadar vatan duyarlılığına sahip on yaşındaki biricik kızım Ezgi 

Su YÜZBAŞIOĞLU’na sonsuz teşekkür ederim.  

Kahraman Türk Ordusuna……… 

 

 

                                                     Mehmet YÜZBAŞIOĞLU   
                      Askeri Hakim 

                                                                                                  



ÖZ 
 

SİVİLLERİN BARIŞ ZAMANINDA İŞLEMİŞ OLDUKLARI ASKERLİK 

YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA SUÇLARI VE YARGILAMA REJİMİ 

        Mehmet YÜZBAŞIOĞLU 

 

 Anayasamızın 72 nci  maddesinde  vatan hizmetinin, her Türkün hakkı 

ve ödevi olduğu ve bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde 

yerine getirileceğinin veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Anayasamızın 72 nci maddesinde belirtilen kanuni düzenlemenin somutlaştığı 1111 

sayılı Askerlik Kanununun 1 nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her 

erkek 1111 sayılı kanun gereğince askerlik yapmaya mecburdur. Bu düzenlemeye göre 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ,  askerlik çağına girmiş ve bedensel gelişimi 

askerlik yapmaya elverişli her Türk vatandaşının askerlik yapması gerekmektedir. Tüm 

bu niteliklere sahip olmasına rağmen askerlik yükümlülüğünden kısmen veya tamamen 

kaçınanlar açısından Askeri Ceza Kanununun   3 ve 4 ncü fasıllarında Yoklama Kaçağı, 

Bakaya, Saklı, Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe 

Yaramayacak Hale Getirmek, Askerlikten  Kurtulmak İçin Hile Yapmak, suçları 

düzenlenmiştir. Bu suçlardan Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı askerlik 

yükümlülüğünden kısmen kurtulmaya hatta bir süre ertelemeye yönelik suçlar iken 

Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe Yaramayacak 

Hale Getirmek, Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçları askerlik 

yükümlülüğünden kısmen kurtulmak yanında tamamen kurtulmaya yönelik 

suçlardandır. Bu suçlardan Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı suçları sadece sivil kişiler 

tarafından işlenebilen suçlar iken Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, 

Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Askerlikten   Kurtulmak İçin Hile 

Yapmak, suçları sivil ve asker kişiler tarafından işlenebilen suçlardandır. 5530 sayılı 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 05.10 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile barış zamanında bu 

suçları işleyen sivil kişiler 05.10.2006 tarihinden itibaren adli yargı mahkemeleri 

tarafından Askeri Ceza Kanununun bu suçlarla ilgili 63 , 79 , 80 ve 81 nci maddeleri 

tatbik edilmek sureti ile yargılanacaklardır.   



 

  

 



ABSTRACT 

DRAFT EVASİON CRİME MADE BY CİVİLİAN İN PEACE TİME 

AND JUDGİNG SYSTEM 

        Mehmet YÜZBAŞIOĞLU 

 

In 72nd clause of our constitution, military service is the right and duty of every 

Turk and it has been stated by laws how this service should have done or can be 

approved as completed in armed forces or in public opinion. According to the 1st clause 

of the 1111th Military Law which has been stated in 72nd clause of our constitution, 

every male citizen of Turkish Republic is obligated to do his military service. 

According to this clause every male Turkish citizen who is old and physically healthy 

enough to do military service is obligated to do his military service. For Citizens 

qualified as stated but avoiding his military obligations partially or fully the military 

penal code’s 3rd and 4th part are regulated for this situations are, draft evaders, arrears 

and skulks, to render himself  unserviceable for the army, to render someone else 

unserviceable for the army and to wangle to get rid of the military service. Draft 

evaders, arrears and skulks are commitments aimed to postpone or to get rid of military 

service partially while commitments to render himself  unserviceable for the army, to 

render someone else unserviceable for the army and to wangle to get rid of the military 

service are aimed to get rid of the military service completely. Draft evaders, arrears and 

skulks are commitments which are penetrable only by civilians while to render himself 

unservicable for the army, to render someone else unserviceable for the army and to 

wangle to get rid of the military service are commitments penetrable both by civilians 

and soldiers. Because of court-martial organ numbered 5530 and the law inured in 

05.10.2006 to modify judgments procedure law, the civilians committed these 

commitments while peacetime would be judged by court of justice according to the 63, 

79, 80, and 81st clauses of the military penal code since 05.10.2007.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin kendilerinden beklenen görevi yerine getirmesi 

ve istenen yararı sağlayabilmesi için silah, mühimmat ve diğer imkanlarla donatılması 

ne kadar gerekli ise, disiplinin bozulması ihtimalini bertaraf etmek ve bu disiplini 

adilane bir şekilde ve kısa sürede tesis etmek de o kadar gereklidir. Bir ordunun varlığı, 

her daim hazır bulunmak ve mutlak itaat şeklinde yükümlüğü de birlikte getirir. 

Disiplini asıl bozan fiiller de bu yükümlülüğün ihlalini ifade eder. Bu yükümlülükler 

yerine getirilmeksizin hiçbir ordu kendisinden beklenen görevi yapamaz. Bu nedenlerle 

askerlik hizmetinden kaçınmaya yönelik eylemler her ordu bünyesinde suç sayılmıştır. 

 Tezimiz içerisinde inceleyeceğimiz askerlik yükümlülüğünden kaçınmaya, 

yönelik suçlar  Askeri Ceza Kanunumuzun birinci kısmının üçüncü babının üçüncü 

faslında ve dördüncü faslında 63, 79, 80, ve 81. maddelerinde düzenlenmiştir 

  

1.1. Vatan Hizmeti Olarak Askerlik Yükümlülüğü 

 
Askerlik hizmetinin bir vatandaşlık borcu olduğu 3 Kasım 1839 günü ilan edilen 

Gülhane Hattı Hümayunu ile ilk kez bir yazılı hukuki metinde yer almıştır. Bu tarihten 

sonra bu bilinç devam etmiş ve Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra Cumhuriyetin ilanı ve 

anayasallaşma sürecinde de dil, din, ırk hatta cinsiyet ayrımı gözetilmeden herkesin   

vatan hizmetini yerine getirmesi ve yerine getirmiş sayılması zorunlu kılınmıştır.              

Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nda1 vatan hizmeti ve bu hizmetin görünüş 

şekillerinden olan askerlik yükümlülüğü ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez 1961 Anayasası ile vatan hizmeti kavramı 

anayasal bir metin içinde yer almıştır. 1961 Anayasasının 20.09.1971 gün ve 1488 sayılı 

yasa ile değişik 60 ncı maddesinde “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu 

ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği 

                                                
1 20 Nisan 1340 tarihinde kabul edilerek , 24 Mayıs 1340 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  
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kanunla düzenlenir.” Şeklinde hüküm yer almıştır. Bu hüküm yürürlükte bulunan 

anayasamızın 72 nci maddesine benzerdir. 1982 Anayasasının 72 nci maddesinde bu 

hükme ek olarak “ getirilmiş sayılacağı “ hususu da yer almış olup, vatan hizmetinin 

Silahlı Kuvvetler dışında yerine getirilmesinin kapsamı genişletilmiştir.2 Maddenin 

gerekçesinde “Yabancı ülkelerde çalışan askerlik yükümlüsü yurttaşların sadece 

askerlik temel eğitimi almaları ve kalan süre için bedelli askerlik cihetine gidilmesi ve 

buna benzer hallerde yasa koyucuya hareket olanağı tanınması, nüfus artış hızına paralel 

olarak askerlik yükümü altında bulunan yurttaşların muvazzaflık devresinde 

bulunanların sayısındaki artış nedeniyle ihtiyaç fazlası personelin devlet maliyesine yük 

getirmesinin önlenmesi hususu belirtilmektedir. Buna benzer şekilde vatan hizmetinin 

yerine getirilmiş sayılacağı halleri gelecekte kanunla düzenlenmesine imkan vermek ve 

kanun koyucuya bu yönde ışık tutmak amacıyla maddede gerekli değişiklikler 

yapılmıştır. Yasa koyucunun vatan hizmetinin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu 

hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceğini yasa ile düzenleme hakkı ve yetkisi 

bulunduğu gibi bir vatan hizmeti olan askerlik görevinin, ne şekilde yapılacağını veya 

yapılmış sayılacağını yasa ile düzenleme hakkı ve yetkisi olduğu tartışmasızdır.3 

           Askerlik hizmetini düzenleyen temel hükümlere 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu4 ile 1076 sayılı Yedek Subay Kanununda yer verilmiştir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında çıkarılan bu yasalar, toplumsal hayatın hızla gelişmesi sebebi ile kısa bir süre 

sonra gereksinimlere cevap veremez hale gelmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra, 

dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik alanda hızlı gelişmeler olmuş, özellikle uluslar 

arası örgütlenmeler ve teknolojik alandaki ilerlemeler askeri alanda da etkisini 

göstermiş ve savunma anlayışında, dolayısıyla askerlik hizmeti ve bu hizmetin yerine 

getirilme biçiminde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç askerlik 

mevzuatında değişiklik yapılmasını zorunlu kılmış ve söz konusu yasalarda 

                                                
2 KUZU Burhan,  1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
1990, s.283   

3 Anayasa Mahkemesinin 11.02.2004 gün ve 2001/73 E. 2004/12 K.sayılı kararı Resmi Gazete tarih/sayı: 
19.03.2004/25407 

4 21.06.1927 tarihinde kabul edilmiş ve 12-17.07.1927 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Kanunun adı Askerlik Mükellefiyeti Kanunu iken , 20.11.1935 tarih ve 2850 sayılı Kanunun 1 
nci maddesi ile Askerlik Kanunu olarak değiştirilmiştir. 
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yayımlandıkları tarihten bugüne kadar pek çok değişiklik yapılarak normal askerlik  ile 

yedek subay askerlik dışında, kısa dönem askerlik, bedelli ve dövizle askerlik, öğretmen 

askerlik gibi düzenlemelere gidilmiştir.5 

  

1.2. Askerlik Yükümlülüğü ve Vicdani Ret 

 

Vatan Hizmeti olan Askerlik yükümlülüğünü “vicdani ret” gerekçesi ile yerine 

getirmek istemeyenlerin artması ve kamuoyunda tartışılmaya başlanması nedeni ile bu 

aşamada “vicdani ret”  kavramının   hukuki durumunun açıklanması yerinde olacaktır. 

Vicdani ret (conscientious objection) ; ahlaki ya da dini nedenlerle, herhangi bir 

savaşa girmeye karşı olmak ve bu nedenle mecburi askerlik hizmeti “ tecil olunmak”, 

ancak ulusal sağlık, güvenlik ya da menfaatler doğrultusunda çalışma yükümüne tabi 

olmak.6 Vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa 

etmeyi reddetmek şeklinde tanımlanmıştır. Ülkemizde askerlik ve savaşa katılmayı, 

üniforma giymeyi ve silah taşımayı ret etmek olarak anlaşılan vicdani ret bundan çok 

daha geniş bir alanı kapsamaktadır.  

a. Sağlık hizmetlerinde,  

Dini ve vicdani inancı gereği kürtaja karşı olan sağlık personelinin kürtaj olan  

hastaya yardım etmemesi, erkek hastanın bayan radyologlarca testis radyografilerinin 

yapılmaması, 

b. Eğitim Hizmetleri bakımından, 

Zorunlu temel din eğitiminin dini inançlarına aykırılık taşıdığı gerekçesi ile  

reddedilmesi,  

c. Yargısal Faaliyet alanında, 

Dini ve vicdani nedenlerle avukatların boşanma davalarına girmemesi, 

d. Çalışma, sosyal ve ekonomik alanda, 

Dini tatil günlerinde çalışmayı ret etmek, çalıştığı markette dini ve vicdani  

                                                
5 ÇELEN Orhan, Askerlik Kanunu , Yedek Subay Kanunu ve İlgili Mevzuat, ANKARA, Cantekin 
Yayınları, 2001, s.3 “Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Fahrettin DEMİRAĞ’ın Önsöz’ü” 
 
6 Black’s Law Dictionary,West Group, St.Paul,Minn., Seventh Edition,1999,s.229 
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inancı gereği doğum kontrol enstrümanlarını satmayı ret etmek bu hususlara 

verilebilecek örneklerdir. 

Temel olarak dinsel bir görüşten ortaya çıkan bu örneklerden daha yaygın, 

ülkemizin güvenlik siyaseti açısından önemli olan ve daha yaygın olarak Vicdani ret 

(conscientious objection); ahlaki ya da dini nedenlerle, herhangi bir savaşa girmeye 

karşı olmak ve bu nedenle mecburi askerlik hizmeti “ tecil olunmak”, ancak ulusal 

sağlık, güvenlik ya da menfaatler doğrultusunda çalışma yükümüne tabi olmak.7 vicdani 

ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi ret etmek8 

şeklinde bazı sözlüklerde tanımlanmıştır.  

Anayasamızın 72 nci maddesindeki düzenlemeye göre; vatan hizmetini yerine 

getirme hakkı ve ödevinin öznesi olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı koşuluna 

bağlanmıştır. Öte yandan vatan hizmetinin anayasanın siyasal hak ve özgürlükler 

bölümünde düzenlenmesi dikkate alındığında, vatan hizmetinin, devletin insan öğesi ve 

siyasal-hukuki örgütlenişi bakımından etkin bir enstrümanı olduğu ifade edilebilir.9 

Anayasa ;yasa koyucuya, ulusun birlikte yaşamasını mümkün kılmak, güvenlik ve 

bekayı sağlamlaştırmak, yurttaşların ve devlet varlığının devamı için lüzumlu olan vatan 

hizmeti tipini somutlaştırma yetkisi vermektedir. Bu bağlamda Anayasanın 15 nci 

maddesi kapsamında “Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, 

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun 

gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen 

durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler 

alınabilir.” hükmü, Anayasanın 121 nci maddesi 2 nci fıkrasında olağanüstü hal 

düzenlemesinde yer alan “119 uncu madde uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde 

vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin 

her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler 

doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, 

halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne 

gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve 

                                                
7 Black’s Law Dictionary,West Group, St.Paul,Minn., Seventh Edition,1999,s.229 
 
8 Redhause İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü,Sev Matbaacılık,Yirmi altıncı baskı,1997,s.201-202 
 
9KIRIT Emrah - GÜNEL Reşat Volkan,Ulusal ve Uluslar arası Hukukta Vicdani Ret,İstanbul,Basılmamış 
Eser ,Durak Kopyalama Merkezi, 2006,s.46 
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olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.” hükmü ve 

anayasanın 122 nci maddesi 5 nci fıkrasında seferberlik ve savaş hali kapsamında 

getirilen “Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı 

ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı 

veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi 

halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla düzenlenir.” hükmü de 

yurttaşlardan belirli bir yasal düzenleme yapılması koşuluyla yerine getirilmesi 

istenebilecek olan “ vatan hizmeti” kapsamındaki durumlardır. 

Bu bakımdan anayasanın vatan hizmeti ile ilgili tüm düzenlemelerine bakarak 72 

nci madde gereğince yasa koyucunun vicdani ret müessesesini düzenlemesi ya da 

düzenlememesi gerektiği söylenemez. Anayasanın 72 nci maddesi yasa koyucunun 

bireysel menfaatlerden öte ulusun bütününün menfaatini dikkate almasını ifade 

etmektedir. Kamu hizmeti anlayışı da ancak bu çerçevede değerlendirilmelidir. Kaldı ki 

vicdani ret konusundaki olası bir düzenlemeyi değerlendirmek için anayasanın 72 nci 

maddesi dışında kalan Anayasa hükümleri de gözden geçirmek gerekir.  

1.2.1. Vicdani Rettin Anayasamızın Eşitlik Prensibi Açısından 

Değerlendirilmesi 

Anayasamızın 10 ncu maddesi “ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 

felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 

eşittir.” hükmünü içermektedir. Anayasa Mahkemesi de yerleşik içtihatlarında; kanun 

önünde eşitlik ilkesinin “ tüm yurttaşların mutlaka her yönden, her zaman aynı kurallara 

bağlı tutulmaları zorunluluğunu içermeyeceği” biçiminde yorumlamaktadır.10 

Mahkeme, “bir takım yurttaşların başka kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene 

dayanmakta ve uygulanan kural kamu yararı amacı ile yürürlüğe konulmuş ise böyle bir 

durumda kanun önünde eşitlik ilkesine ters düşüldüğünden söz edilemez “demektedir. 

Yasama organı norm koyarken nispi eşitlik prensibine uygun hareket etmek zorundadır. 

Nesnel olarak aynı durumda olanlar için ayrık düzenlemeler nasıl eşitlik ilkesini ihlal 

                                                
10 Anayasa Mahkemesinin 17.06.1992 gün ve 1992/22 E. ve 1992/40 K. sayılı kararı (AMKD.,S.31,C.1, 
s.33) ; 21.09.1993 gün  ve 1993/21 E. ve 1993/30 K. sayılı kararı (AMKD.,S.31,C.1,s.240) 
 



 
6

ediyorsa, ayrık durumda olanların da aynı statüde değerlendirilmesi aynı sonucu 

doğuracaktır. Avrupa Yüksek Mahkemelerinin de eşitlik yorumu Anayasa 

Mahkememize paraleldir. 11 

Şu halde vicdani redde dayanarak, siyasal hak ve ödevlerden biri olan vatan 

hizmetini yerine getirme ödevi bağlamında yapılacak ayrımın haklı bir nedene 

dayanması gerekmektedir. Ülkemizde Vicdani retçi12 olduğunu ileri sürerek  Askeri 

Ceza Kanununun 45 nci maddesi hükmü ile Askeri Ceza Kanununun 87 nci maddesinde 

belirtilen Emre İtaatsizlikte Israr ve 88 nci maddesinde belirtilen Toplu Asker 

Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin Emre İtaatsizlikte Israr suçlarını işleyen 

sanıkların profilleri incelendiğinde öncelikli grubu dini nedene dayananlar, önemli 

örnek “Yehova Şahitleri “ inancında olanlar oluşturmaktadır. Bunlar klasik vicdani 

retçiler olup “ biz Tanrının askeriyiz, başka bir orduda görev yapmamız ve silah 

taşımamız yasaklanmıştır”  şeklindeki temel düşünceye sahiptirler.13 

İkinci grubu vicdani ret taleplerini siyasi – felsefi gerekçelere dayandıranlar 

oluşturur ki bunların büyük bir bölümünün terör örgütleri ile geçmişte ilişkisi 

                                                
11 Fransız anayasa komisyonu “ ne yasa koyucunun farklı durumları farklı kurala bağlaması ne de genel 
çıkar nedeniyle eşitlikten ayrılması eşitlik prensibini ihlal eder. ; yeter ki her iki durumda da belirtilen 
nedenlerin sonucu olan muamele farklılığı uygulanan yasayla orantılı olsun. Aktaran KABAOĞLU 
İbrahim,Özgürlükler Hukuku,6.Baskı,İmge yayınları,İstanbul,2002,s.184-185. 
 
12 Türkiye’de toplam mevcutları 80 kişidir. (www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID= 5&Arsiv 
AnaID =31159)  Organize oldukları internet sitesinde belirtilen bu 80 kişiden bazılarının bayan olması 
nedeni ile askerlik yükümlülüğü altında olan vicdani retçi sayısı bu sayıdan daha azdır.   
 
13 Gerek tüfek dağıtımı sırasında tüfeğin sanık tarafından alınmaması ve alınmayacağının bildirilmesi ve 
gerekse müteakip tarihlerde yapılan mekanik ve nişancılık eğitimiyle ilgili emirlerin sanık tarafından 
“yehova şahidi olduğunu, dini inancı gereğince tüfek almayacağını” bildirişi ve bu eğitimlere katılmayışı, 
AsCK.nun 14. maddesinde düzenlenen, hizmet nedeniyle toplanmış 7 askerden daha çok sayıdaki askerin 
huzurunda olmuştur. Dolayısıyla suç, toplu asker karşısında işlenmiştir. Diğer taraftan, sanığın eylemleri, 
TCK.nun 80.maddesinde düzenlendiği gibi, “Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun 
aynı hükmünün birkaç defa ihlâl edilmesi” şeklinde işlenmiştir. Böyle olunca, sanığın toplu asker 
karşısında ve müteselsilen emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği açık iken, yazılı şekilde AsCK.nun 87/1 
(Emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler cümlesi) gereğince  hüküm kurulmuş olması 
nedeniyle hükmün bozulması gerekmiştir. AsCK.nun 45. maddesi hükmü karşısında, sanığın dini inancı 
suçun oluşumuna engel teşkil etmeyecektir. 

Her ne kadar Askeri Savcı, sanığın eylemlerinin hizmetten sıyrılmak kastıyla da yapıldığını 
bildirmiş ise de, sanık, dini inancı nedeniyle silah almayacağını, isteyerek askere geldiğini, silahsız askeri 
hizmetleri yapacağını bildirmekte, dolayısıyla hizmetten sıyrılmak kastı ile hareket ettiğini söylemek 
mümkün görülmediğinden, bu yöndeki temyiz itirazına iştirak edilmemiştir. (As.Yrg.3.D.22.10.2002, gün  
ve 2002/973 – 1010 E. K.sayılı kararı) 
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bulunandır. Bu bölümde az da olsa cinsel tercihleri farklı olanlar yer almaktadır. 

Askerliğe, üniforma giymeye ve silah taşımaya siyasi gerekçelerle karşıtlık Batı 

Avrupa’da soğuk savaş döneminde filizlenmiştir. 

Anayasamızın 10 ncu maddesindeki nispi eşitlik ilkesi ve Anayasa 

Mahkemesinin bazı kişilerin farklı kurallara bağlı tutulmalarında haklı bir nedene 

dayanma  ve  kamu yararı ilkeleri göz önüne alındığında vicdani reddin bir hak olarak 

vatandaşların tercihine  bırakılamayacağı açıktır. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar, nesnel olarak değerlendirildiğinde, dini 

ve felsefi  noktadan hareketle yapılacak ayrımları haklı neden sayarak, vicdani reddin 

uygulanmasını kanun önünde eşitlik ilkesine uygun görmek mümkün değildir. 14    

Kamu yararı açısından yapılacak bir değerlendirmede de;  

a. Ulusal güvenlik çerçevesinde TSK.lerinin insan kaynağı ihtiyacı, 

b. Profesyonel askerlik bağlamında ülkenin ekonomik kaynaklarının 

yetersizliği, 

c. Mecburi askerlik hizmeti uygulamasının ulus devlet yapısını destekleyen 

önemli bir unsur olması, 

d. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve bu konumundan kaynaklanan askeri ve 

siyasi gelişmeler, 

e. Askerliğin profesyonelleşmesinin TSK.lerinin kurumsal yapısına yönelik 

etkileri değerlendirilmelidir.  

Bu değerlendirmeler sonucunda hali hazır durum açısından vicdani reddin 

uygulanmasında veya alternatif kamu hizmeti belirlenmesinde kamu yararı olduğunu 

söylemek doğru olmayacaktır.15   

 

 
                                                
14 KIRIT Emrah - GÜNEL Reşat Volkan,s.72 
 
15 KIRIT Emrah - GÜNEL Reşat Volkan,s.74 



 
8

1.2.2. Vicdani Rettin Anayasamızın Laik Devlet İlkesi 

Açısından Değerlendirilmesi 

1982 anayasasının 2 nci maddesinde Cumhuriyetin temel nitelikleri sayılırken 

laik bir Cumhuriyet olduğu açıkça belirtilmiştir. Anayasanın 24 ncü maddesi Din ve 

Vicdan Hürriyetini düzenlemektedir.  

Anayasamızın devletin laik yapısını ortaya koyan ilgili hükümleri ve Anayasa 

Mahkemesi kararları değerlendirildiğinde, Laikliğin birinci fonksiyonu din ve devlet 

işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Dinin devlet alanına taşınması durumunda din inanç 

ve kutsal olmaktan uzaklaşır. Bu anlamda din bir egemenlik aracı haline gelir. Laik 

olmayan toplumlarda her din kendi inancına uygun toplum yapısı oluşturma ve hukuk 

düzeni kurma arayışına girer. Din kuralları yasama organınca bir hukuk kuralı gibi 

algılanıp insanlar arasında buna dayanarak ayrım yapılırsa laik devletten söz etmek 

mümkün olmaz. Bu anlamı ile dini inançları gereği  ülkemiz vatandaşı olmasına rağmen 

“ başka bir orduda görev yapmamız ve silah taşımamız yasaklanmıştır” şeklindeki bir 

argümana dayanan Yehova Şahitlerine diğer vatandaşlardan farklı bir muamele 

yapılarak askerlik yükümlülüğünden bağışık tutulması laik devletin varlığı ile 

bağdaşmaz. Bu şekilde  yapılan ayrım dinsel bir ayrımdır. İslam Dininin gereğidir diye 

kamusal alan dahil olmak üzere türban takmak zorunda olduğunu iddia edenler için 

verilen ulusal ve uluslararası yargı kararlarının temel dayanağı olan laik devlet ilkesi 

dini inançları gereği askerlik yapmak ve silah almak istemeyenler için de temel ilkedir.    

Ayrıca din ve vicdan özgürlüğünün korunmasının sınırları açısından 

bakıldığından inanç özgürlüğüne geniş bir alan tanınmasına rağmen, bunun bireyin 

manevi hayatını aşarak toplum hayatını etkileyen eyleme dönüşmesi halinde kamu 

düzeni, kamu güvenliği ve kamu yararını korumak amacıyla sınırlamalar 

getirilmektedir. Bu sınırlamaların temel amacı aynı zamanda dinin kötüye kullanılması 

ve sömürülmesini önlemektir. Bu anlamı ile devletin dinsel hak ve özgürlükler 

konusunda düzenleme yapma yetkisi ve görevi vardır.Anayasa Mahkememiz laik 

devletin din konusunda inancına bakmaksızın yurttaşlara eşit davranan, yan tutmayan 

devlet olduğunu belirtmiştir.16 Bu anlamı ile 1982 Anayasasının uygulandığı Türkiye 

                                                
16 Anayasa Mahkemesinin 04.11.1986 gün ve 1986/11 E. ve 1986/26 sayılı kararı(AMKD.,S.22,s.313).  
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Cumhuriyeti devletinin, dini inanç farklılığı üzerine vicdani ret düzenlemesi mümkün 

değildir.17 

Bugün vicdani rettin sekülerleştiği iddia edilse de; laik devlet anlayışında 

yasama organının yaptığı hukuki düzenlemelerin dine bağlı olmaması yetmez, dinsel 

kurallardan etkilenmemesi, esinlenmemesi  ve kaynaklanmaması gerekir. Vicdani ret 

konusunu sadece askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemek olarak algılayan anlayış 

açısından bile değerlendirildiğinde dinsel bir esinleme içeren bu hususu yukarıda 

bahsedilen diğer vicdani ret uygulamaları açısından bu kadar da basit 

değerlendiremeyeceğimiz açıktır.  

 

1.3. Uluslararası Hukukta Askerlik Yükümlülüğü açısından 

Vicdani Ret 

 

 Vicdani ret bir çok kesim tarafından çeşitli gerekçelerle temel bir insan hakkı 

olarak tanımlanmaya çalışılsa da, uluslararası sözleşmelerde vicdani ret başlığı ile bir 

hak tanımlanmamıştır.  

 İnsan Haklarına ilişkin temel sözleşme olan İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi18, genel olarak 

düşünce, vicdan ve din özgürlüklerini hüküm altına almıştır.  Bu özgürlüklerin 

kapsamına vicdani rettin girip girmediği hususu için özellikle UMSHS’nin 18 nci 

madde 2 nci fıkrası ile UMSHS 8 nci madde c bendinin birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. UMSHS’nin 18 nci madde 2 nci fıkrasında “ kimse kendi tercihi olan bir 

dini kabul etme veya inanca sahip olma özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi 

tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.  Vicdani reddi kabul edenler bu hükme dayanarak 

zorunlu askerlik hizmetini dini ve vicdani nedenlerle ret edebileceğini iddia 

etmektedirler. Bununla birlikte UMSHS 8 nci madde c bendi Askeri nitelikte bir hizmet 

ve inanç nedeni ile askerlik hizmetine katılmama hakkının tanındığı ülkelerde vicdani 

retçilerden hukuken yerine getirmeleri istenen bir kamu hizmeti.... şeklinde bir 

                                                
17 KIRIT Emrah - GÜNEL Reşat Volkan,s.89 
 
18 04.06.2003 tarih ve 4868 sayılı kanun ile ülkemizde yürürlüğe girmiştir. 
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düzenleme getirmiştir. Bu iki madde değerlendirildiğinde vicdani reddin temel bir insan 

hakkı olmadığı, hakkın kabulünün ülkelerin tercihine bırakıldığı seçimlik bir insan 

hakkı olduğu açıkça anlaşılacaktır. 

 Sözleşmede inanç nedeni ile askerlik hizmetine katılmama hakkının tanındığı 

ülkelerde denmesine rağmen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, askerlik 

hizmetini vicdanen reddetmeyi düşünce, vicdan ve din özgürlüğünden doğan meşru bir 

hak olarak tanımlamaktadır.19   

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin  de  18 nci madde ile ilgili 

görüşleri bu doğrultudadır.20 Ayrıca komisyon sonraki kararlarında dini nedenler 

dışında, etik, insancıl ya da benzeri nedenlerle de askerlik hizmetinden muaf 

kalınabileceğini ifade etmektedir. 21 

 Türkiye’nin hali hazırda girmeye çalıştığı ve müktesebatını uyumlu hale 

getirmeye çalıştığı Avrupa Birliği normlarında vicdani rette ilişkin düzenlemelerin ne 

olduğu hususu ülkemizin öncelikli gündemi gereğince ayrıca incelenmiştir. Sadece 

coğrafi değil aynı zamanda siyasi ve hukuki bir birlik olan Avrupa Birliğinin hukuki 

mevzuatı incelendiğinde 1993 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşması 

(Maastricht) ile üye devletlerin belirlediği ortak anayasal ilkeler bütünleştirilmiştir. AB 

bünyesinde imzalanan AB Temel Haklar Şartı22 bir bildiri olup henüz bağlayıcılığı 

yoktur. Ancak Avrupa Anayasası üzerine Antlaşma metnine dahil edilmiş olup AB 

Anayasasının kabulü halinde bağlayıcı bir metin haline gelecektir.   

Şartın 10 ncu maddesi din, vicdan, ve düşünce özgürlüğünü tanımlamakta ve 

vicdani ret kavramına değinmektedir. Maddenin 2 nci bendi “ vicdani nedenlerle itiraz 

hakkı, bu hakkın uygulanmasını yönlendiren ulusal kanunlara uygun olarak tanınır. “ 

                                                
19 BM İnsan Hakları Komisyonu Karar no: 1987/46 
 
20 1993 tarihli 48.Dönem , 22 sayılı bildiri 
 
21 BM İnsan Hakları Komisyonu Karar no: 1995/83 , 1998/77 
 
22 AB Resmi Gazetesi 18.12.2000, C.364/10 
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hükmü ile vicdani ret kavramının sözleşmeci devletler tarafından kendi kanunları ile 

yapacakları düzenlemeler çerçevesinde tanındığını ifade etmektedir.23   

 

1.4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye’ye İlişkin 

Kararları  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ülke–Türkiye kararının vicdani retçi 

olduğunu belirtenlerin temel dayanaklarından birini teşkil etmesi nedeni ile 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 24 Başvurucu Osman Murat ÜLKE,  22 Kasım 1996 

                                                
23 Avrupa Parlamentosunun “askerlik hizmetini vicdanen reddetmenin temel bir hak olarak üye 
devletlerce tanınması gerektiği ve AB Temel Haklar Şartının 2 nci maddesinin vicdani ret kavramına da 
yer verdiği” hususundaki kararları 13 Ekim 1989 , 11 Mart 1993 , 18 Ocak 1994 tarihli kararlar    
24 Daire Kararı Ülke / Türkiye Karar Tarihi:24.01.2006 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ülke/ Türkiye 
(başvuru no:39437/98) davasında Daire kararını  yazılı olarak duyurur. Mahkeme oybirliği ile Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesinin (alçaltıcı muamele yasağı) ihlal edildiğine karar 
verir.Sözleşmenin 41.maddesi uyarınca ( hakkaniyet uygun tazminat), Mahkeme başvurucu lehine maddi 
zararlar için 10.000 Euro, avukatlık ücreti ve masraflar için 1000 Euro tazminata hükmeder (gerekçeli 
karar sadece Fransızca olarak mevcuttur)  
1. Temel Olaylar Başvurucu, Osman Murat Ülke, Türk vatandaşı olup 1970 yılında doğmuştur. 1985 
yılına kadar eğitiminin bir kısmını tamamladığı Almanya’da yaşamıştır. Sonrasında Türkiye’ye dönmüş, 
eğitimine devam etmiş ve en son olarak Üniversiteye gitmiştir. 1993 yılında Savaş Karşıtları Derneğinin 
(1992 yılında kurulmuştur) aktif bir üyesi olmuştur. 1993 yılının sonlarına doğru çeşitli ülkelerde 
düzenlenen çok sayıda toplantıya SKD’nin temsilcisi olarak katılmıştır. SKD’nin Kasım 1993 tarihinde 
feshedilmesinden sonra İzmir Savaş Karşıtları Derneği (İSKD) kurulmuş ve başvurucu 1994-1998 yılları 
arasında derneğin başkanı olarak görev yapmıştır. Başvurucu Ağustos 1995 tarihinde askere çağrılmasına 
karşın pasifist bir düşünceye sahip olduğu gerekçesiyle askerlik hizmetini yapmayı reddetmiş ve bir basın 
toplantısında çağrı evraklarını yakmıştır. Genel Kurmay Mahkemesi 28 Ocak 1997 tarihinde başvurucuyu 
6 ay hapis ve para cezası ile cezalandırmıştır. Mahkeme başvurucunun kaçak durumda olduğunu 
belirttikten sonra Askeri Mahkeme Savcısına başvurucunun askere alınması emrini vermiştir. Başvurucu 
22 Kasım 1996 tarihinde Bilecik Jandarma Komutanlığına bağlı olan 9.Alay’a sevk edilmiştir. Başvurucu 
burada askeri üniforma giymeyi reddetmiştir. Başvurucu Mart 1997 ve Kasım 1998 tarihleri arasında 
askeri uniforma giymeyi reddetmesinden dolayı 8 defa “emre itaatsizlikte ısrar” gerekçesiyle mahkum 
edilmiştir. Söz konusu süre zarfında ayrıca Alayına katılmaması nedeniyle 2 defa firardan mahkum 
edilmiştir.Yukarıda belirtilen mahkumiyetler nedeniyle başvurucu toplam 701 gün cezaevinde kalmıştır. 
Güvenlik güçlerince kalan cezasının infazı nedeniyle aranıyor olmasından dolayı şu anda saklanmaktadır. 
Tüm dernek ve politik faaliyetlerini bırakmıştır. Resmi bir adresi bulunmamakta ve resmi yetkililerle tüm 
irtibatlarını kesmiş durumdadır. Resmi olarak evlenemediği nişanlısının ailesi tarafından 
desteklenmektedir. Buna ek olarak nişanlısı ile olan birlikteliğinden olan oğlunu resmi olarak 
tanıyamamaktadır.  
2. Usul ve Mahkeme Oluşumu22 Ocak 1997 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na başvuru 
yapılmış ve 1 Kasım 1998 tarihinde başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine havale edilmiştir. Karar 
aşağıda belirtilen yargıçlarca oluşturulan 7 hakim tarafından verilmiştir:Jean-Paul Costa (Fransa), 
Başkan,András Baka (Macaristan),Rıza Türmen (Türkiye),Karel Jungwiert (Çek Cumhuriyeti),Mindia 
Ugrekhelidze (Gürcistan),Antonella Mularoni (San Marino),Elisabet Fura-Sandström (İsveç), 
Yargıçlar,Ve ayrıca Sally Dolle, Bölüm Yazı İşleri Müdürü  
3. Kararın ÖzetiYakınmalar 
Başvurucu pasifist ve vicdani retçi olmasından dolayı kovuşturulması ve mahkum edilmesi nedeniyle 
yakınmaktadır. Başvurucu Sözleşmenin 3. (insanlık dışı veya alçaltıcı muamele yasağı), 5. (özgürlük ve 
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tarihinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere  Bilecik Jandarma 

Komutanlığına bağlı olan 9 ncu Alay Komutanlığı’na sevk edilmiştir. Başvurucu burada 

askeri üniforma giymeyi reddetmiştir. Başvurucu Mart 1997 ve Kasım 1998 tarihleri 

arasında askeri üniforma giymeyi reddetmesinden dolayı sekiz defa “emre itaatsizlikte 

ısrar” gerekçesiyle mahkum edilmiştir. Söz konusu süre zarfında ayrıca Alayına 

katılmaması nedeniyle iki defa firardan mahkum edilmiştir. Yukarıda belirtilen 

mahkumiyetler nedeniyle başvurucu toplam 701 gün cezaevinde kalmıştır. AİHM 

                                                                                                                                          
güvenlik hakkı), 8. ( özel ve aile hayatına saygı hakkı) ve 9. (düşünce, inanç ve din özgürlüğü) 
maddelerine dayanmıştır.  
4.Mahkemenin Kararı Madde 3Mahkeme, başvurucunun uzun bir süre boyunca kovuşturulması ve 
sonrasında mahkum edilmesine rağmen, söz konusu cezalandırmanın başvurucuyu askerlik hizmetinden 
muaf tutmadığını kaydetmiştir. Başvurucu askeri üniforma giymeyi reddetmesi nedeniyle 8 defa çeşitli 
hapis cezalarına mahkum edilmiştir.Cezasını tamamladıktan hemen sonra cezaevinden her bırakılışında 
Alayına geri götürülmüş, burada askerlik yapmayı ve askeri üniforma giymeyi reddetmesi üzerine tekrar 
mahkum edilerek cezaevine gönderilmiştir. Başvurucu ayrıca hayatının geri kalan kısmını, zorunlu 
askerlik hizmetini yapmayı reddetmesi halinde, ceza evine gönderilme riski ile yaşamak zorunda 
bırakılmıştır. 

Mahkeme bununla bağlantılı olarak Türk mevzuatında askeri üniformayı vicdani veya dini 
sebeplerle giymeyi reddedenler açısından herhangi özel bir hükmün bulunmadığını kaydeder. Görünüşe 
göre konuyla ilgili uygulanabilir hükümler bir üst tarafından verilen emre itaat etmemeyi suç olarak 
düzenleyen Askeri Ceza Kanunun konuyla ilgili hükümleridir. Söz konusu yasal çerçeve bireyin inançları 
nedeniyle askerlik hizmetini yapmayı reddetmesinden kaynaklanacak durumları karşılamak açısından 
yeterli bir yol sağlamamaktadır. Başvurucunun bulunduğu duruma uygulanacak genel yasal 
düzenlemenin uygun olmayan doğası nedeniyle başvurucu sonu kesilmeyecek olan kovuşturmalardan ve 
mahkumiyetlerden hep kaçmıştır ve halen de kaçmaktadır.  

Başvurucu aleyhine mevcut olan çok sayıda kovuşturma ve kovuşturmanın sonucu olarak ortaya 
çıkan mahkumiyetlerin kümülatif etkileri ve kovuşturma ve ceza süreleri arasındaki ardıllık ilişkisi ve 
başvurucunun hayatının geri kalan kısmında kovuşturulabilecek olması olgusu başvurucunun askerlik 
hizmetini yapmasının sağlanması amacı ile orantılı olmamıştır. Söz konusu işlemler başvurucunun 
entelektüel kişiliğini ezmeyi, başvurucuyu aşağılayan ve onu alçaltan korku ve tedirginlik hislerinin 
doğmasına neden olmayı, reddiyetini ve kararlılığını kırmayı amaçlamıştır. Başvurucunun hemen hemen 
“sivil ölüm” olarak tabir edilebilecek gizli bir yaşamı sürmeye zorlanması ve başvurucunun bunu kabul 
etmek zorunda kalmış olması demokratik bir toplumdaki cezalandırma rejimine aykırıdır. 

Sonuç olarak Mahkeme, olayları bir bütün olarak ele alarak ve söz konusu işlemlerin süreklilik 
halini ve ciddiyetini göz önüne alarak başvurucunun maruz kaldığı muamelelerin bir ceza 
mahkumiyetinde veya tutuklulukta bulunan normal alçaltma unsurunun ötesine giden ciddi bir ıstırap ve 
acıya neden olduğunu belirtmektedir. Mahkeme sonuç olarak söz konusu işlemlerin Sözleşmenin 
3.maddesi anlamında alçaltıcı muamele olduğunu belirtmektedir.  

Maddeler 5, 8 ve 9 
Mahkeme başvurucunun yakındığı olguların kararın önceki kısımlarında incelenen olgularla 

genel anlamda aynı olduğunu belirtir. Mahkeme bu nedenle Sözleşmenin 5.,8. ve 9. maddeleri açısından 
ayrı bir hüküm vermeye gerek duymamıştır*** 

[1]Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 43'üncü maddesi uyarınca, taraflar Daire kararlarının 
veriliş tarihlerinden itibaren üç ay içersinde ve ancak istisnai durumlarda, davanın 17 yargıçlı Büyük 
Daire'ye gönderilmesini talep edebilir. Bu durumda, beş hakimden oluşan bir panel, davanın Sözleşme'nin 
veya sözleşmenin protokollerinin, veya genel öneme sahip ciddi bir konunun yorumlanması veya 
uygulanmasını etkileyecek ciddi bir mesele teşkil edip etmediğini inceler, ki bu durumda Büyük Daire bir 
karar alacaktır. Eğer böyle bir konu ya da sorun ortaya çıkmazsa, panel talebi reddedecek, bu durumdaysa 
karar kesinleşecektir. Bunun dışında Daire kararları üç aylık periyodun sonunda yada tarafların bu 
haklarından vazgeçmelerini beyan etmeleri halinde daha erken, kesinleşir. 



 
13

Ülke/Türkiye kararında oy birliği ile AİHS’nin 3 ncü maddesinin, alçaltı muamele 

yasağının ihlal edildiğine oy birliği ile karar vermiştir. Mahkeme kararının gerekçesinde 

Başvurucunun askeri üniforma giymeyi reddetmesi nedeniyle 8 defa çeşitli hapis 

cezalarına mahkum edilmiş olmasını, cezasını tamamladıktan hemen sonra cezaevinden 

her bırakılışında Alayına geri götürülüp, burada askerlik yapmayı ve askeri üniforma 

giymeyi reddetmesi üzerine tekrar mahkum edilerek cezaevine gönderilmiş olmasını ve 

başvurucunun ayrıca hayatının geri kalan kısmını, zorunlu askerlik hizmetini yapmayı 

reddetmesi halinde, ceza evine gönderilme riski ile yaşamak zorunda bırakılacağını 

gerekçe göstermiştir. Osman Murat ÜLKE sıralı amirlerince  kendisine defaten emir 

verilmesine rağmen toplu asker karşısında25 sivil elbiselerini çıkarmamak ve hizmetin 

gereği olan üniformasını giymemek suretiyle itaatten fiilen ve söz ile imtina etmiş, bu 

suretle emre itaatsizlikte ısrar26 suçunu işlemiştir. Sekiz ayrı kez aynı eylemleri işlediği 

gerekçesiyle yargılanmış ve hapis cezasına mahkum edilmiş, ayrıca iki kez birliğine 

katılmamak sureti ile firar suçunu işlemiştir.Bu eylemleri neticesinde oluşan kısır 

cezaevi, birlik döngüsü AİHM değerlendirmesinde alçaltıcı muamele olarak 

değerlendirilmiştir. Karar incelendiğinde açıkça görüleceği üzere başvurucunun 

yakındığı olguların kararın önceki kısımlarında incelenen olgularla genel anlamda aynı 

olduğu belirterek, Mahkeme bu nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin 5. 

(özgürlük ve güvenlik hakkı), 8. ( özel ve aile hayatına saygı hakkı) ve 9. (düşünce, 

inanç ve din özgürlüğü) maddeleri açısından ayrı bir hüküm vermeye gerek 

duymamıştır.  

             Ayrıca AİHM’nin Türk Yargıcı Rıza TÜRMEN “Biz bu kararı vicdani ret 

maddesinden değil, kötü muameleden verdik... Yani karar uygulamaya değil, vakaya.... 

                                                

25 As.C.K.nu Madde 14 - Bir fiil toplu erbaş ve er karşısında yapılmış sayılarak kanunun bu kayıt ile 
takyit ettiği hükümlerin tatbiki için amir veya mafevk ile failden veya şeriklerden başka askeri hizmet 
maksadıyla toplanmış en az yedi askeri şahsın bulunması şarttır. 

26 Madde 87 - 1. (Değişik: 4551 - 22.3.2000 / m.22 - Yürürlük m.39) Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan 
asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya 
emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.2. Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar seferberlikte yapılırsa beş ve düşman karşısında 
yapılırsa on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 
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Askerlik yapmak istemeyenler için emsal oluşturmaz” şeklinde beyanda bulunmuştur.27 

Bu açıklamalar ışığında cezaevi - birlik kısır döngüsünü önlemek, devletimizin uluslar 

arası sorumluluklarını yerine getirmesi, prestijinin korunması, halkımızın ödediği 

vergilerin hak ettiği yerlere gitmesi ve en önemlisi mahkemelerin boş yere meşgul 

edilmemesi için hukuki bir çözüm bulunmalıdır. Bu konuda çözüm yollarından biri 

askere gitmek istemeyenlerin fiillerinin ayrıca bir suç olarak düzenlenmesi28 olabileceği 

gibi, hali hazır mevzuat içerisinde de sorunun çözümü mümkündür. 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 43 ncü maddesinde yer alan zincirleme suç kavramı fiillerin 

değerlendirilmesinde kullanılmalıdır. Osman Murat Ülke kararında olduğu gibi sanığın 

amacı Askerlik Hizmetini yerine getirmemektir. Bu anlamı ile suç işleme kararını 

askerlik hizmeti yapmamak oluşturmaktadır.  Sanık bu kararının icrası kapsamında, 

üniforma giymemek, silah almamak, içtimalara çıkmamak gibi bir çok hizmet emrini 

yerine getirmemektedir. Emirleri yerine getirmemesinin temel sonucu da hizmetten 

sıyrılmasıdır.29  Askeri Ceza Hukukunun temel kuramcılarından olan Rifat TAŞKIN30  

“Hizmetten kısmen ve tamamen sıyrılmak tabiri ile kast ve niyetin hizmet ve vazifeden 

devamlı surette kaçınmaya yönelmesine gerek olmadığı anlatılmak istenmiştir; buna 

nazaran, gayri muayyen uzun bir zaman için hizmetten kaçmak arzu ve niyetinin 

tespitine gerek yoktur, ancak münferit bir hizmetten serbest kalmak arzu ve isteği de 

kafi değildir.” demektedir.31 As.C.K.nun 88 nci maddesinde düzenlenen suç aynı 

                                                
27 26.01.2006 tarihli Sabah Gazetesi  
 
28 TEZCAN Durmuş,”AİHS ve Ek Protokoller ile Güvence Altına Alınan Haklar ve AİHS’de Yer 
Almayan Temel Haklar “İnsan Hakları Konferans,Panel Sempozyumlar,Ankara Barosu İnsan Hakları 
Hukuku AUDM,Ankara,2006,s.254 

29 Toplu Asker Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin veya Silahlı İken Yapılan İtaatsizliğin Cezaları 

Madde 88 - (Değişik: 4551 - 22.3.2000 / m.23 - Yürürlük m.39) 87 nci maddede yazılı itaatsizlik 
suçlarını; toplu asker karşısında yahut silah başı emrine karşı veya silahlı iken veya hizmetten kısmen 
veya tamamen sıyrılmak kastı ile yapanlar altı aydan beş seneye kadar hapis, seferberlikte beş seneye 
kadar ağır hapis ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

30 Eski Askeri Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumisi,Türk Hukuk Kurumu İlim Heyeti Azası, Kara 
Harp Okulu Ceza Hukuku Öğretmeni  
 
31 TAŞKIN Rifat: Askeri Ceza Kanunu Şerh,8.Basım,Harp Okulu Basım Evi,1946,s.150 
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kanunun 87 nci maddesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunun ağır halidir. 32 

Sanıklar bu eylemlerini askerlik hizmetini yerine getirmeme kararının icrası kapsamında 

yerine getirmektedirler. Bu nedenle sanıkların eylemlerinin As.C.K.nun 88 nci maddesi 

gereğince cezalandırılması ve T.C.K.nun 43 ncü maddesi gereğince cezanın 

arttırılması33 AİHS’nin 3 ncü maddesi  kapsamında meydana gelecek ihlalleri de 

önleyecektir.   

Sonuç olarak Türkiye’nin zorunlu askerlik hizmetini terk etmesi, askerlik 

yapmama hakkını tanıması veya bazı ülkelerde kabul edildiği ve uygulandığı şekilde, 

askerlik yerine alternatif hizmetleri kabul etmesi gibi uluslararası  hukuktan doğan bir 

yükümlülüğü olmadığı gibi, anayasal bir zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

1.5. Tezin Amacı 

 

Ulus olarak askerliği bir yasal yükümlülüğün veya mesleğin çok ötesinde 

benimsememize rağmen her nedense askerlikle ilgili mevzuat hem uygulayıcılar hem  

de yükümlüler tarafından yeterince bilinmemektedir. Oysa Anayasamızın 72 nci 

maddesi  “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı 

Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş 

sayılacağı kanunla düzenlenir.”  ve Anayasamızın 72 nci maddesinde belirtilen kanuni 

                                                
32 As.C.K.nun 88 nci maddesinin tatbik edilmesi için , aynı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı suçun 
unsurlarının yanı sıra “Hizmetten kısmen ve tamamen sıyrılmak özel kastının da bulunması gerekir.          
    Esasen , emre itaatsizlikte ısrar suçunun basit halinde dahi askeri hizmetin yerine getirilmemesi,, 
dolayısıyla bir hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılma hali söz konusudur. O halde emre itaatsizlikte 
ısrar suçunun daha mevsuf halinin düzenlendiği As.C.K.nun 88 nci maddesinde yazılı hal için daha başka 
unsurların aranması zorunludur. 
    Suçun hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılma” özel kastıyla işlendiğinden söz edilebilmesi için 
verilen görevin somut bir görev olması, aktif bir görevi içermesi ve sanığın hizmetine ihtiyaç duyulması 
gibi hususların varlığı gerekir. As.Yrg1.D.’nin 21.02.2001 gün ve 2001/137-135 E.K. ,  As.Yrg.3.D.’nin 
31.01.1995 gün ve 1995/102 - 102 E.K. ,   As.Yrg.3.D.’nin 06.05.1997 gün ve 1997/251-250 E.K. ,   
As.YrgDrl.Krl.’nun  12.10.2000 gün ve 2000/144 - 147 E.K. sayılı kararları,    
 
33 Aksi görüş; Sanığın Yehova Şahitliği dinine mensup olduğundan bahisle bölük huzurunda 8toplu erat 
karşısında) kendisine verilen silahı kabul etmemesi, As.C.K.nun 45 nci maddesi hükmü muvacehesinde 
88 nci madde de yazılı suça sebebiyet verir.Aynı eylemi ayrı ayrı tarihlerde üç defa işleyen sanık 
hakkında her seferinde yasal işlemlere tevessül edilip kamu davası açıldığına göre , suç işleme kastındaki 
yenileşme nedeniyle her fiilin müstakil suç (As.C.K.88) sayılarak söz konusu medenin 3 defa tatbiki 
suretiyle ceza tayini kanuna uygun olup , sanık hakkında müteselsil bir suçun varlığını ileri süren 
Başsavcılık itirazında bu bakımdan isabet görülmemiştir.(As.Yrg.Drl.Krl.’nun 04.04.1991 gün ve 
1991/81-73 E.K. sayılı kararı)  
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düzenlemenin somutlaştığı 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 nci maddesi “ Türkiye 

Cumhuriyeti tebaası olan her erkek işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” 

hükmü değerlendirildiğinde aslında askerlik yükümlülüğünün istisnalar dışında ülkemiz 

nüfusunun yarısını ilgilendiren bir konu olduğu açıktır. Bununla birlikte 5530 sayılı 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun34 05.10 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi35 karşısında artık Askerlik 

Mevzuatı ve bu mevzuata aykırı eylemler sadece yükümlüler ve Askeri Yargı Organları 

açısından değil, Adli Yargı Organlarınca da bilinmesi ve uygulanması gereken bir 

mevzuat haline gelmiştir. Zira Kanunun 4 ncü maddesi ile 353 sayılı Askeri 

Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun 13 ncü maddesinde yapılan 

değişiklikle barış zamanında sivil kişilerin Askeri Ceza Kanununa tabi suçlarında 

yargılama mercii adli yargı mercileri olarak belirlenmiştir. Bugüne kadar kapsamlı bir 

şekilde ele alınmayan, Askeri Yargı Organları ve Milli Savunma Bakanlığının Hukuk 

Birimlerinin kendi mesleki dünyalarına ve askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte 

olan bilim ve meslek çevrelerinin iyi niyetli yaklaşımlarına sıkışıp kalan  Askeri Ceza 

Hukuku  bu gelişmeler karşısında daha fazla üzerinde düşünülen ve eser verilen bir alan 

olacaktır.       

Tezin konusu; Barış zamanında sivil kişilerin Askeri Ceza Kanununa tabi 

suçlarından en önemlilerini teşkil eden Askerlik Yükümlülüğünden Kaçınmaya36 

Yönelik suçlardır. 

Bu tez çalışması ile askerlik yükümlülüğü ve bu yükümlülükten kaçınmaya 

Yönelik olarak sivillerin barış zamanında işlemiş olduğu suçları yasal mevzuat, doktrin 

                                                
34 05.07.2006 gün ve 26219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
 
35 5530 S.K.nun 64 ncü maddesi”Bu kanun yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer” 
 
36 Bu tabir gerek  bilimsel gerek se kazai terminolojide yer alan bir tabir olmayıp , 1632 sayılı Askeri 
Ceza Kanununun 3 ve 4 ncü fasıllarında geçen suçları içermektedir. Ancak bu güne kadar bu fasıllarda 
geçen ve sanıkların asıl amacının tamamen veya kısmen askerlik yükümlülüğünden kurtulma olduğu 
suçlar için ortak bir başlık kullanılmamıştır. Üçüncü fasıl herhangi bir başlık içermemekte dördüncü fasıl 
Kendini Askerliğe Yaramıyacak Hale Getirmek ve Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Kullanmak şeklinde 
fasıl içindeki suçların madde başlıklarının tekrarı şeklinde isimlendirilmektedir. Bu anlamıyla 
terminolojiye getirilen bu değişikliğin 3 ve 4 ncü fasıllardaki suçların sınıflandırılmasına da yol açacağı 
açıktır. Ancak tezin amacı ilgili bölümde de belirtildiği üzere varolanın açıklanması yanında bu bakir 
alana yeni ve bilimsel bir yaklaşımı da içermektedir. Bu şekilde bir sınıflandırmanın bilimsel ve yargı 
çevrelerinden nasıl bir kabul göreceği, konunun daha çok araştırmacı tarafından ele alınması ile ortaya 
çıkacaktır.        
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ve yargı içtihatları doğrultusunda karşılaştırmalı bir çalışma ile irdelemeyi ve askeri 

ceza yargılamasını da bu bağlamda değerlendirmeyi amaçladık.           

 

1.6. Konunun Sınırlandırılması 

Barış zamanında sivil kişilerin Askeri Ceza Kanununa tabi suçları 

değerlendirilirken Askeri Ceza Kanunun 3 ve 4 ncü fasıllarındaki askerlik 

yükümlülüğünden tamamen veya kısmen kaçınmaya yönelik suçlar ele alınmış, bu 

kapsamda askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafından 

müştereken işlenen suçlar, birinci fasılda yer alan Hıyanet, ikinci fasılda yer alan 

Seferberlikte Harp Kuvvetlerini Tehlikeye Düşürmek, beşinci fasılda yer alan 

muharriklik ve sekizinci fasılda yer alan Mallara Karşı Cürümler ile ilgili suçlar 

kapsama dahil edilmemiştir.  

Bu bağlamda ele alınacak suçlar; 

Yoklama Kaçağı, 

Bakaya, 

Saklı, 

Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, 

Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, 

Askerlikten  Kurtulmak İçin Hile Yapmak, suçlarıdır. 

Tez konusunu oluşturan suçların askerlik yükümlülüğü ile ilişkilendirilmesine 

yönelik olarak başta anayasa olmak üzere diğer askeri mevzuat incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.       

Ayrıca Mukayeseli Askeri Ceza Yargılaması açısından Anglo-Sakson ve Kara 

Avrupa’sı sistemi ile bu sistemin tipik örneklerini teşkil eden bazı ülkelerin sistemleri 

de yargılama rejimi bölümünde ele alınmıştır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞİKİN GENEL 

BİLGİLER 

 

2.1. Askerlik Hizmeti  

Silahların, özellikle de küçük silahların kullanımı kolaylaştıkça ülkeler 

profesyonel askerlerden oluşan ordulardan çok belirli süreli askerî hizmete almaya 

dönmüşlerdir. Sanayi çağı'nda uygulanan askerî hizmet altına alma yöntemiyle, 

çarpışma için gerekli olan askerlerin sayısında artış sağlanmıştır.37 

 Ülkemizde de Askerlik Hizmetini düzenleyen 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 

nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince 

askerlik yapmaya mecburdur”  denilmektedir.38 

Buna göre bir kişinin asker olabilmesi için ; 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,  

b. Erkek olması,39 

            Kadınlar ve erkek olarak dünyaya gelmesine rağmen kadınsı özellikler 

gösterenler askerlik yapamaz. Kadınsı özellikler gösterenleri durumu Türk Silahlı 

Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin40 Ek 2, Hastalık ve Arızalar Listesi 17 nci 

madde D fıkrasında düzenlenmiş olup, özellikle İleri derecede psikoseksüel bozukluklar 

(homoseksüalite, transseksüalite. transvestizm) nedeniyle askerlik hizmetinden muaf 

tutulacakların; seksüel davranış bozukluklarının tüm yaşamlarında ileri derecede 

                                                
37 www. wikipedi.org.tr/wiki/Askeri_Tarih, 01 Ocak 2007 
 
38 Anayasanın 72 nci maddesine göre vatan hizmeti her erkek Türkün hakkı ve ödevi olduğundan , 
davacının şahsi ve mali bir takım sebeplerle bu yükümlülükten muaf tutulmayı talep etmesinin hiçbir 
haklı ve hukuki dayanağı yoktur. (AYİM.2D.,12.7.1995,E.1994/1619,K.1995/610) 
 
39 Erkek; İnsan,hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı ,Türk Dil Kurumu ,Türkçe Sözlük, 
İstanbul,Milliyet Basımevi,1992.Cilt 1,s,463 
 
40 Bakanlar Kurulunun 08.10.1986 gün ve 86/11092 sayılı kararı ile çıkarılmış olup, R. Gazete 
Tarih:24.11.1986, No:19291 
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belirgin olması, duygu ve davranışlarına yansımış olması; askerlik ortamında sakıncalı 

bir durum yarattığının veya yaratacağının gözlem veya belgelerle tespiti gereklidir. Bu 

kişilerin “Askerliğe Elverişli Değildir” hükmü içeren raporlarının Askeri Hastane Sağlık 

Kurularınca verilmesi ve verilen raporların Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık 

Komutanlığınca onaylanması gerekir.  

Sırası gelmiş iken kamuoyu nezdinde sadece silahlı kuvvetlerde askerlik 

hizmetini çağrıştıran “vatan hizmeti”, son aylarda askerlik hizmetini “vicdani ret” 

gerekçesi ile yerine getirmek istemeyenler nedeni ile oldukça çok tartışılmaya 

başlanmışsa da, “vatan hizmeti” olarak askerlik hizmetinin sadece erkek vatandaşlara 

yüklenmiş bir anayasal ödev olmasının hukukiliği pek tartışılmamaktadır. Oysa, 

Anayasa’nın ilgili 72. maddesi  “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir”  

hükmünü içermekte  ve devamında “vatan hizmetinin”  “Silahlı kuvvetlerde veya kamu 

kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağının” kanunla 

düzenleneceğini öngörmektedir. Anayasa’nın düzenlemesinden “vatan hizmeti” nin 

sadece erkek vatandaşlar için bir ödev olduğu anlamını çıkarmak mümkün değildir. 

Çünkü, 1- Anayasa, “her Türk” demektedir, sadece erkek Türk vatandaşları 

dememektedir; 2- Anayasa “vatan hizmetinin” Silahlı Kuvvetler dışında kamu 

kesiminde yapılmasına da cevaz vermektedir. 

 Anayasa’nın lafzından çıkan bu sonuç yanında, Anayasa’da yer alan kanun 

önünde eşitlik ilkesinin de erkek ve kadın vatandaşlar yönünden bu denli keskin bir 

ayrıma izin verip vermediği de tartışılabilir. Kadın vatandaşların silahlı askerlik 

hizmetinden muaf tutulmalarının haklı gerekçeleri olduğu, diğer bir deyişle kadınların 

böyle bir yükümlülükten muaf tutulmalarını haklılaştıran nedenler bulunduğu kabul 

edilebilir. Bugünkü yaygın anlayış, “vatan hizmeti”ni askerlik hizmeti ile 

özdeşleştirmekte ve kadın vatandaşların askerlik hizmetinden muaf tutulmalarını 

haklılaştıran nedenlerden dolayı, gerçekte bir eşitlik ilkesi ihlali olmadığını 

varsaymaktadır. 

 Sadece erkekler yönünden bir yükümlülük olarak öngörülen askerlik hizmetinin 

eşitlik ilkesinin bir ihlali olup olmadığı AB Adalet Divanı önüne bir sorun olarak 

taşınmıştır. Alman Anayasası’nın “Askerlik ve diğer hizmet yükümlülükleri” kenar 

başlıklı 12/a maddesinin 1. fıkrası “18 yaşını bitirmiş olan erkekler silahlı 

kuvvetlerde, federal sınır muhafızlığında veya sivil savunma birliklerinde hizmet 
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altına alınabilirler” düzenlemesini içermektedir. Bu madde kapsamında ve Federal 

Askerlik Hizmeti Kanunu uyarınca zorunlu askerlik hizmetine alınan Alexander Dory 

isimli Alman vatandaşının başvurusunu görüşen Alman idare mahkemesi, erkek 

vatandaşların zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle kadınlara göre iş hayatına daha geç 

atılmalarının Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde eşitlik ilkesinin bir ihlali olup 

olmadığını, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’na (ATAD) sormuş ve Divan 11 Mart 2003 

tarihli kararında41 söz konusu uygulamanın Birlik hukukuna aykırı olmadığına karar 

vermiştir.  

 ATAD’a göre,  silahlı kuvvetlerin örgütlenmesinin (organizasyonu) bütünüyle üye 

ülkelerin yetkisi altında olduğu kabul edilemez,  çünkü  “Birlik hukuku kapsamında kamu 

güvenliği gerekçesiyle alınan tüm tedbirleri dışlayan böyle bir istisna”  Birlik hukukunun 

bağlayıcılığına ve tek tip uygulanma zorunluluğuna ters düşer.  Bu nedenle Divan’a göre, 

“üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin organizasyonuna  ilişkin kararları, özellikle istihdamla 

ilişkili olarak kadın erkek eşitliği ilkesinin gözetilmesi gerektiği durumlarda, Birlik 

hukukunun uygulanma alanından bütünüyle ayrık tutulamaz.” Ancak Divan, askerlik 

hizmeti nedeniyle profesyonel kariyerde meydana gelen gecikmenin “Üye ülkenin 

askerlik hizmeti ile ilgili olarak yaptığı tercihin kaçınılmaz bir sonucu olduğuna” karar 

vermiştir. Diğer bir deyişle Divan, “üye ülkelerin askerlik organizasyonu ile ilgili olarak 

yapmış oldukları tercihlerin” “askerlik hizmeti ile yükümlü erkeklerin iş hayatına 

kadınlara göre daha geç atılmalarından” daha önemli olduğuna karar vermiştir. 

 ATAD’ın bu kararı verirken üye ülkelerin “silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ile 

ilgili kararları” ile “hayati menfaatleri ya da ülkelerinin savunması için askeri 

organizasyona ilişkin tercihleri” arasında yapmış olduğu ayrımın belirsizliği haklı olarak 

vurgulanmıştır. Çünkü, yine ATAD’a göre, bunlardan birincisi Birlik hukuku 

kapsamındaki iken, ikincisi tamamen üye ülkelerin takdir alanı içerisinde kalmaktadır. 

ATAD Dory kararında, Alman hükümetinin uygulamasını ikinci alanda görerek dava 

konusu eşitsizliğe müdahale etmekten çekinmiştir. Askerlik yükümlülüğü ile ilgili böyle 

bir yorumun, Birliğin Eşit Muamele Direktifi’ni uygulanamaz hale getirdiği haklı olarak 

ifade edilmiştir. ATAD’ın, üye ülkelerin savunma politikaları çerçevesinde yapmış 

oldukları tercihleri, genç insanların kariyer planlamalarının önüne koyan bu yaklaşımının 

                                                
41 Case C-186/01, Alexander Dory v. Federal Republic of Germany, [2003] E.C.R.I-2508 (11 Mart 2003). 
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hukuki değeri haklı eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle, ATAD’ın aksi yönde bir 

kararının, diğer bir deyişle AB hukukunun uygulanabilirliği yönünde bir kararının, 

sonuçta üye ülkeleri ya kadınlara da hizmet yükümlülüğü getirmek, ya da tümden zorunlu 

askerlik hizmetini kaldırmak gibi bir durumla karşı karşıya bırakmasının kaçınılmazlığı 

düşünüldüğünde, ATAD’ın bu kararında profesyonel askerlik hizmetinin kadınlara da hak 

olarak tanınması yönündeki önceki kararları nedeniyle çekmiş olduğu tepkileri 

hafifletmeye çalıştığı yönündeki yorumlara katılmamak güçtür 42 

 AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, “vatan hizmeti”ne ilişkin 1982 Anayasası 

düzenlemesinin teorik olarak ileri bir düzenleme olduğu, yasal düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi halinde eşitlik ilkesinin ihlali olarak görülebilecek bir uygulamanın 

rahatlıkla bertaraf edilebileceğini söylemek mümkündür. 

 

c. Askerlik çağında olması,43 

d. Vücutlarının askerlik hizmeti yapmaya elverişli olması gerekmektedir. 

           Askerliğe elverişli olanlar: sağlık yetenekleri bakımından hiç bir hastalık ve 

arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A 

dilimine girenlerdir. 

 Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar 

Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir. 

            Askerliğe elverişli olmayan yükümlüler44-45, askere alınmazlar. Bunlardan 

arızaları gözle görülebilecek kadar belirgin olanların raporlarına, arızayı gösteren bir 

boy fotoğrafı eklenerek iki nüsha rapor düzenlenir ve onay makamlarına gönderilir, 

onaylanan raporlar kesinleşir. Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, diğeri askerlik 

şubesindeki özlük dosyasına konur. 

                                                
42RUDOLF Beate, “European Union: Compulsory military service”, Int J Constitutional Law 2005,C 3: 
673-679. 
43 Ayrı bir bölümde ele alınacaktır. 
 
44 Eski yasa hükümlerine göre mevcut arızası nedeni ile askerliğe elverişsiz sayılarak ihtiyata ayrılan 
davacının , bilahare değişen yasa hükmüne dayanılarak hakem muayenesine sevki mümkün değildir. 
(AYİM.2D.,6.12.1989,E.1989/284,K.1989/350) 
 
45 Askerlik Hizmetini yerine getirdiği sırada askeri hastanece rahatsızlığı nedeni ile “askerliğe elverişli 
değildir” şeklinde rapor düzenlenerek terhis edilen davacının raporunun bilahare idarece kaybedilmesi 
sonucu kontrol ve hakem muayenelerine sevk edilerek askerliğe elverişli bulunduğu gerekçesi ile askere 
celbi yolunda tesis edilen işlem hukuka aykırıdır. 
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 Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan yükümlülere ertesi yıla bırakma kararı 

verilir ve iki nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Raporları 

onaylanan bu yükümlülere ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Onay makamlarınca tekrar 

muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderilir ve bunlara 

muayene sonucu alacakları rapor kararlarına göre işlem yapılır. 

 Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın askeri hastanelere 

gönderilir. Bunların kesin kararları, bu hastanelerin sağlık kurullarınca verilir. 

Bu koşuları taşıyanlar, Askerlik Kanunun tespit ettiği esaslar dışında ve 

muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir zaman askerlik çağından çıkarılamaz.  

 

2.2. Askerlik Çağı 

 

Askerlik çağı; her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına 

girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak, 41 yaşına girdiği sene Ocak 

ayının birinci gününde bitmek üzere en çok 21 sene devam eden süredir. Silah altı 

hizmetini yapmadıkça hiçbir fert askerlik çağından çıkarılamaz. 

Senenin hangi ayında doğarsa doğsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her 

erkeğin askerlik çağının başlangıcı Ocak ayının birinci günüdür. Kanunda yazılı 

muvazzaflık hizmet süresinden fazla yapılan hizmet süreleri askerlik çağının sonundan 

iki kat düşülür. 

Askerlik çağı süresi Genel Kurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine ve 

Mili Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 5 yıla kadar 

uzatılabilir ve kısaltılabilir.      

Bir yükümlünün askerlik çağının hesabında basit olarak şu formül kullanılır. 

Yükümlünün hangi yıl askerlik çağına girdiğini tespit etmek için, nüfus kütüğünde 

yazılı doğum tarihine gün ve ay nazara alınmadan 19 rakamı eklenir. 

Aynı şekilde askerlik çağının bitiminin hesabında da yükümlünün nüfus 

kütüğünde yazılı doğum tarihine gün ve ay nazara alınmadan 40 rakamı eklenir. 

 Askerlik çağı 1111 sayılı Askerlik Kanununun 3 ncü maddesine göre Yoklama 

Dönemi, Silah altı Dönemi, Yedeklik Dönemi olmak üzere üçe ayrılır.        

 



 
23

2.2.1. Yoklama Dönemi ve Sevk İşlemleri 

 
Askerlik çağının başlangıcından, kıt’aya katılışa kadar geçen süreye yoklama 

dönemi denir.46  

Yoklama dönemi; yükümlülerin askerlik çağının başlangıcından silah altı 

(muvazzaflık) döneminin başlangıcına kadar olan sürede, kimlik, adres, nitelik, özellik 

ve sağlık durumlarını tespit ederek, bilgilerin kütük defterine yazılması bilgisayar 

ortamına aktarılması ve şahsi dosyaların açılması işlemlerini kapsar.47   

Yoklama Dönemi, ilk yoklama ve son yoklama dönemi olarak ikiye ayrılır.  

 

2.2.1.1. İlk Yoklama Dönemi  

 

İlk yoklama dönemi, yükümlünün askerlik çağına girdiği yılın Ocak ayının 1 nci 

gününden başlayıp aynı senenin 30 Haziran tarihine kadar devam eden süredir. Bu 

tarihler arasında o yıl askerlik çağına girenlerin miktarı, kimlikleri ve adresleri tespit 

edilir.  

İlk yoklamanın amacı, 

a. Nüfustan verilen kimlik çizelgelerindeki kimlik bilgileri ile yükümlülerin 

nüfus cüzdanlarında yazılı kimlik bilgilerinin karşılaştırılarak, yanlışlık ve 

noksanlıkların giderilmesi, 

b. O yıl askerlik çağına giren doğumun miktarının öğrenilmesi, 

c. Yükümlünün iş ve oturma yeri adresinin tespit edilmesidir. 

İlk yoklamanın yapılışı, 

a. Askerlik Şubelerince o yıl askerlik çağına giren yükümlülerin kimliklerini 

gösteren “ kimlik bildirim çizelgeleri” , bir önceki yılın Aralık ayının ilk haftasında İl ve 

İlçe Nüfus Müdürlüklerinden yazı ile istenir. 

b. Nüfus Müdürlüklerinde 2 şer nüsha olarak düzenlenen çizelgeler 15 Ocak 

tarihinde Askerlik Şubesinde bulundurulur. 

                                                
46 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4 ncü maddesi 
 
47 MSY 70-1C Asker alma Yönergesi,2.Bölüm,1.Kısım, s,1/b 
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c. Gelen çizelge ile kütük defteri hazırlanır. İlk yoklama kimlik çizelgesi 

çıkarılır. Bir tanesi 1-30 Nisan tarihleri arasında Askerlik Şubesinde ilan panosuna 

asılması için bekletilir.İkinci çizelge Köy ve Mahalle Muhtarlıkları için tebligat amacı 

ile  ilk yoklama talimatı ile birlikte en geç 1 Mart tarihinde mülki makama gönderilir.     

Askerlik çağına girmiş olup da 20 yaşına girdiği yılın Temmuz ayının birinci 

gününe kadar doğrudan doğruya veya herhangi bir vasıta48 ile ilk yoklamasını 

yaptırmayanlardan son yoklamasının devam ettiği günler bitinceye kadar müracaat eden 

veya ele geçenler para cezasına tabi tutulur ve her iki yoklamaları birden yapılarak, 

durum askerlik cüzdanlarına kaydedilir.  

1 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında ilk yoklamasını yaptırmayanlar, 16 Mayıs – 

30 Haziran tarihleri arasında ele geçerler veya kendiliğinden askerlik şubelerine 

müracaat ederlerse 1000 kuruş49 para cezasına mahkum olurlar. Süresinde ilk 

yoklamasını yaptırmayanlar 1 Temmuz – 31 Ekim tarihleri arasında ele geçerler veya 

kendiliklerinden gelirlerse, para cezasına mahkum edilmekle birlikte son yoklamaları da 

yapılır. 31 Ekim tarihinden sora hem ilk hem de son yoklamasını yaptırmamış 

olanlardan emsalinin ilk kafilesinin sevkine kadar ele geçen veya kendiliğinden 

gelenlere 1111 sayılı Askerlik Kanununun 84 ncü maddesinde belirtilen para cezasının  

iki katı para cezası50 verilir.  

Cezalı işlem yapılabilmesi için ilanen toplu tebligatın yapılmış51  yükümlünün 

yasal bir mazeretinin bulunmaması gerekir. 

Askerlik Şubesi suç oluştuğunu belirledikten sonra ceza teklif yazısı ile suçu 

il/ilçe idare kuruluna bildirir. İlçe idare kurulu bu teklif yazısına dayanarak yükümlünün 

savunmasını alır. Yasal bir özrünün olup olmadığını araştırır. Özrü olmayanlar hakkında 

iki suret ceza teklif yazısı hazırlar. Bu yazı üyeler tarafından imzalanınca ceza karara 

bağlanmış olur. Bu kararlardan bir nüshası mal müdürlüğüne cezanın tahsil edilmesi 

için gönderilir. Diğer suret Askerlik Şubesine bilgi için gönderilir.Bu kararın ilgisi 

                                                
48 Yükümlünün kendisinin yoklamaya gelmesi zorunlu değildir.Yükümlü hakkında istenilen bilgileri 
verebilecek akrabası veya arkadaşı da ilk yoklama işlemini yaptırabilir. 
 
49 2007 yılı uygulanacak para cezası 1,01 YTL.dir. 
 
50 2007 yılı uygulanacak para cezası 3,04 YTL.dir. 
 
51 1 – 30 Nisan tarihleri arasında kimlik çizelgelerinin askıda tutulması ve çizelgelerin altının muhtar ve 
en az iki aza tarafından imza edilmesi gerekmektedir. 
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Askerlik Kütük defterinin C bölümüne ve bilgisayar kayıtlarına işlenir ve yazı 

yükümlünün şahsi dosyasında arşivlenir.  Verilen  ceza Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulleri hakkındaki Kanun esaslarına göre tahsil edilir. Askerlik Meclisleri toplu ise 

ceza kararları bu meclislerce karara bağlanır. Eğer toplu değil ise il/ilçe idare 

kurullarınca karara bağlanır. Askerlik meclisleri toplu değil ise il/ilçe idare kurulları 

Askerlik Meclisi yetkisine sahiptir.  

 

2.2.1.2. Son Yoklama Dönemi 

 

   Son yoklama dönemi; yükümlünün askerlik çağına girdiği yılın 1 Temmuz 

tarihi ile 31 Ekim tarihleri arasında geçen dört aylık süredir. O yıl askerlik çağına giren 

ve geçen yıl ertesi yıla bırakılmış olan yükümlülerin; 

Bedeni kabiliyetlerini, 

Tahsil Durumlarını, 

Sanat ve Mesleklerini, 

Ve diğer özelliklerini ( ikamet adresleri, boy , kilo , bildiği yabancı dil , sporcu 

olup olmadığı, sabıkasının bulunup bulunmadığı, sevklerinin ertesi yıla terk edilip 

edilemeyeceği vb.) tespit amacıyla yapılan işleme son yoklama denir. 

 Son yoklamanın amacı, 

a. O yıl askerlik çağına giren ve bu doğumla işleme tabi daha yaşlı yükümlüleri 

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre sağlık muayene ve kontrolünden geçirip 

askerliğe elverişli olup olmadıklarını kontrol etmek; 

b. Askerliğe elverişli olduğu tespit edilenlerin sınıflandırmaya esas olacak, 

meslek veya sanatlarını, öğrenim durumlarını, adreslerini, nitelik ve özelliklerini 

belirlemek, 

c. Öğrenci ve hapiste olanlar ile sağlık durumu geçici olarak askerliğe elverişli 

olmayanların ertesi yıla terk işlemlerini yapmak,52 

                                                
52 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi , son yoklama sırasında askerlik işleri ertesi seneye 
terk edilecekleri 7 grupta toplamıştır.Bunlar tehiri zorunlu olanlar ve olmayanlar diye 2 gruba ayrılabilir. 
A. Tehiri zorunlu olanlar: 

1. Vücutları askerliğe yaramayacak kadar büyümemiş olanlar, 
2. Hasta , tutuklu ve hükümlü olanlar, 
3. Orta okul , lise , üniversite ve yüksek okulda okuyanlar ,(29 yaşına kadar) 
4. İki oğlundan biri askerde olanlar, 
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Milli Savunma Bakanlığınca o doğuma ait son yoklama emri askerlik şubelerine 

geldikten sonra askerlik şubelerinin bulunduğu yerdeki mülki makama askerlik 

Meclisinin53 son yoklama emrinde belirtilen tarihte toplanacağını yazı ile bildirir. O yıl 

askerlik çağına giren ve o doğumlularla işleme tabi olan her yükümlü için “ son 

yoklama çağrı tebligatı” hazırlanır. Her köy ve mahalle muhtarlığı için son yoklama ilan 

örneği ve son yoklama talimatı hazırlanarak ikişer adet çağrı tebligatı ile birlikte mülki 

makamlara gönderilir. Son yoklamaya çağrılan yükümlüler için birer adet son yoklama 

belgesi hazırlanır ve belirlenen tarihlerde yükümlülerin son yoklamaları yapılır. (1111 

sayılı Askerlik Kanununun 20 nci maddesi.)   

Askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını değiştirenlerin yaşlarında yapılan 

değişikliğin askerlik yükümlülüklerine bir etkisi yoktur. Ancak son yoklaması 

yapılmamış olanların nüfus kütüğünde yazılı yaşları, şahıslarına uygun görülmeyenlerin 

yaşlarının düzeltilmesi nüfus kanununa göre talep edilebilir.  

İdarenin İsteği ile Yaş Düzeltilmesi Yapılması:  Yaş düzeltilmesi talebinde 

bulunmaya askerlik meclisleri veya askerlik daire ve şube başkanları ve mahallin en 

büyük mülkiye memurları yetkilidir. Son yoklama sırasında vücudu askerlik yapacak 

derecede gelişmemiş olanlar için yükümlünün nüfus kaydının bulunduğu mahal içindeki  

yaş düzeltmesine yetkili mahkemeden yaş düzeltmesi talebinde bulunabilmesi için 

Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulur.  

Yükümlünün Kendisi Tarafından Yapılan Yaş Düzeltilmesi: Yükümlünün 

yapmış olduğu yaş düzeltilmesinin askerlik yükümlülüğünü etkilemesi için yaş 

düzeltilmesinin askerlik çağına girmeden yapılması gerekir. Askerlik çağına girmeden 

yaş düzeltilmesinin yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesinde mahkemenin karar 

tarihi değil hükmün kesinleşme tarihi esas alınır. Karar kesinleşme tarihinde 

yükümlünün eski doğumluları askerlik çağına girmemiş olmalıdır. 

                                                                                                                                          
 B. Tehiri zorunlu olmayanlar, 

1. 160 sayılı kanuna tabi bir kısım kamu personeli, staj , yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanlar, 
(33 yaşına kadar) 

2. Dünya çapında başarılı olanlar,(36 yaşına kadar) 
3. Yabancı ülkelerde çalışanlar,  
 

53 Askerlik Meclisi 1111 sayılı Askerlik Kanunun 21 nci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na 
göre oluşturulur. Meclis en az beş üye ile toplanır. Bu beş kişiden Askerlik Şube Başkanı, Nüfus müdürü 
ve iki tabip mecliste bulunmaz ise meclis toplanamaz.  
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Yaş düzeltmesi yaptıran yükümlü, nüfustan aldığı, yaş düzeltmesi yapıldığına 

ilişkin yazı ile askerlik şubesine başvurduğunda, düzeltmenin askerlik çağına girmeden 

yapılıp yapılmadığına bakılır. Düzeltme geçerli ise, bu yazının özeti kütük defterine ve 

bilgisayara işlenir. Yazı şahsi dosyasında saklanır. 

Yeni yaşlarına göre; yaşıtlarının son yoklaması yapılmamış veya yapılmakta ise, 

emsalleriyle birlikte son yoklaması yapılır. Yaşıtlarının son yoklaması yapılmış ise, 

emsallerinin ilk kafilesinin sevk edilip edilmediğine göre 1111 sayılı Askerlik 

Kanununun 84 veya 86 ncı maddeleri tatbik edilir.54 Yaş düzeltmesi yapılan yükümlü 

hukuki bir işlemle askerlik çağına girdiğinden kendisine son yoklama çağrı pusulası 

tebliği mümkün olmaz. Bu amaçla yaş düzeltme işlerinde genellikle cezasız işlem 

yapılır. İster kendi isteği ile, ister idarece açılan davada yaş düzeltilmiş olsun, yeni 

yaşına göre 23 yaşını doldurmuş olanlara cezalı işlem yapılır.  Bu hususu açıklamak için 

maddi vakıalar ile ele alınması gerekir se;  

1985 doğumlu bir yükümlü 5 Mart 2004 tarihli karar ile doğum tarihini 1983 

olarak düzelttirdiğine ilişkin bir karar ile Askerlik Şubesine başvurduğunda; 1985 

doğumlular 01 Ocak 2004 tarihinde askerlik çağına girdiğinden, yükümlünün yaş 

düzeltme kararı askerlik çağına girdikten sonra alınmış olacağından askerlik işlemleri 

bakımından bir hüküm ifade etmeyecek ve yükümlü 1985 doğumlularla işleme tabi 

tutulacaktır.55 

1985 doğumlu bir yükümlü 5 Mart 2003 tarihli karar ile doğum tarihini 1983 

olarak düzelttirdiğine ilişkin bir karar ile Askerlik Şubesine başvurduğunda; 1985 

doğumlular 01 Ocak 2004 tarihinde askerlik çağına girdiğinden, yükümlünün yaş 

düzeltme kararı askerlik çağına girmeden verilmiş olacağından düzeltme geçerli olacak, 

Yükümlü askerlik şubesi açısından 1983 doğumlular gibi işleme tabi tutulacak ve 1983 

doğumluların ilk kafilesi 21 Şubat’ta sevk olduğu ve kendisine tebligat yapılmadığından 

1111 sayılı Askerlik Kanununun  86 ncı maddesine göre cezasız olarak işlem 

yapılacaktır. 

                                                
54 Bkz. Tez,2 nci Bölüm, 
 
55 1111 sayılı Askerlik Kanununun 81 nci maddesine göre askerlik çağına girildikten sonra yapılan yaş 
tashihlerinin yükümlünün askerlik durumuna bir etkisi olmadığından ; davacının askerlik çağına girdikten 
sonra sonuçlanan yaş tashihi kararı dikkate alınmadan , idarece askere sevki yolunda tesis edilen işlemde 
hukuka aykırı bir yön yoktur. (AYİM.2.D. 08.12.1999 gün ve 1999/513-737 E.K.sayılı kararı) 
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05.03.1985 doğumlu bir yükümlü 5 Mart 2003 tarihli karar ile doğum tarihini  

01 Mart 1980 olarak düzelttirdiğine ilişkin bir karar ile Askerlik Şubesine 

başvurduğunda; 1985 doğumlular 01 Ocak 2004 tarihinde askerlik çağına girdiğinden, 

yükümlünün yaş düzeltme kararı askerlik çağına girmeden verilmiş olacağından 

düzeltme geçerli olacak, Yükümlü askerlik şubesi açısından 1980 doğumlular gibi 

işleme tabi tutulacak ve 1980 doğumluların ilk kafilesi 21 Şubat’ta sevk olduğu ve 

kendisine tebligat yapılmadığından 1111 sayılı Askerlik Kanununun  86 ncı maddesine 

göre cezasız olarak işlem yapılması gerekecektir. Ancak yaş düzeltmesi kararının 

verildiği tarih ile yeni doğum tarihi arasında 23 yaştan fazla yaş büyümesi yapıldığından 

1111 sayılı kanunun 81 ve 86 ncı maddeleri gereğince cezalı olarak işleme tabi tutulur.  

Bu bölümde önem ve uygulamadaki sıklığı göz önüne alınarak öğrenci ve 

tutuklu ve hükümlü statüsündeki yükümlülerin askerlik durumları ayrıca ele alınacaktır.  

İlk yoklama sırasında öğrenci olduğu belirlenen yükümlünün okumakta olduğu 

okula  nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığınca öğrenci durum belgesi 

gönderilir. Okul idaresi de bu belgede istenilen bilgileri tamamladıktan sonra askerlik 

şubesine iade eder. Bu bilgiler alındıktan sonra, yüksek okul, akademi ve fakültede 

öğrenci olduğu tespit edilen mükellefin okulla ilişiği kesilmedikçe ve öğrenimine 

devam ettiği okul idaresince her yıl öğrenci belgesi ile kanıtlananlar 29 yaşını 

bitirinceye kadar ertesi seneye bırakma işlemine tabi olurlar. Bu arada okulla ilişiği 

kesilenlerin ise, ilişiklerinin kesildiği yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem 

görerek askerlik kararı alınır.ancak bu süre içinde mezun olmak veya yeniden 

öğrenimine başlama olanağı bulunanların 29 yaşı bitirinceye kadar öğrenimlerine 

müsaade olunur. Ancak bir fakülteyi bitirdikten sonra ikinci bir fakülteye başlamak 

ertesi seneye terk hakkı vermez. İki sene üst üste sınıf geçemeyenler de ertesi seneye 

bırakılmayıp asker edilirler. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin askerlik durumları 1111 sayılı Askerlik 

Kanunun  35/E fıkrasında düzenlenmiştir. Burada yedek subay aday adaylarının askerlik 

kararı aldırdıktan sonra sevklerinin durdurulması söz konusudur. Bu yükümlülerin 

sevkleri Milli Savunma Bakanlığı’nca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar 

ertelenebilir.ancak burada yasa lisans öğreniminden farklı olarak ilgili kurum amirinin 

MSB.’na teklifte bulunmasını öngörmüştür. 
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Askerlik Kanununun 86 ve 89 ncu maddelerinden birinden soruşturma açılan 

yükümlüler, beraat etmedikçe veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

verilmedikçe sevk tehiri işlemine tabi tutulmazlar. İlkini bitirdikten sonra ikinci yüksek 

lisans ya da doktora programına başlamak sevk tehirine imkan vermez.    

Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olanlardan işleme tabi oldukları doğumluların 

son tertibinin son sevk gününden yani 27 Kasım tarihinden sonra tahliye edilecekleri 

tespit edilenlerin Askerlik Kanununun 35/b maddesi gereğince askerlikleri ertesi yıla 

bırakılır. Emsalinin son tertibinin son gününe kadar tahliye edilecekleri bildirilenlerin 

(hükümlüler) askerlik işlemleri ertesi yıla bırakılmaz. 

Askerlik Kanununun 28 nci maddesine göre son yoklaması yapılanlar ve 84 ncü 

madde gereğince ilk yoklamaları yapılmasına rağmen son yoklamasını yaptırmayıp 

işleme tabi olduklarının ilk tertibinin sevkinden önce ele geçenlerden cezaevine 

kapatılanlar eğer işleme tabi oldukları doğumluların son sevk gününe kadar tahliye 

edilmeyecekler ise ertesi yıla bırakılma işlemi yapılır. Bunların şahsi dosyaları her yıl 

31 Ekim tarihinde incelenir.Bir sonraki yılın 27 Kasım tarihine kadar tahliye 

edilmeyecek olanlar hakkında yeniden ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. 

Ertesi seneye bırakılmayanlardan son yoklamasını yoklama döneminde 

yaptıramayanların son yoklamaları tahliyelerini müteakip yapılır. Sevke tabi oldukları 

celp döneminin son sevk gününden önce veya bakaya ya da 1111 S.K.nun 86 ncı 

maddesine tabi yoklama kaçağı iken cezaevine kapatılanlardan işleme tabi oldukları 

doğumluların son tertibinin son sevk tarihinden sonra tahliye edilecekleri tespit 

edilenlerin sevkleri tahliye tarihine kadar ertelenir. Bunlardan 1111 sayılı Kanunun 86  

ncı maddesine göre yoklama kaçağı ve 89 ncu maddesine göre bakaya durumunda 

olanlar tahliyelerini müteakip ilk celb döneminde askerlik silah altı hizmetine sevk 

edilirler. 

Kesin tahliye tarihi tespit edilemeyenler (tutuklular) durumlarına göre bir 

sonraki yılın 31 Ekim tarihine kadar ertesi yıla terk ve sevk tehiri işlemine tabi 

tutulurlar. Bunlar daha önce tahliye edilmeleri halinde statülerine göre askere sevk 

edilirler. 

Tahliye tarihi tespit edilemeyen tutukluların şahsi dosyaları ile cezaevinde 

bulunduğuna ilişkin yazışmalar her yıl son yoklamalar sırasında ve sevk tehir bitim 

tarihlerinde incelenir. İlgili savcılıklarca yazışmalar yapılarak kesin tahliye tarihlerinin 
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tespitine çalışılır.  Tahliye tarihleri tespit edilemeyenler hakkında yeniden tespit 

edilemeyenler hakkında yeniden ertesi yıla terk veya sevk tehir işlemi yapılır.               

İlk Yoklamasını yaptırmış olduğu halde kanuni süre içerisinde (1 Temmuz – 31 

Ekim tarihleri arasında ) haklarında çıkarılmış ve usulüne uygun tebliğ edilmiş son 

yoklama çağrı pusulasına rağmen, son yoklamaya gelmeyen ve varsa kanuni mazeretini 

bildirmeyenlerden bir sonraki yılın şubat ayının 20 nci günü saat 24.00’a kadar ele 

geçenlere 1111 sayılı askerlik Kanununun 84 ncü maddesi uygulanır. 

Askerlik çağına giren yükümlüler ile evvelki seneden ertesi yıla terk edilenler, 1 

Temmuz – 31 Ekim tarihleri arasında son yoklamalarını yaptırmakla yükümlüdür. 

Özürsüz olarak son yoklamalarını yaptırmayanlardan, emsallerinin ilk celbinin sevkine 

kadar ( 1 Kasım – 20 Şubat tarihleri arasında ) kendiliğinden gelir, yakalanır  veya ele 

geçirilirse, haklarında 1500 kuruş56 para cezası tatbik olunur. Para cezasının tahsili Mal 

Müdürlükleri veya Defterdarlıklarca Amme Alacaklarının Tahsil Usulleri hakkındaki 

Kanun esaslarına göre yapılır.  Askerlik Şubelerince para tahsili yapılmaz.   

 

2.2.1.3. Yükümlülerin Sevk İşlemleri 

Askere sevk açısından erbaş ve erler ile yedek subaylar, statülerinin farklı olması 

nedeni ile   sevk işlemleri ayrı başlıklar altında incelenecektir. 

 

2.2.1.3.1. Erbaş ve Erlerin Sevk İşlemleri; 

          Son yoklama sonunda askerlik şubeleri normal er statüsüne tabi yükümlüler için 

er nitelik çizelgeleri hazırlar ve Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire 

Başkanlığına gönderilir. Gönderilen er nitelik listeleri ASAL Daire Başkanlığı  

tarafından değerlendirilerek bilgisayar ortamında yükümlülerin sınıflandırılması yapılır. 

Hangi eğitim birliklerine gidecekleri saptanır. ASAL Daire Başkanlığınca iki nüsha 

olarak hazırlanan “Yükümlülerin Sınıf ve Eğitim Merkezleri (YÜSEM) listesi, disketi 

ve celp emri askerlik şubelerine gönderilir. 

 Askerlik şube başkanlıkları, önceki celplerde sevke tabi olduğu halde çeşitli 

nedenlerle sevkleri tehir edilenlerin bu celpte sevk edilmesi gerekenler ile As.K.nun 86 

                                                
56 2007 yılı uygulanacak para cezası 1,52 YTL.dir. 
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ncı maddesine tabi yoklama kaçakları göz önüne alınarak hazırlanan YÜSEM listesini 

ilan panosuna asarlar. 

Her yıl ocak ayında, o yıl sevk edilecek doğuma ait genel celp emri ASAL 

tarafından yayınlanır. Bu emir, o yılın tüm celp dönemleri için geçerlidir. Ayrıca her 

celp döneminden önce o celbe ait özel celp emri de yayınlanır. YÜSEM listesi özel celp 

emri ekinde gönderilir. Celp emri o yıl kimlerin silah altına alınacağını, silah altına 

alınırken hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan bir emirdir. 

 Sınıflandırma sonucuna göre her doğum yılda dört celp grubuna bölünerek celp 

ve sevke tabi tutulur. Bu celp ve sevk grupları şöyledir. 

        Er  Celp  ve Sevk Günleri : 

   a.  1 nci celp grubu: Şubat celbi  (21 -  27 Şubat – 1 nci Tertip ) 

   b.  2 nci celp grubu: Mayıs celbi (21 – 27 Mayıs – 2 nci Tertip ) 

   c.  3 ncü celp grubu:Ağustos celbi (21 – 27 Ağustos 3 ncü Tertip ) 

   d.  4 ncü celp grubu: Kasım celbi (21 – 27 Kasım 4 ncü Tertip) 

 

           Celp Dönemi : Celbin ilk günü dahil ile ondan sonra gelen celbin ilk günü  

(hariç) arasındaki zamandır. Celp ve sevk günleri sabit olmayıp, yıldan yıla veya 

celpten celbe değişiklik gösterebilir. Celp ve sevk günleri, her yıl MSB. ASAL 

D.Bşk.lığınca yayımlanan celp ve sevk emirlerinde belirtilir. 

Askerlik şubelerinin genel celp dönemlerine ayrılması diğer celplerde hiç sevk 

yapmayacağı anlamına gelmez. Genel celbi erken olan şubeler kalan yükümlüleri daha 

sonraki celplerde, genel celbi geç olan şubeler ise erken sevk isteyen ,özel durumları 

olan , yoklama kaçağı, bakaya olan veya kanuni mazereti sona eren yükümlülerini daha 

önceki dönemlerde sevk edebilirler.57  

YÜSEM listesinin hazırlanmasını müteakip, sevke tabi tutulan yükümlülere ait 

askerliğe sevk için çağrı pusulalarının dökümü tebliği için mülki makama gönderilir. 

Ayrıca son yoklama sırasında nüfusa kayıtlı oldukları yer dışında adres beyan etmiş 

olanların bu adresleri için de askerliğe sevk çağrı pusulası tanzim edilir, tebliğ için ilgili 

mülki amirliklere gönderilir. Sevk için çağrı pusulası sevk tarihinden en az 15 gün 

                                                
57 ÇELEN Orhan, Askerlik Kanunu...,s.340 
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önce58 yükümlünün bizzat kendisine, yoksa ana, baba, kardeş ve sair akrabalarından 

kim varsa ona tebliğ edilmelidir.59 

Sevk edilen yükümlülerin sevk belgelerine askerlik şubelerindeki kayıtlarına 

göre tahsil, sanat, meslek, varsa özellik60, yoklama durumu sevk tarihi gibi bilgiler 

eksiksiz olarak yazılır. Sevk edildiği eğitim birliğine kadar yükümlülere ödenen yiyecek 

ve taşıma ücreti de sevk belgesine eklenir. Yükümlülere, eğitim birliklerinin 

uzaklıklarına göre asgari 1 azami 3 gün yol süresi verilir. Aynı garnizon içinde sevk 

edilse bile 1 gün yol süresi verilmelidir. Trenle sevk edilecek yükümlüler gidecekleri 

yere göre gruplandırılır ve tren sevk muhtırası kesilerek gönderilir, trenle gitmek 

istemeyenlere otobüs ücreti verilmez. 

Yükümlülere sevk emrinde yazılı sevk tarihleri yazılmak üzere 10 gün önceden 

sevk emri verilebilir. 

İstenildiği yerde askerlik şubesine mazeretsiz olarak gelmeyenler bakaya 

işlemine tabi tutulur, bunların isim listeleri aranılmaları ve elde edilmeleri için en büyük 

mülkiye amirine gönderilir.61 

                                                
58 1111 S.K MADDE 43 - Çabuk yapılacak toplanmaların gayrı zamanlarda toplanma emirleri müdafaai 
Milliye, kolordu, askerlik daire ve şubeleri tarafından verilecek haber üzerine Dâhiliye Vekâleti, valiler 
ve kaza kaymakamlarınca, sefaret ve şehbenderhanelerce gazete veya diğer vasıtalarla on beş gün evvel 
ilân olunur. 
 
59 1111 S.K MADDE 45 - Mülkiye Memuru, polis ve jandarma vasıtasıyla çağrılanların hangi gün şube 
merkezinde bulunacakları kendilerine, eğer köy ve mahallelerinde değilseler ana, baba, kardeş ve sair 
akrabalarından kim varsa onlara bildirmek üzere bu cetvellerin birini köy ve mahalle ihtiyar meclisi 
heyetlerine gönderir. Diğerini bu cetvelin alındığına dair ihtiyar meclisi ve heyetlerine imza ettirerek veya 
mühürlettirerek askerlik şubesine geri verir. Askere çağrılanlar nerede bulunursa bulunsun işbu madde ile 
43 üncü madde veçhile bulundukları mahaldeki ilânlarla çağrılmış sayılırlar. 
 
60 Sporcu, sürücü ehliyeti sahibi, dalgıçlık , arama kurtarma eğitimi, dağcılık  vs. özellikler, 
 
611111 S.K MADDE 47 - Toplanma gününde mahallin polis âmiri ve jandarma kumandanları veya 
yerlerine gönderecekleri kimselerle şube reisi ve subayları toplanarak çağırılan erbaş ve erden gelenlerle 
gelmiyenler ihtiyar meclisi ve heyetleri tarafından getirilecek defterler ile şube defterleri üzerinden 
karşılaştırırlar. Gelmiyenlerin gelmemeleri hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi bir sebepten 
ileri gelip gelmediğini ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve gelmiş olan arkadaşlarından tekrar sorarak hiçbir 
mazeret olmaksızın gelmemiş olanlar bakaya tanınarak ele geçtiklerinde ceza maddelerinde gösterildiği 
veçhile askerlikleri yaptırılmak üzere isimleri bakayaya mahsus defterlere geçirilir ve alt tarafı bu heyet 
tarafından tasdik olunur ve bu defterin bir aynı aranılmaları ve elde edilmeleri için en büyük mülkiye 
memuruna ve bunların içinde ecnebi memleketlere gitmiş olanlar varsa bulundukları yerleri gösterir 
defterleri Müdafaai Milliye Vekâletine ve diğer kazalarda bulunanların bulundukları mahaller 
Hükümetine ve askerlik şubelerine gönderilir. 
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    Askerlik şubelerinden sevk evraklarını almadan gelenler eğitim birliklerince 

kabul edilmezler . Bu yükümlüler, eğitim birliklerince, eğitim birliğinin bulunduğu yer 

askerlik şubesine gönderilir. Kendilerine bu şekilde yükümlü gelen askerlik şubeleri 

yükümlünün durumunu yerli şubelerinden sorarak, gerekirse sevk evraklarını hazırlar ve 

yükümlüyü tekrar sevk eder. Sevk evrakını kaybedenlerin sevk evrakına, gerekli 

açıklamanın yapılmasını müteakip, sevk tarihi olarak ilk sevk edildikleri tarih yazılır.62 

 

2.2.1.3.1.1 Sevkleri Sırasında Rahatsızlığını Beyan Edenlere 

Yapılacak İşlemler 

 

    Son yoklama sağlık muayenelerinde askerliğe sevklerine engel bir 

rahatsızlıkları olmamasına rağmen akabinde kaza geçiren, ameliyat olan ve bir hastalık 

geçirdikleri için yeniden muayenelerini talep edenler askerlik şubesinin bulunduğu 

garnizonda varsa askeri tabip yoksa sivil tabibin uygun görmesi halinde “sevkine mani 

hayati öneme haiz bir rahatsızlığının “ olup olmadığının tespiti için en yakın askeri 

hastaneye sevk edilir. Sevkleri sırasında rahatsızlığını beyan ederek asker hastanesine 

sevk edilenlerden,  sevkin son gününü (hariç) takip eden otuz günü (hastanede geçen 

süre + rapor süresi) ve daha uzun süreyi kapsayan rapor alanların sevki  raporlarının 

süresine göre müteakip celplere bırakılır. Daha az süreli rapor alanlar ise, raporlarının 

bitimini takip eden ilk gün sevk edilirler. Askerlik Kanununun   89 ncu maddesine tâbi 

olanlardan rapor alanlar, raporlarının bitimini takip eden ilk gün birliklerine sevk 

edilirler.63  

   Yirmi güne kadar istirahat raporu alanlardan sonunda muayene kaydı olanlar 

raporlarının bitiminden bir gün önce, yirmi günden fazla rapor alanlardan sonunda 

muayene kaydı olanlar raporlarının bitiminden yedi gün önce tekrar ilgili sağlık 

kuruluşlarına sevk edilerek sevklerine mâni hallerinin olup olmadığı tespit edilir. 

                                                
62 MSY:70/1C Asker Alma Devamlı Yönergesi,2 nci Bölüm, 5nci Kısım s;2-31 
 
63 MSY:70/1C Asker Alma Devamlı Yönergesi,4 ncü Bölüm, 1nci Kısım s;4-4 
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Bunlardan Askerlik Kanununun 2864 ve 8465 ncü maddesine tâbi olup ilk ve ikinci 

muayene ve istirahat sürelerinin toplamı otuz gün ve daha fazla olanlar raporlarının 

süresine göre müteakip celplere bırakılırlar. Rapor kararlarında sonunda muayene kaydı 

bulunmayanlar, rapor bitiminde sevk edilirler. 

    Yapılan muayeneleri sonucu haklarında “Bir Dönem / Üç Ay Sevk Tehiri” 

kararı verilenlerin sevke tâbi oldukları celp dönemi rapor bitim tarihini takip eden ilk 

celp dönemidir.  (Ör; 10 Haziran 2000 tarihli “Bir Dönem / Üç Ay Sevk Tehiri” raporu 

alan bir yükümlü, Kasım 2000 celbinde, 12 Temmuz 200 tarihinde “bir yıl sevk tehiri” 

raporu alan yükümlü Ağustos 2001 celbinde  sevk edilir.) 

 

2.2.1.3.1.2 Yabancı Olarak Sevklerini İsteyenlere Yapılacak   

İşlemler 

 

        Yabancı askerlik şubelerinden sevk edilecekler, askerliğe sevk için çağrı 

tebligatlarına göre sevk edilmezler. Sınıf ve tertibat yeri Türkiye YÜSEM’inde 

bulunanlar, o celp dönemine ait celp ve sevk tarihleri içerisinde olmak şartıyla yerli 

askerlik şubesi ile haberleşme yapmaksızın sevk edilir. Celp ve sevk tarihleri geçtikten 

sonra Türkiye YÜSEM’i kullanılmaz. Münferit sevke tâbi olanların (86 ve 89’uncu 

maddeye tâbi olanlar, ertelemesi bitenler vb.) sınıf ve birlikleri mutlaka yerli askerlik 

                                                
64 MADDE 28 - (Değişik: 1315 - 27.07.1970) Son yoklamaları yapılan kimseler Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine göre ikiye ayrılırlar. 
1. Askerliğe elverişli olanlar, 
2. Askerliğe elverişli olmayanlar. 
Askerliğe elverişli olmayanlar asker edilmezler. 
Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için yoklama kurullarınca bir hastane sağlık kurulu 
muayenesine gönderilmelerinde zaruret görülenlerin, yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre yol ve 
iaşe masrafları Devletçe ödenir. 
 
65 1111 S.K.MADDE 84 - İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde son yoklamanın devam ettiği günler 
içinde mahallin askerlik meclisine veya sefaret ve şehbenderhanelere gelmemiş ve gelememesi hakkında 
işbu kanunda yazılı bir mazeret bulunduğuna dair haber göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk 
tertibinin sevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden gelenlerden 1500 kuruş cezayı nakdî alınır ve 
hekime muayeneleri yaptırılarak askerliğe elverişli olanlar, kabiliyeti bedeniyelerine ve tahsil derecesine 
ve ahvali sairelerine göre tam veya kısa hizmet yapmak ve arkadaşlarıyla sevk ve terhis edilmek üzere 
numarasız olarak asker edilirler. 
Kabiliyeti bedeniyeleri askerliğe elverişli bulunmayanlar hekim muayenesine göre ya ertesi seneye terk 
olunur veya askerlikten çıkarılır. 
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şubelerinden modemle transfer edilir, bu işlem gerçekleşmediği takdirde faksla, o da 

olmazsa telefonla haberleşme yapılır. (Bunlardan ikâmetgah ilmühaberi istenmez, 

beyanları esas kabul edilir.) 

      Yabancı askerlik şubelerine müracaat ederek asker hastanesine sevklerini 

isteyenlerin (yoklama kaçağı ve bakaya dahil) durumları mutlaka yerli askerlik 

şubelerinden modemle transfer edilir (transfer gerçekleşmezse faksla o da olmazsa 

telefonla sorulur), yerli askerlik şubelerinden alınacak bilgilere göre ve varsa önceki 

raporları ile birlikte asker hastanesine sevk edilir. Daha önceki raporları eklenmeden ve 

yerli askerlik şubelerine sorulmadan hiçbir yükümlü asker hastanesine sevk edilmez. 

      Yabancı askerlik şubelerince sevk edilenlerin sevk evrakı; celp ve sevk günleri 

içerisinde sevk edilmiş ise, sevkin bitimini takip eden ilk mesai günü topluca, münferit 

sevk edilmiş ise aynı gün postaya verilir. 

      Yabancıların, askerlik durumunun tespiti maksadıyla  yerli askerlik şubesine 

çekilecek faks ve tüm haberleşmeler için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep 

edilmez.  

 

2.2.1.3.2. Yedek Subay Aday Adaylarının Sevk İşlemleri; 

 

Askerlik kanununa tabi yükümlülerden dört yıl ve daha fazla süreli yüksek 

öğretim kurumları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olan yükümlüler diğer şartları da taşımaları halinde, yedek subay 

aday adayı olurlar.66 

Askerlik Kanununa tabi olan yükümlülerden, dört yıl ve daha fazla süreli 

fakülte, akademi, yüksek okul, ve enstitü mezunları ile bunların dengi olduğu yetkili 

makamlarca kabul edilen yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan ve 

yapılan sağlık muayeneleri sonucu askerliğe elverişli oldukları anlaşılanların askerlik 

kararları, yedek subay aday adayı statüsünde alınır. Henüz askerlik çağına girmemiş 

olanların askerlik kararı alınmaz. Yedek subay adaylarının askerlik kararının alınması 

için askerlik çağına girmeleri beklenir.67 

                                                
66 1076 S. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, madde 3/b 
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1076 sayılı Yedek subaylar ve yedek Askeri memurlar Kanununun 1 nci 

maddesinde yedek subay ve memur sınıfının seferde muhtelif kadro boşluklarını 

doldurmak maksadıyla yapıldığı ve hazar (barış) zamanında yetiştirilmek üzere eğitime 

tabi tutulacakları belirtilmiştir. 

Kanunun 1 nci maddesinde belirtilen yedek subaylar iki kategoriye ayrılır. 

1. Sicil numaralı yedek subaylar : 

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz,Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel 

Komutanlığı kadrolarından emekli ve müstafi olarak yedeğe ayrılan subaylar  

2. Kayıt numaralı yedek subaylar : 

1076  sayılı Kanuna göre yetiştirilen 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim  

kurumları ile Yüksek Öğretim kurumu Başkanlığınca bunların dengi kabul edilen yurt 

dışı öğrenim kurumu mezunu yükümlülerden askerlik hizmetini yedek subay statüsünde 

yerine getirenlerdir. 

 

 Kayıt numaralı yedek subay aday adayları bitirdikleri okula göre iki ayrı 

kategoriye ayrılırlar:   

 1. Karışık sınıf yedek subay aday adayları: Sağlık sınıfı dışında olanlar ile Silahlı 

Kuvvetlerin ihtiyaç fazlası olan diş tabibi, eczacı, veteriner ve sağlık sınıf okul 

mezunlarının dahil olduğu kategori, 

 2. Sıhhiye sınıfı yedek subay aday adayları : Silahlı Kuvvetlerin kadro 

ihtiyaçlarına göre tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner 4 yıllık sağlık yüksek okulu 

mezunları bu kategoridedir. Bunlardan tıp doktorları hariç, diğerleri Silahlı Kuvvetlerin 

ihtiyacından fazla oldukları takdirde karışık sınıf yedek subay aday adayı olarak da 

değerlendirilirler. 

 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi Askerlik Kanununun 35/C maddesine göre 

Yüksek Öğrenim öğrenciliği yükümlüler için ertesi seneye terk sebebidir. Üniversitede 

öğrenim gören yükümlüler en çok 29 yaşını bitirdikleri ana kadar öğrenim hayatları 

boyunca asker edilemezler.  

                                                                                                                                          
67 MSY 70/1-C Asker Alma Yönergesi ,8.Bölüm,1.Kısım,md.1  
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Üniversite öğrenimini tamamlayanlar öncelikle son yoklama için ve aynı 

zamanda askerlik kararı alınabilmesi için bağlı bulundukları Askerlik Şube 

Başkanlıklarınca çağrılırlar. Bu çağrının nasıl yapılacağı hususu Yoklama Kaçağı almak 

suçu ile ilgili bölümde ayrıntıları ile anlatılmıştır. 

Bu çağrıya uyarak belirtilen tarihten önce askerlik şubesine gelenlerin son 

yoklamaları yapılarak haklarında askerlik kararı alınır. Alınan askerlik kararında 

yükümlünün askeri hizmete sevki için grup numarası tespit edilir. Ve bu numara 

yükümlüye verilen askerlik kararı belgesinde belirtilir. 

Üniversite mezunları için erlerden farklı olarak ayrıca askere sevk için çağrı 

pusulası çıkarılmaz. 1111 sayılı As.K.nun EK 6 ncı maddesine göre TRT aracılığıyla 

yapılan duyurular yedek subay aday adayları için tebliğ mahiyetindedir. Kanun koyucu 

yedek subay aday adaylarının eğitim seviyelerini de dikkate alarak TRT aracılığıyla 

yapılacak duyuruları yereli görmüştür. Bu duyurularda hangi grup numaralarının hangi 

tarihlerde hangi askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemlerini yaptıracakları 

belirtilmiştir.   

 

2.2.2 Muvazzaflık (Silah Altı) Dönemi 

 
Yükümlülerin askerlik şubesinden sevkiyle başlayıp terhisine kadar geçen 

süreye denir.  

 

2.2.2.1. Askerlik Hizmet Süreleri 

 
Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve 

Jandarma Genel Komutanlığında 18 aydır. Bu sürenin barışta önce on beş ay aya ve 

ardından on iki aya kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin de ihtiyacı dikkate alınarak, 

bakanlar Kurulunca karar verilebilir.68 Bakanlar Kurulunun 11 Temmuz 1992 gün ve 

92/3272 sayılı kararı ile 10 Eylül 1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere askerlik 

hizmet süresi 15 aya indirilmiş,  ardından 26 Aralık 1994 gün ve 94/6340 sayılı kararı 

                                                
68 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci maddesi, 
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ile 6 ocak 1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar 18 aya çıkarılmış69 , 

Bakanlar Kurulunun 23.06.2003 tarihli ve 2003/5795 sayılı kararnamesi gereğince 

askerlik muvazzaf hizmet süresi 15.07.2003 tarihinden itibaren Erbaş ve erler için 18 

aydan 15 aya düşürülmüş olup halen uygulama bu şekilde devam etmektedir.  

Erbaş ve erlerden ihtiyaçtan fazla olanların bir kısmı, temel askerlik eğitimini 

müteakip bedel ödemek suretiyle; bir kısmı da,temel eğitimi müteakip geri kalan 

hizmetini kamu kurum ve kuruluşlarında tamamlayarak askerlik hizmetini yapmış 

sayılırlar.   

1076 sayılı kanuna tabi olarak yedek subay olma hakkını kazanan 

yükümlülerden 31.12.1980 öncesinde mezun olanlar (Tıp doktorları hariç), 4 ay er 

olarak temel askerlik eğitimini yapmak sureti ile silah altı hizmetini yerine getirirler. 

Er statüsünde askerlik yükümlülüğüne tabi öğretmenler temel eğitimi müteakip 

Genel Kurmay Başkanlığı’nca uygun görülmesi halinde  Milli Eğitim bakanlığı emrinde 

öğretmen olarak kalan hizmet süresini tamamlayarak silah altı hizmetini yerine 

getirirler. Bu kişiler için askerlik hizmet süresi 16 aydır.  

1076 sayılı kanuna göre yedek subay olma hakkına sahip olanların silah altı 

hizmet süresi 18 aydır. Bu sürenin altı ayı yedek subay yetiştirilmekle on iki ayı subay 

olarak atandıkları kıt’a ve kurumlarda geçer. Yedek subayların hizmet süreleri Genel 

Kurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 

uzatılabilir.  Barışta aynı usul izlenerek on iki  aya kadar indirilebilir.70-71   

                                                
69 15 aylık yükümlülüğüne tabi iken işlemiş olduğu müteaddit adli ve askeri suçlar nedeni ile cezasının 
infaz edilerek tahliye edilip kıtasına teslim edilen davacının , Bakanlar Kurulu kararıyla 18 aya çıkarılan 
askerlik yükümlülüğüne tabi tutulmasında hukuka aykırı bir yön yoktur. (AYİM.2.D.,16.11.1995 gün ve 
1995/478-850 E.K.sayılı kararı) 
70 25.12.1994 gün ve 94/6340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yedek subayların yetiştirme süresi 4 ay , 
toplam hizmet süresi de 16 ay olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun 23.06.2003 tarihli ve 2003/5795 
sayılı kararnamesi gereğince askerlik muvazzaf hizmet süresi 15.07.2003 tarihinden itibaren yedek 
subaylar için 12 ay olarak belirlenmiştir. 
 
71 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci maddesinde sayılan istisnalar arasında yer almadığından ; yedek 
subay okulundaki emel eğitim döneminde başarısız olarak erbaş statüsü ile kıt’aya sevk edilen davacının 
askerlik süresi normal eratın tabi olduğu süre kadadır.(AYİM 2.D. 06.10.1994 gün ve 1994/792-1551 
E.K.sayılı kararı) 
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1076 sayılı kanuna göre yedek subay olma hakkına sahip olanlardan, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacından fazla olan yükümlüler 8 aylık er statüsü ile hizmet 

görmek suretiyle askerlik hizmetini yerine getirirler.72   

Oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir sanat ya da 

mesleği icra ederek, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 sayılı 

Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri memurlar Kanununa 

tabi yükümlüler 10.000 Alman markı veya karşılığı kadar Yönetmelikte belirtilecek 

yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna 

kadar ödemeleri ve 1 aylık temel eğitime tabi tutulmaları kaydıyla silah altı hizmetini 

yerine getirirler. 

 

2.2.2.2 Askerlik Hizmetinden Muaf Sayılacak Durumlar 

 
Aşağıdaki durumlardan birisine uygun olanlar askerlik hizmetinden muaftırlar. 

a. 1803 sayılı Af Kanununa göre, 1928 doğumlular ile daha yaşlı doğumlular 

muvazzaflık hizmetine tabi değildirler.73 

b. TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre, bedeni kabiliyeti 

askerliğe elverişli olmayanlar askerlik hizmetinden muaftırlar.  

c. Birden fazla tabiiyetli vatandaşlardan tabiiyetinde bulundukları ülkede 

askerlik yapmış olduklarını belgeleyenler74 askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş 

sayılırlar.75 

                                                
72 Bakanlar Kurulunun 23.06.2003 tarihli ve 2003/5795 sayılı kararnamesi gereğince kısa dönem er 
statüsünde olanların askerlik hizmet süresi 6 ay olarak belirlenmiştir.  
 
1.2.1.1. 73 CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI 
HAKKINDA KANUN,Kabul Tarihi: 15 Mayıs 1974,Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Mayıs 1974 - 
Sayı: 14890 Madde 18-C) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşını doldurarak askerlik çağı dışına 
çıkmış olanlar, resmi mercilere teslim olmak kaydı aranmaksızın bu kanun hükümlerinden faydalandırılır 
ve fiili askerlik yükümlülüğünden muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 
 
74 Türk ve Alman uyruğunda olduğu anlaşılan davacının yaşının büyüklüğü nedeni ile Almanya’da silah 
altına alınmaması bu ülkede ihtiyaç fazlası olduğu anlamına gelmeyeceğinden ;Almanya’da askerlik 
yaptığı kabul edilerek Türkiye’de askerlik hizmetinden muaf tutulamaz. (AYİM.2.D.,08.11.1995 gün ve 
1995/389-803 E.K.sayılı kararı) 
 
75 1111 sayılı Askerlik Kanunu 2 nci madde son fıkra 
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d. Türk Vatandaşlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinde askerlik 

yaptıklarını belgeleyenler, tekrar muvazzaf hizmetine tabi tutulmazlar.76 

e. Mülteciler ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda77 olmayanlar asker 

edilmezler.78 

f. Türkiye’ye geldikleri tarihte yirmi iki yaşını doldurmuş veya geldikleri 

memlekette askerlik yapmış oldukları anlaşılan79-80, Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna 

girmiş göçmenler asker edilmezler.81 

g. Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik 

hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı 

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek 

biçimde malul olmuş veyahut savaşta akıbeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik 

kararı alınmışsa;  ondan sonra gelen ilk oğlu istekli olmadıkça silah altına alınmaz.82-83  

                                                
76 1111 sayılı Askerlik Kanunu 2 nci madde 12. fıkra 
 
77 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre babası yabancı olmakla beraber , annesi Türk 
vatandaşlığını doğumla birlikte kazanan davacının,1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 ve 10/b 
maddelerine dayanılarak ihtiyata ayrılması ve askerlik yükümlülüğünden muaf tutulması hukuka 
aykırıdır.AYİM 2.D.16.11.1991 gün ve 1991/250-338 E.K.sayılı kararı) 
 
78 1111 sayılı Askerlik Kanunu 10 ncu madde 12. fıkra 
 
79 Türkiye’ye geldiği  tarihte 17 yaşında olmasına rağmen Bulgaristan’da askerlik yaptığına ilişkin belge 
ibraz eden davacının,Bulgaristan yasalarına göre bu yaşta askerlik yapamayacağı maddi gerçeği 
karşısında ; daha önce tesis edilen ihtiyata ayırma işleminin kısa süre sonra geri alınarak askere sevki 
işleminde hukuka aykırılık yoktur.(AYİM.2.D.09.11.1994 gün ve 19947695-1651 E.K.sayılı kararı) 
 
80 Türk ve Suriye uyruklu olduğu anlaşılan davacının Suriye’de askerlik hizmetini yerine getirdiği sabit 
ise de; 1111 sayılı kanununun 3802 sayılı kanunla değişik 2. maddesine dayanılarak çıkarılan “Birden 
Fazla Tabiyetli Vatandaşların Askerlik Yükümlülüklerini Yerine Getirmiş Sayılmalarına Dair Esasların 6 
ncı maddesine göre MSB.lığınca belirlenen ülkeler arasında Suriye Devletinin yer almaması karşısında 
davacının Türkiye’de yeniden askere alınması işlemi uygundur.(AYİM.2.D.08.11.1995 gün ve 1995/234-
835 E.K.sayılı kararı.) 
 
81 1111 sayılı Askerlik Kanunu 10 ncu madde 10. fıkra 
 
82 1111 sayılı Askerlik Kanunu 10 ncu madde 9. fıkra 
 
83 1111 sayılı Askerlik kanununun 1315 sayılı kanunla değişik 10 ncu maddesinin (C) fıkrasının (2) nolu 
bendi , bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta “ hizmet esnasında” ölmüş... ise , 
ondan sonra gelen ilk oğul istekli olmadıkça silah altına alınamaz hükmünde olup, askerde iken menenjit 
hastalığına yakalanarak vefat eden kardeşi “ hizmet esnasında “öldüğü kabul edilmeyeceğinden , 
davacının askere alınma işleminin iptal edilerek askerlikten muaf tutulmasına imkan yoktur.Bu nedenle 
davanın reddine karar verilmiştir.(AYİM.2.D.,14.12.1976 gün ve 1976/407-1110 E.K.sayılı kararı.)   
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h. Barışta, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, 

askerliğini henüz yapmadan, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine 

Bakanlar Kurulunun gerekli gördüğü sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, 

Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden 

muaf tutulurlar.84   

ı. Harp Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA ) veya Türk 

Silahlı Kuvvetleri adına okudukları üniversite veya yüksekokullardan ilişiği 

kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık 

hizmetinden sayılır.85 Fakat bu yükümlüler mutlaka temel askerlik eğitimini yaparlar. 

Harp Okullarında geçen sürenin muvazzaf askerlik hizmet süresini karşılaması halinde 

bunlar temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan yedeğe geçirilirler.86-87   

i. Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen ast subaylardan, muvazzaf askerlik  hizmet 

süresini tamamlayanlar, eksik hizmet sürelerini er olarak tamamlarlar. TSK.lerinden  

ilişiği kesilen subaylar, muvazzaflık hizmet süresinden muaftırlar.  

j. Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylardan 

herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erenlerden; askerlik eğitimi dahil, hizmet 

sürelerinin toplamı tabi oldukları askerlik hizmet süresini karşılayanlar, askerlik 

yükümlülüğünü yerine getirmiş satılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 16.6.1927 

tarihli ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre tamamlattırılır.88  

 

2.3. Yedeklik Dönemi 

Muvazzaflık devrinin hitamından askerlik çağının nihayetine kadar olan kısım 

yedeklik (İhtiyat) devridir. Yükümlünün muvazzaflık devrinin bitiminden 41 yaşına 

                                                
84 1111 sayılı Askerlik Kanunu 10 ncu madde 11. fıkra 
 
85 Harp Okulunda geçen öğrencilik döneminde , her tamamlanmış öğrenim yılının üç ayının muvazzaf 
askerlik hizmetinden sayılacağına ilişkin yasa hükmü, ilgilinin askeri öğrencilikten çıkarıldıktan sonra , er 
olarak askerlik yapması durumunda geçerli olup ; yedek subaylık statüsünü kapsamaz. 
(AYİM.2.D.,19.12.1990 gün ve 1990/233-493 E.K.sayılı kararı) 
 
86 1111 sayılı Askerlik Kanunu 10 ncu madde 13. fıkra 
 
87 GATA Askeri tıp Fakültesinden çıkarılmakla beraber son yoklamasının yapıldığı tarihte öğrencilik 
statüsü devam eden davacının bedelli , bedelli askerlikten yararlanması mümkün değildir. 
(AYİM.2.19.04.1989 gün ve 1989/33-124 E.K.sayılı kararı) 
88 Sözleşmeli Subay ve Astsubay kanunu 23/1 ve 2 nci fıkraları 
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girdiği sene Ocak ayının birinci gününe kadar devam eder. Deniz Kuvvetlerinde bahriye 

olarak askerlik yapıp yedeğe geçenlerin bahriyeye alınmayacak olanları kara ordusu 

yedeği sayılır.         

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. SİVİLLERİN BARIŞ ZAMANINDA İŞLEMİŞ 

OLDUKLARI ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA 

SUÇLARI 

           Bu suçlar muvazzaf askerlik yükümlülüğü öncesi işlenen suçlardır.89  

 

3.1. Yoklama Kaçağı Kalmak Suçu 

 
Askeri Ceza Kanununda suç olarak düzenlenen Yoklama Kaçağı Kalmak suçu 

bu bölümde incelenecektir. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 12 nci maddesinde bu suç 

“Son yoklamada bulunmayan ve bulunmadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret 

göstermemiş olanlara Yoklama Kaçağı denir” şeklinde tanımlanmıştır. Yoklama Kaçağı 

Kalmak suçu 1632 sayılı Askeri Ceza kanununun 3 ncü faslının 63 ncü maddesinde 

düzenlenmiştir. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 3. faslı Fransız Askeri Ceza 

Kanunundan iktibas edilmiştir.90  Bu suç asker kişi sıfatını taşımayan bir kimse 

hakkında As.C.K.nun uygulanmasının istisnalarından biridir.  

 

                                                
89 Bkz. Tez 1 nci bölüm, s.26 
 
90 TAŞKIN Rifat,s.,130 
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3.1.1. Hukuksal Değer, Fail ve Mağdur 

Askerlik hizmeti ulusal savunmaya yönelik bir hizmettir. Ulusal savunma ulusal 

sınırların ve ulusal devlet ile ulusal çıkarların dış tehditlere karşı korunmasına yönelik 

olabileceği gibi , ulusal sınırlar içerisinde toplumsal barış ve güven ortamı içinde 

yaşamaya yönelik tehditleri bertaraf etmeye yönelik de olabilecektir. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Türk Silahlı 

Kuvvetlerine ülkenin toprak bütünlüğünün korunması görevi yanında , anayasada 

belirtilen devletin temel ilkelerinin korunması ve kollanması görevini vermiştir. Bu 

görevin yerine getirilmesi askerlik hizmetinin sürekliliğinin ve etkinliğinin 

sağlanmasına bağlıdır. Askeri Ceza Kanununun 63 ncü maddesinde belirtilen yoklama 

kaçağı kalmak suçu diğer bakaya kalmak ve  saklı kalmak suçunda da olduğu gibi 

askerlik hizmet ve yükümlülüğünün insan kaynağının sürekliliğini ve etkinliğinin  

korunmasını amaçlayan bir suç tipidir. Askerlik Yoklamasının yapılmasının temel 

nedeni belirlenen dönem için Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirlenen savunma hedeflerine 

ulaşabilmek amacı ile  insan kaynağı planlamalarının etkin olarak yapılması ve bu 

planlara uygun insan kaynağının istihdam edilmesidir. Bu suçun işlenmesi halinde 

askeri gücün önemli   unsurlarından biri  hatta en önemli unsuru olan insan gücünün 

azalması ve bunun sonucunda silahlı kuvvetlerin görevini tam anlamıyla yapamaması 

sonucu doğacaktır. Bu durumda dolaylı olarak Türk Vatanının, Türk Ulusunun, Türk 

Devletinin ve Ulusal çıkarların etkin korunmasında zafiyet yaratacaktır.    

Suçun faili askerlik çağına girmiş ve muvazzaf askerliğe başlamamış erkek Türk 

vatandaşıdır.91  Bu anlamda özgü bir suç söz konusudur Bunlar henüz askeri bir kıtaya, 

askeri müesseseye iltihak etmemiş ve bunların sicillerine kaydedilmemiş ve fakat 

kendilerine askerlik mükellefiyeti teveccüh etmiş olanlardır.92    

         As.C.K.nu md. 63 deki suç sadece aşağıdaki 4 koşulun hepsini bir arada 

taşıyanlarca işlenebilir. 

        a. T.C. Vatandaşı olmak, 

        b. Erkek olmak, 

                                                
91 Olcay MİS , Açıklamalı ,içtihatlı , Askeri Ceza Kanunu,  Ankara,1976,s,92  
 
92 Rifat TAŞKIN,s.,130 
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           c. 19 yaşını bitirmiş olmak, 

        d. Vücudu askerlik yapmaya elverişli olmak. 

           Bu koşulları taşıyanlar muvazzaf askerlik yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça 

kaç yaşında olursa olsun askere sevk edilir. Kamuoyunda bazen askerlik çağı dışına 

çıkmışların (41 yaşını bitirmiş olanlar) askerlik hizmetinden de muaf olduğu düşünülür 

ki yanlıştır. Yalnız 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 29 gereğince Türk 

Vatandaşlığını kayıp tarihinden itibaren kişiler yabancı sayıldıklarından bu tarihten 

itibaren 4 koşuldan birincisi eksik olduğundan askerlik mükellefiyetleri de yoktur.Bu 

tarihten önce işlenmiş olsa da (yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumunda) bu tarihten 

itibaren işlenemez suç vardır ve açılmış tüm davalar düşer.93  

Askeri Ceza Kanunu, kural olarak sadece asker kişilere uygulanabilmekle 

beraber, asker kişi kavramına girmeyen bazı kişilerin de, istisnai bazı durumlarda, 

Askeri Ceza Kanununa göre cezalandırılmaları mümkündür. Bu suçta bu istisnai 

hallerden biridir. Fail asker kişi olmadığı halde As.C.K.nun 63 ncü maddesi uyarıca 

cezalandırılacaktır.    

Suçun mağduru, devlettir. Bakaya suçu herhangi bir kişisel hakka yönelmediği 

için, devlete karşı işlenen suçlardan sayılır. 

 

3.1.2. Maddi Unsur 

 

Suçun maddi unsuru usulüne uygun yapılmış tebligata rağmen yükümlünün 

birlikte işleme tabi olduklarının sevkine kadar son yoklamasını yaptırmamış olmasıdır.  

 

3.1.2.1. Usulüne Uygun Tebligat ile Yükümlünün Yoklamasını 

Yaptırmak İçin Çağrılmış Olması 

Son yoklama işlemi için yapılacak tebligat , Askerlik Kanununun 24 ve 25 nci 

maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Askerlik şubeleri  bu yıl askerlik çağına 

girmiş olanlarla geçen yıldan bu yıla bırakılanların Askerlik Meclisinin toplanmasına 

                                                
93 (As.Yrg.1 nci D.:1996-32 Esas; 1996-31 Karar) 
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karar verilen tarihte hazır bulundurulmaları için “Son Yoklama Çağrı Pusulalarını” 

hazırlar, mahallin en büyük mülkiye memuru vasıtasıyla köy ve mahalle ihtiyar meclis 

veya heyetlerine gönderir. Davet pusulalarını alan ihtiyar meclis ve ya heyetleri 

pusulalarda yazılı olan askerlik yükümlüleri köy ve mahallelerinde iseler kendilerine o 

mahalde değiller ise ana , baba , kardeş veya hısımlarına tebliğ ederler. Köy ve 

mahallelerinde olmayanların nerede, ne gibi işlerde bulunduklarını, köy ve 

mahallelerinde bulunmalarına rağmen Askerlik Meclisinin huzuruna çıkamayacak 

derecede hasta veya çürük94 olanların hastalıklarını ve bedensel özürlerini ve hapiste 

olanlar varsa nerede ne niçin hapiste olduklarını, ne kadar gün kalacaklarını, orta 

öğretim ve yüksek öğretimde okuyanların hangi okulda, ne zamandan beri okumakta 

olduklarını meclise haber vermek üzere öğrenmeğe ve pusulalarda gösterilen günde95 

çağrılanları davet pusulaları ile birlikte Askerlik Meclisinde bulundurmaya zorunludur.  

Son yoklama işlemi yükümlünün 20 yaşına girdiği yılın Temmuz ayının  birinci 

gününden başlamak üzere yapılacağından, henüz askerlik çağına girmeyenlere yapılan 

tebligat geçerli değildir. 96 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, askerlik çağına giren 

yükümlüler şube mıntıkasından 15 günden fazla uzaklaşmaları halinde bulundukları 

adresi köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya heyetlerine veya bağlı bulundukları 

askerlik şubelerine son yoklama tarihinden önce şifahen veya taahhütlü mektupla 

                                                
94 Kanun metninde bu tabir geçtiği için kullanılmıştır. Bu tabir ile sağlık yönünden Askerliğe Elverişli 
olmayanlar kastedilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Askerliğe Elverişli 
Olmayanlar tabiri  kullanılmıştır. Halkımız arasında askerlik yapamayacak derecede özrü ve rahatsızlığı 
bulunanlar açısından çürük tabiri yaygın olarak kullanılmaktadır.  
   
95Son yoklama çağrı pusulasında hangi tarihte askerlik şubesinde hazır bulunulacağının yazılmamış 
olması tebligatı geçersiz kılar) 
  Yoklama kaçağı kalmak suçunun oluşabilmesi için öncelikle sanığa veya kanuni yakınlarından birine 
usulüne uygun ve geçerli nitelikte bir tebligat yapılmış olmalıdır. 
   Üzerinde yükümlünün son yoklamasını yaptırmak üzere hangi tarihte askerlik şubesinde hazır 
bulunması gerektiği yazılı olmayan bir çağrı pusulası ile yapılan tebligat hukuken geçersiz olup, böyle bir 
tebligata dayalı olarak kurulan mahkûmiyet hükmünün bozulması gerekir.(As.Yrg. 4. D.nin 13.06.2001 
gün ve 2001/475 – 463 E.K.sayılı kararı)  
 
96 1111 sayılı Askerlik Kanununun 14 ncü maddesinin amir hükmü karşısında son yoklama işlemi , 
mükellefin 20 yaşına girdiği senenin Temmuz ayından sonra yapılmak lazım geldiğinden , 27.02.1941 
doğumlu olan sanığa 18.07.1960 tarihinde son yoklama için yapılan tebligat , henüz askerlik çağına 
girmeden evvel yapılmış icapsız ve kanunsuz bir tebligat hükmündedir.   
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haberdar etmek zorundadır.97 Eğer haber vermemiş iseler ilk ve son yoklama sırasında 

nerede bulunuyorlarsa bulundukları yerin ihtiyar meclis ve heyetlerine veya şubelerine, 

yurt dışında iseler bulundukları yerin büyükelçilik veya konsolosluklarına mahalli 

adreslerini  bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Askerlik yükümlüsü son yoklama 

çağrı tebligatının çıkartıldığı tarihte mahalle veya köyünde ise tebligatın mutlaka 

kendisine yapılması gerekir.98 Yükümlü eğer son yoklamanın çıkartıldığı tarihte 

mahalle ve köyünde değil ve 1111 sayılı Kanunun 75 nci maddesindeki bildirim 

yükümlülüğünü99 yerine getirmemiş ise  ancak bu durumda yakınlarına son yoklama 

çağrı tebligatı yapılabilir.  

 Askerlik Kanununun 25, 26 ve 45 nci maddeleri incelendiğinde ana, baba, 

kardeş ve hısımlara yapılacak tebligatta, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 16 ncı 

maddesinde yer alan birlikte oturma şartı aranmaz.100  

                                                
97 1111 sayılı Askerlik Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, askerlik çağına giren yükümlülerin şube 
mıntıkasından 15 günden fazla uzaklaşmaları halinde bulundukları adresi bildirme yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemiş olan sanık adına çıkarılan son yoklama çağrı 
pusulasının eniştesine tebliğ edilmesi üzerine eniştesinin sanığın adresini çağrı çizelgesine yazdırması 
keyfiyeti , 75 nci maddede yazılı mercileri önceden haberdar etmek manasına gelmeyeceğinden , enişteye 
yapılan tebligat geçerli olup , emsalinin sevkinden sonra müracaat eden sanık hakkında yoklama kaçağı 
suçu tekevvün eder. (As.Yrg. 3. D.  , 12.01.1998 gün ve 1998/46-34 E.K.sayılı kararı) 
 
98 1111 S.lı K.nun 45 inci maddesi, tebligatın öncelikle yükümlülerin kendilerine, yükümlüler köy veya 
mahallelerinde değilseler, ana, baba, kardeş ve sair akrabalarına yapılacağı benimsenmiştir. 
     Yükümlülerin bilinen adresinde bulunmamaları halinde aile fertlerine veya diğer akrabalarına yapılan 
tebligat geçerli sayılabilecektir. Köyünden ayrılmadığı belirlenen yükümlünün bizzat kendisine yapılması 
gereken tebligatın babasına yapılması hali yasanın aradığı anlamda bir tebligat sayılamayacağı için, böyle 
bir tebligata dayalı olarak bakaya (yoklama kaçağı) suçundan kurulan hükmün tebligat noksanlığı 
nedeniyle bozulması gerekir. (As.Yrg. 4. D.  , 17.01.2001 gün ve 2001/10 – 32 E.K.sayılı kararı) 
 
99 1111 sayılı Askerlik Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, askerlik çağına giren yükümlülerin şube 
mıntıkasından 15 günden fazla uzaklaşmaları halinde bulundukları adresi bildirme yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilerin bilinen adreslerinde akrabalarına yapılan 
tebligatın geçerli olacağı aynı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinin gereğidir. Bu nedenle akrabalarına 
yapılan tebligat sırasında sanığın bulunduğu yerin (adresin) bildirilmesi halinde dahi bu yeni adresine 
tebligat çıkarılmasına gerek yoktur.( As.Yrg. 1. D.,24.01.2001 gün ve 2001/64 – 63 E.K.sayılı kararı)  
Bu karar ile örnek gösterilen diğer bir karar:( As.Yrg. Drl. Krl., 23.01.1997 gün ve 1997/6-2 E.K. sayılı 
kararı) 
Sanık yurtdışında iken köyde halasının oğluna yapılan tebligat geçerli kabul edilmiştir.(As.Yrg. 1. D. 
28.02.2001 gün ve 2001/176-174 E.K.sayılı kararı) 
Bu karar ile örnek gösterilen diğer kararlar: ( As.Yrg. Drl. Krl., 15.05.1964 gün ve 1964/33-33 sayılı 
kararı) , ( As.Yrg. Drl. Krl.,  11.03.1966 gün ve 1966/19-9 E.K.sayılı kararı) 
 
100 As.Yrg.4.D. 16.02.1987 gün ve 1987/107-106 E.K.sayılı kararı , As.Yrg.3.D. 11.02.1969 gün ve 
1969/101-85 E.K. sayılı kararı , 
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1111 sayılı Askerlik Kanununun 25 nci maddesinde tebligatın ana, baba, kardeş 

ve hısımlara yapılacağı hususundaki düzenleme bir sıralama veya derecelendirme olarak 

değerlendirilebilir mi? Örneğin yükümlünün kendisinin tebligatın çıkarıldığı zamanda 

tebligatta belirtilen köy ve mahalle de olmaması durumunda, anne ve babası var iken 

kardeşine veya hısımlarına yapılan tebligat geçerli olacak mıdır.? Kanun maddesinde 

açıkça görüldüğü üzere tebligatta bir sıra gözetilmiştir. Kanunun 25 nci maddesinde 

belirtilen  sırada yazılı şahıslardan biri mevcut iken başkasına tebligat yapılması halinde 

tebligat geçerli olmayacaktır.101-102 Yükümlünün Askerlik Şubesince bilinen adresinde 

anne, baba ve kardeşleri ikamet etmemesi halinde sair akrabalarından birine yapılan 

tebligat geçerli olacaktır. 103- 104 Bununla birlikte Askeri Yargıtay tebligat için sanık 

hariç, diğerleri arasında herhangi bir sıralamanın söz konusu olmadığı, sanık yoksa, 

maddede belirtilen kişilerden herhangi birine yapılacak tebligatın  yeterli olduğu, aksi 

halde, sanık adres bırakmadan köy veya mahallesinden ayrılması nedeniyle 

akrabalarının birine tebligat yapılmış ise, tebliğ tarihinde sanığın ana, baba veya 

kardeşinin köy veya mahallede olup olmadığının her olayda araştırılması gerekeceği, 

bunun da kanun koyucunun amacına ters düşeceği yönünde aksi yönde de karar  

vermiştir.105 

Askerlik Kanununun 25 nci maddesinde belirtilen “hısımlar” ve 45 nci 

maddesinde belirtilen “sair akraba” olgusu yalnız kan hısımlığı ile sınırlı değildir.  

                                                
101 Kanun maddesinde açıkça görüldüğü üzere tebligatta bir sıranın gözetildiği ve  sırada yazılı 
şahıslardan biri mevcut iken başkasına tebligat  yapılamayacağı, bu nedenle tebligatın yapıldığı tarihte  
Askerlik Şubesince bilinen adresinde anne, baba ve kardeşleri ikamet eden sanığın sair akrabalarından 
birine yapılacak tebligatın bir hüküm doğurmayacağı ve bu nedenle geçersiz olacağı, (As.Yrg.Drl.Krl.nun 
14.04.1988 gün ve 1988/79-45 E.K. sayılı kararı) 
 
102Aynı köyde sanığın tebligata salih babası varken , bir başkasına yapılan tebligat geçersizdir.(As.Yrg.1 
.D. 18.02.1987 gün ve 1987/96-84 E.K.sayılı kararı) 
 
103 As.Yrg.İçt.Brl.Krl., 12.11.1954 gün ve 1954/2744-141 E.K.sayılı kararı 
 
104 Sanık adına çıkarılan son yoklama çağrı pusulasının sanık ile hiçbir akrabalık bağı bulunmayan köy 
bekçisine tebliği , Askerlik Kanununun öngördüğü bir tebligat niteliğinde olmadığından yerel mahkemece 
tesis edilen beraat kararında isabet vardır.(As.Yrg.3 .D. 09.02.1988 gün ve 1988/111-94 E.K.sayılı kararı) 
 
105 As.Yrg.D.Krl.nun 09.01.2003 gün ve 2003/3-3 E.K.sayılı kararı) 
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Medeni Kanunun 18 nci maddesinde yazılı olan sıhri hısımlara yapılan tebligatta bu 

anlamda geçerlidir.106 

 Tebligatın geçerliliği açısından tebligat yapılan kişinin öz veya üvey olmasının 

da bir önemi yoktur.107  

 Askerlik yükümlüsünün son yoklama çağrı pusulası çıkartıldığında tutuklu veya 

hükümlü108 olması halinde kendisine veya anne, baba, kardeş ve hısımlarına yapılacak 

tebligat geçerli olmayacaktır. 109   

Öğrenci statüsünde bulunanlara yapılan tebligat açısından konunun 

değerlendirilmesi gerekir se; 26 ncı maddesine göre; bir okulda okumuş olanlar öğrenim 

durumlarını gösterir okul idarelerinden verilen öğrenim durum belgesi ile bizzat 

bulunmaya, Orta veya yüksek okulda öğrenimde olup henüz okullarını bitirmemiş 

olanlar okumakta oldukları okullardan verilmiş onaylı öğrenim durumlarının gösterir 

belge göndermeye mecburdurlar. Askerlik Kanunun 23.07.1999 tarih ve 4418/1nci 

maddesiyle değişik 35/E-II nci maddesi de ise artık öğrenimde olup henüz okullarını 

bitirmemiş olanların  öğrenim durumlarının gösterir belge gönderme mecburiyetlerini 

de zımnen ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle artık bir okulda okumuş olanların öğrenim 

durumlarını gösterir okul idarelerinden verilen öğrenim durum belgesi ile son 

yoklamalarını yaptırmak üzere bizzat askerlik şubelerinde hazır bulunma mecburiyetleri 

vardır. Öğrenimde olanların ise, kanunun açık hükmü gereği bizzat bulunma 

                                                
106 Askerlik Kanununun 45 nci maddesindeki sair akraba mefhumu yalnız kan hısımlığına hasredilmeyip , 
Medeni Kanunun 18 nci maddesinde yazılı olan sıhri hısımlara da şamil bulunduğundan , bacanağa 
yapılan tebligat geçerlidir. 
     Medeni Kanunun 18 nci maddesinde ; karı ve kocadan birinin kan hısımlarının diğerinin aynı derecede 
sıhri hısımı olduğu açıklandığına göre , sanık erin karısının amcasına yapılan tebligatın 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 25 ve 45 nci maddelerine uygun , geçerli bir tebligat olduğunun kabulü gerekir.  
.(As.Yrg.1.D.,13.01.1969 gün ve 1969/ 5-4 E. K.sayılı kararı ) 
   
107 Baba bir üvey kardeş yakın akrabadan maduttur(sayılır).(As.Yrg.1.D.,27.01.1959 gün ve 1958/ 4038 
E. 1959/530 K.sayılı kararı ) 
   Üvey babaya yapılan tebligat geçerlidir.(As.Yrg.1.D.,16.06.1964 gün ve 1964/ 622-648 E.K. sayılı 
kararı) 
   Üvey amcaya yapılan tebligat geçerlidir.(As.Yrg.1.D.,31.01.1965 gün ve 1965/ 465-456 E.K. sayılı 
kararı)   
  
108 Son yoklamaya davet çağrısı çıkartıldığı, sırada Sivas yarı açık cezaevinde hükümlü olan sanığın bu 
tarihten iki sene sonra tahliye edildiği anlaşıldığına göre , yeniden davetiye çıkarılmak sureti ile son 
yoklamaya davet edilmesi gerekir. (As.Yrg.4.D.,20.05.1987 gün ve 1987/336-316 E. K. sayılı kararı)  
  
109 Yükümlünün son yoklama çağrı pusulasının tebliğinde tutuklu bulunması halinde tebligat geçersizdir. 
(As.Yrg.2.D.,29.06.1994 gün ve 1994/ 330-329 E. K.sayılı kararı ) 
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mecburiyetleri yoktur. Son yoklama işlemi, yükümlü bizzat bulunmadan 

yapılamayacağına göre yoklama için istenen tarihte hala öğrenci olanlara yapılmış 

tebligatın hiçbir hükmü olmayacaktır. Tebligat tarihinde öğrenci olanların, yoklama için 

istenen tarihte mezun olup olamayacaklarının bilinmesine imkan yoktur. Bu durumdaki 

yükümlülere yapılan tebligatı, yoklama için istenen tarihte mezun olamayanlar için 

geçersiz, mezun olanlar için geçerli saymak mümkün değildir. Zira mezun 

olamayanların askerlik kanunun 26 ve 35/E-II nci maddeleri gereğince bizzat bulunma 

mecburiyetleri olmadığı gibi öğrenci belgelerini gönderme mecburiyetleri de yoktur. 

Tebligat ya geçerli yada geçersizdir. Şarta bağlı yani öğrencinin son yoklama tarihinde 

mezun olacağı veya okulla ilişiğinin kesileceği ihtimaline dayanarak tebligat yapılamaz. 

Henüz tebligat tarihinde öğrenci olanlara yapılan tebligat geçerli olmayacaktır. Bu 

nedenlerle, son yoklama çağrı pusulasının tebliği tarihinde öğrenci olanların kendilerine 

veya sair akrabalarına yapılan tebligat geçersizdir.   

Yoklama Kaçağı Kalmak suçu açısından en önemli unsurlardan olan usulüne 

uygun tebligatın yapılması hususu 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde ülkenin 

coğrafi, demografik ve sosyo-kültürel şartları da dikkate alınarak 7201 sayılı Tebligat 

Kanunundan bazı farklı hükümler getirmiştir. Ancak uygulamadan doğan 

gereksinimlerin karşılanması Askeri Yargıtay’ın uzun yıllara dayanan içtihatları ile 

yerine getirilmiş ve Askeri Yargıtay bu anlamda uygulanabilir çözümlerle hukuk 

yaratmıştır.       

 

3.1.2.2. Yükümlünün Yaşıtlarının Son Sevk Tarihine Kadar Son 

Yoklamasını Yaptırmamış Olması 

 

Erbaş ve erler için ülke genelinde askere sevk işlemlerinin 4 celp grubuna 

ayrılmış olduğu, her bir askerlik şubesinin hangi celp grubuna tabi olduğunun, 

MSB.lığınca askerlik şubelerine içinde bulunulan yılın bir önceki yılı Aralık ayında 

duyurulduğu, buna göre , yükümlünün emsallerinin ilk sevk tarihinin; ülke genelinde 1 

nci celp grubu olan Şubat celbi değil, yükümlünün bağlı bulunduğu yerli askerlik 

şubesinin tabi bulunduğu celp tarihi olduğu daha önce Yoklama ile ilgili bölümde 

belirtilmişti. Buna göre bahse konu suçun yükümlü açısından oluşabilmesi için 
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öncelikle yükümlünün bağlı olduğu askerlik şubesinin hangi celp grubuna tabi 

olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.110 Bir yükümlünün bağlı olduğu askerlik 

şubesinin celp döneminin 3 ncü grup olması halinde 21 Ağustos – 27 Ağustos tarihleri 

arasında sevk işlemi yapılacaktır. Bu anlamı ile şüphelinin sevk tarihi ülke genelinin ilk 

sevk tarihi olan 21 Şubat – 27 Şubat tarihi olmayacaktır. 

Ülke genelinde askere sevk işlemlerinin 4 celp  grubuna ayrılmasının yanında 

sevk gününün de tek bir tarih olarak değil bir zaman dilimi olarak belirlenmesindeki 

amaç sevk günü askerlik şubelerinde oluşabilecek olası birikimi önlemektir. Bu gibi 

sevk tarihinin bir süreç olarak belirlendiği hallerde As.C.Knun 63 ncü maddesinde 

belirtilen Yoklama Kaçağı Kalmak suçunun oluşabilmesi için yükümlünün bu sürecin 

ilk tarihinden sonra Askerlik Şubesine katılması yeterli olacak mıdır ? Yoksa son 

tarihinde sonra katılması gerekecek midir.? Askeri Yargıtay istikrar kazanmış 

kararlarında celp günü veya sevk günü için iki tarihin belirtilmiş olması halinde son 

tarihin esas alınmak suretiyle suçun teşekkül edeceğini belirtmiştir. 111  

Bu açıklamalardan sonra Yoklama Kaçağı kalmak suçunun oluşabilmesi için 

usulüne uygun tebligatın yapılmış olmasının yanında yükümlünün emsallerinin celp 

döneminin son sevk tarihinde kadar son yoklamasını yaptırmamış olması gerekir. 

Yükümlünün sevke tabi olduğu yaşıtlarının son sevk tarihinden sonra ele geçmesi 

halinde bu suç oluşmaktadır. As.C.K.nun 63 ncü maddesindeki suçların oluşumu 

açısından sonra tabirinin açıklanması gerekmektedir. Bu suçlar açısından sonra 

tabirinden sevk gününün hemen ertesi gününün anlaşılıp anlaşılmayacağı hususu Askeri 

Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararları ile çözüme kavuşmuştur. Bu suçlar açısından 

kıstas “gün” dür. Bu anlamı ile sonra tabirinin gün unsuru kıstas alınarak 

                                                

110 POLATCAN İsmet – ERDEM M. Süreyya Açıklamalı - Örnekli - İçtihatlı Askerlik Kanunu ile Yedek 
Subay Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Askerliğin Temel Kavramları, İstanbul, 1998,s.,44 

111 Mükellefler hakkında şubelerince düzenlenen celp çağrı pusulasında ve özellikle de suç davet 
cetvellerinde zaman zaman tek bir tarih değil de iki tarih bulunmaktadır. Bu şekilde düzenlemenin amacı 
sevk günü şubelerde vaki olabilecek birikimi önlemeye matuf bulunmaktadır.Askeri Yargıtay müstekar 
içtihatlarına göre bu gibi hallerde , yani celp günü veya sevk günü için iki tarihin belirtilmiş olması 
halinde son tarihin esas alınmak suretiyle suçun teşekkül edip etmediği kararlaştırılmaktadır. Son 
yoklamasını yaptırmayan ve emsallerinin ilk kafilesi  1 – 7 Kasım 1983 tarihleri arasında mürettipleri ile 
birlikte sevk edilen sanığın 8 Kasım 1983 tarihinde şubeye gelip sevkini yaptırdığına göre gün unsurunun 
teşekkül etmediği gerekçesiyle Dairece tesis edilen onama kararında isabet vardır. (As.Yrg.D.Krl.nun 
10.12.1987 gün ve 1987/215-196 E.K.sayılı kararı)  
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değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir günün 24 saatten ibaret olması karşısında bu suçun 

oluşabilmesi için yükümlünün son sevk tarihinden itibaren 24 saat geçtikten sonra ele 

geçirilmesi gerekmektedir.  Örneğin yükümlünün askerlik şubesinin sevk tarihlerinin 21 

– 27 Şubat 2007 olması halinde 28 Şubat 2007 tarihinde son yoklamasını yaptırmak için 

askerlik şubesine başvuran yükümlünün yoklama kaçağı suçunu işlediğinden 

bahsedilemeyecektir. Askeri Ceza Kanununun sistematiği içinde sonra ve fazla 

tabirlerinden anlaşılması gereken belirlenen tarih süreçlerinin son tarihinden itibaren 24 

saatlik sürenin geçmiş olmasıdır. 112  

Bu durumda yükümlünün son yoklamasını yaptırdığı tarih değil, son 

yoklamasını yaptırmak için askerlik şubesine kendiliğinden başvurduğu veya 

yakalandığı tarih esas alınmalıdır. Yükümlünün emsallerinin sevk tarihinden önce 

herhangi bir şekilde ele geçmesi halinde, son yoklamasını yaptırdığı tarih emsallerinin 

sevk tarihinden sonra da olsa yoklama kaçağı suçu oluşmayacaktır. 113 Ancak başvuru 

tarihi ile son yoklamasını yaptırdığı tarih arasında herhalde makul bir zaman aralığı 

bulunmalıdır. Yükümlünün Askerlik Şubesine başvurduğu tarihten sonra yapılacak 

işlemlerin makul bir zaman içerisinde yapılmaması halinde,  uygulamada bir gün içinde 

yapılmakta ve yükümlü derhal eğitim birliğine sevk edilmektedir, yükümlünün son 

yoklamasını, başvuru tarihi emsallerinin son sevk tarihinden önce de olsa zamanında 

yaptırdığı anlamına gelmeyecektir. Makul sürenin aşılması halinde bu sürenin 

aşılmasının idarenin eylemleri neticesinde olup olmadığı araştırılmalı, eğer makul 

sürenin aşılması idarenin eylemlerinden meydana gelmiş ise, yükümlünün idareye 

                                                
11218.11.1998 tarihinde Eğitim Birliğine sevk edilen sanığa tanınan (3) günlük yol süresinin 21.11.1998 
tarihinde saat 24.00’de sona erdiği, suçun bu saatten itibaren işlenmeye başlandığı,  22.11.1998 tarihinde 
saat 24.00’e kadar vuku bulacak olan katılma ile gecikmenin (24) saati tamamlamayacak olması sebebiyle 
müsned suçun gün unsuru yönünden oluşmayacağı, ancak; 22.11.1998 saat 24.00’den sonra vaki olacak 
katılma ile gecikme süresinin (24) saati aşacağı ve dolayısıyla müsned suçun oluşması için gerekli olan 
“bir tam gün” unsurunun gerçekleşeceği pek tabii olduğundan, Askerlik Şubesince sanığa bildirilen 
22.11.1998 tarihinin, sanığın suçlu duruma  düşmeyeceği ve dolayısıyla Askerî Mahkemeye verilmeyi 
gerektirmeyen son tarih olarak belirtildiği, katılmanın bu tarihten sonra olması halinde eylem suç teşkil 
edeceği için Askerî Mahkemeye verileceği hususunun sanığa imzası karşılığında yazılı olarak ayrıca 
bildirilmiş olması nedeniyle, sanığın bu hususu bilerek ve mazeretsiz olarak 23.11.1998 tarihinde vaki 
olan katılmasında bir tam günlük gecikmenin gerçekleştiği ve dolayısıyla müsned suçun, gün unsuru 
yönünden de oluştuğu açık iken, aksi düşünceyle sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir. (As.Yrg.D.Krl.nun 09.03.2000 gün ve 2000/66-64 E.K.sayılı kararı)  

113 KARDAŞ Ümit, ÇINGI Mehmet Askeri Yargıtay, Yargıtay Kararları ve Doktrin Işığında Notlu, 
Açıklamalı - İçtihatlı Askeri Ceza ve Ceza Yargısı, İstanbul, 2001,s.,375 
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başvuru zamanı esas alınmalıdır. Ancak makul sürenin aşılması yükümlünün kendi 

eylemlerinden kaynaklanmış ise bu durumda yükümlünün son yoklamasını yaptırdığı 

tarih son yoklama kaçağı kalmak suçunun bitim tarihi olarak kabul edilmelidir. Suçun 

mahiyeti bölümünde bu husus ayrıca incelenecektir.     

 

3.1.3. Manevi Unsur 

 
Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçları manevi unsur bakımından farklılıklar 

arz etmemektedir. Bu suçların manevi unsuru failin suç kastıyla hareket etmesidir. 

Burada aranan kast genel kastır. Askeri Ceza kanununda yer alan suçların büyük bir 

bölümü kasten işlenebilen suçlardır. Kast kavramı açısından Askeri Ceza Kanunu yeni 

bir hüküm ihtiva etmemektedir. Bu itibarla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki 

hükümler burada da geçerlidir. Askeri suçların büyük bir bölümünde aranan kast genel 

kasttır. As.C.K.’u bazı hallerde özel kastı gerekli kılmıştır. Özellikle tez konumuz 

içinde inceleyeceğimiz askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak için hile yapmak 

suçu özel kast ile işlenebilecek suçlardandır. 

Yoklama kaçağı suçunda failin kastı bir özrü bulunmaksızın yoklamaya 

gelmemeye dayanmaktadır. 

Bu suçun olası kast ile işlenebileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Askerlik 

Şubesinden içeriğini bilmediği kendisine ilişkin bir  tebligatın kendisi dışında bir kişiye 

yapıldığı hususunda bilgisi olan ve bu tebligatın yoklama işlemleri ile ilgili 

olabileceğini düşünmesine veya şüphelenmesine ve tebligatın gereğini yerine getirmesi 

halinde suçun kanuni unsurlarının oluşabileceğini öngörmesine  rağmen  kişinin fiili 

işlemesi yoklamasını yaptırmaması ve neticenin gerçekleşeceğini öngörmesine rağmen 

kabul etmesi halinde failin olası kast ile bu suçu işlediği kabul edilmelidir. 

    Ancak yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçlarında mutlaka failin bilerek ve 

isteyerek yapmama iradesinin aranmasına gerek yoktur. Failin ihmali bir irade ile bu 

işlemleri zamanında yaptırmaması suçların oluşumu için yeterlidir. Ayrıca faili suç 

işlemeye sevk eden saikin de bu suçlarda önemi yoktur. Genel kast yeterlidir. Bu suçlar 

açısından kast unsuru ile mazeret unsuru yakın ilişki içerisindedir. Bir özre dayanarak 

yoklamada bulunmayan veya sevke icabet etmeyen bir yükümlünün bu mazeretini ispat 

etmesi halinde suç kastının  yokluğu kabul edilirse de, hastalık yaratacak şekilde ilaç 
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almak, yoklama ve sevk dönemlerinin kapsayacak şekilde seyahate çıkmak gibi  özür 

kabul edilebilecek duruma bizzat kendi fiili ile sebebiyet verenler açısından suç kastının 

var olmadığından söz edilemeyecektir.114 

 

3.1.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 
Suç, Türk Ceza Kanunu’ndaki genel hukuka uygunluk nedenlerine tabidir. 

Ancak, sevke katılmama şeklindeki bir davranış “savunma” olarak 

görülemeyeceğinden, meşru savunma hukuka uygunluk nedeni uygulanamayacaktır.   

Daha öncede belirttiğimiz gibi bu suç devlete karşı işlenen suçlardandır. Bu 

nedenle mağdurun rızası da söz konusu olmayacaktır; zira, kişisel bir hakkın ihlal 

edilmesi söz konusu değildir. Bu durumda, özellikle iki hukuka uygunluk nedeni 

üzerinde durulması gerekmektedir. Bunlar zorunluluk hali ve hakkın kullanılmasıdır. 

 

3.1.4.1. Zorunluluk Hali 

 
Türk Ceza Kanunu’nun 25/2’nci maddesinde düzenlenmiş olan zorunluluk 

haline göre, “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 

olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile 

konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı 

faile ceza verilmez.”  

T.C.K.nun 25/2 nci maddesindeki tanımdan zorunluluk halinin koşullarını 

tehlikeye ilişkin koşullar ve  korunmaya ilişkin koşullar olarak belirlemek mümkündür. 

Tehlikeye ilişkin koşullar ağır ve muhakkak bir tehlikenin bulunması , tehlikenin 

failin kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelik olması, tehlikenin meydana 

gelmesine bilerek sebebiyet verilmemiş olması, failin tehlikeye katlanma yükümlülüğü 

bulunmaması olarak sayılabilir. 

Korunmaya ilişkin koşullar ise başka türlü korunma olanağının bulunmaması ve 

tehlike ile korunma hareketi arasında orantı bulunmasıdır.115 

                                                
114 ÖZBAKAN Hulusi,Yoklama Kaçağı, Bakaya ve Saklı Suçları Üzerinde Bir İnceleme, s.188 
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  Zorunluluk halinin bir hukuka uygunluk nedeni mi yoksa kusurluluğu ortadan 

kaldıran bir neden mi olduğu tartışmalıdır. Konu madde gerekçesinde kusurluluğu 

ortadan kaldıran neden çerçevesinde çözümlenmiş olsa da, öğretide zorunluluk halini 

bir hukuka uygunluk nedeni olarak gören veya daha üstün hakkın korunması 

durumunda hukuka uygunluk nedeni, eşit düzeyde haklardan birinin feda edilmesi 

halinde ise kusurluluğu ortadan kaldıran neden olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

savunan görüşler bulunmaktadır. 

Biz burada zorunluluk halini hukuka uygunluk nedenleri kapsamında 

incelemekteyiz. Bunun nedeni, yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçlarının işlenmesi 

için tehlikede bulunacak hakkın birçok durumda Askeri Ceza Kanunu çerçevesinde 

korunan haklardan daha üstün sayılabilmesidir. 

Bu anlamı ile doğal afetlerden dolayı meydana gelen ve ailesini kesin ve 

önceden görülmesi imkansız ekonomik bir yıkımdan kurtarmak için son yoklamasını 

yaptırmayan yükümlünün zorunluluk halinden yararlandığı kabul edilmelidir. 

Bununla birlikte Askeri Yargıtay’ımız dul ve kendisinden başka evladı olmayan 

annesinin hastanede bulunduğu sürece yanında refakatçi olarak kalması ve kendisine 

bakması nedeni ile yoklamasını yaptırmayan faile ceza tayinine mahal olmadığına karar 

vererek beraat ettirilmesinin gerektiğine karar vermiştir.116    

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenliğin, staj yapılmasının zorunlu 

olduğu bir meslek grubu olması ve bu nedenle staj süresinin kalkıp asil memurluğa 

atanmayı bekleyen stajyer öğretmenin durumu mazeret olarak kabul edilmiştir. 117 

                                                                                                                                          
115 PARLAR, Ali; HATİPOĞLU, Muzaffer, Türk Ceza Kanunu Yorumu, ANKARA, yayın Matbaacılık, 
2007, s.269 
, 
116 (As.Yrg.4.D.,nin 04.02.1976 gün ve 1976/89 - 87 E.K.sayılı kararı) 
 
117 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde (E) fıkrası 2 nci bendine göre, Devlet veya kendi 
hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların 33 yaşını 
doldurdukları yılın sonuna kadar askere celp ve sevkleri tehir edilebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde öğretmenlik, staj yapılmasının zorunlu olduğu bir meslek grubu olup staj süresinin sevk 
tehirine olanak tanıyan kanuni bir mazeret teşkil ettiğinde kuşku bulunmamaktadır. Adıyaman İli 
Çelikhan İlçesi Cumhuriyet İlk Öğretim Okulunda öğretmen olan sanığın  kanuni mazeret teşkil eden 
stajyerliğinin hangi tarihte  başlayıp hangi tarihte sona erdiğinin araştırılıp ortaya konmadığı 
görülmektedir.Bu nedenle, sanığın hangi tarihler arasında öğretmenlik stajı gördüğünün, aday 
memurluktan asil memurluğa atama teklifinin hangi tarihte yapıldığının, asil memurluğa atama onay 
tarihinin ne olduğunun, stajyerliğin kalkıp asil memur olarak atandığının sanığa hangi tarihte 
bildirildiğinin araştırılıp sonucuna göre suç tarihlerini kapsaması halinde stajyerliğin askere sevkinin 
tehirine ilişkin bir mazeret olarak değerlendirilip tartışılması suretiyle hükme varılması gerekirken 
belirtilen bu hususun yerine getirilmemiş olması, ayrıca sanığa son yoklama sırasında imzası karşılığı 



 
55

Bahse konu kararlar incelendiğinde Askeri Yargıtay’ımızın zorunluluk  haline  

yönelik eylemleri geçerli bir özür anlamında çok geniş olarak değerlendirdiği  

görülecektir. 

Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir güvenlik kurumu olması ve 

kendisine emanet edilen askerlerin güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli 

hassasiyetler değerlendirilerek , Askeri  Yargıtay  işlediği bir suç nedeni ile kaçak 

olarak gezmek ve can güvenliği için düşmanlarından gizlenmeyi, askere gitmeyi 

engelleyici meşru bir mazeret olarak kabul etmemektedir.118 

Askerlik Yasasının 47 nci maddesinde hastalık, tutukluluk ve hapiste olma 

halleri mazeret olarak belirtilmiştir. Hastalığa yakalananlarla, tutuklu ve hükümlülere 

uygulanacak işlemler ile ilgili hususlar son yoklama bölümünde incelendiğinden bu 

bölümde incelenmeyecektir.  

 

3.1.4.2.  Hakkın Kullanılması 

1111 S. Askerlik Kanununda belirtilen mazeret hallerinin büyük bir çoğunluğu 

hakkın kullanılması kapsamına girmektedir.   

Askeri okullarla, devam mecburiyeti olan resmi ve yüksek okullar , orta öğretim 

kurumlarında, özel yabancı okullarda ve aynı vasıfta bulundukları Milli Eğitim 

Bakanlığınca tasdikli memleket harici okullarda okumakta oldukları anlaşılanlar, 

     Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektebi bitirerek memleket içinde 

ve dışında daha yüksek okullara kabul zamanı olmadığından dolayı girmemiş olanlar o 

sene içinde girerek lazım gelen evrakları göstermeleri halinde;  

    İki oğlu olup ta biri askerde bulunan bir baba veya dul ananın askerlik çağına 

giren diğer oğlu, kardeşi muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar. 

                                                                                                                                          
tebliğ edilmiş olan üzerinde grup numarası ve muhtemel celp döneminin belirtildiği orijinal askerlik 
durum belgesinin dava dosyasına celp edilmemesi   noksan soruşturma teşkil ettiğinden hükmün 
bozulmasına karar verilmiştir. (As.Yrg.1.D.nin 10.04.2002 gün ve 2002/318-317 E.K. sayılı kararı) 
 
118 As.Yrg.1.D.’nin 20.04.1988 gün ve 1998/369 – 363 E.K.sayılı kararı 
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     Bir baba veya dul ananın ikiden ziyade oğlu olup ta ikisi askerde iken askerlik 

çağına giren diğer oğulları kardeşlerinden birisi muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar ;    

   13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli 

olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,  

   Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, 

ihtisas veya doktora yapanlar,  

          Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren 

sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular,  

 A Büyükler Milli Takım kadrolarında yer alan sporcular,  

   Türkiye profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liglerinde yer alan takımların 

kadrolarında bulunan profesyonel futbolcular, 

   Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında en üst iki ligde yer alan 

takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların 

uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcuları, yükümlülerin askere celp ve 

sevkleri, Milli Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir 

edilebilir.  

 Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal 

ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde 

bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim 

müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Milli Savunma 

Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.  

      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 hâlinde, 

bunların son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri, Millî Savunma 
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Bakanlığı tarafından belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak 38 yaşını 

tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir. 

 Bu statüdeki kişilerin son yoklamalarını emsallerinin sevk tarihine kadar 

yaptırmaması halinde bir hukuka uygunluk sebebinin bulunduğu açıktır. Bu da 

T.C.K.nun 26 ncı maddesinde belirtilen hakkın kullanılmasıdır. Bu hakkını kullanan 

kişilerin hukuka aykırı bir şekilde hareket ettiklerini söylemeye imkan yoktur. Ancak 

yasanın gerekçesinde hakkın kullanımının bir hukuka uygunluk sebebi olarak 

sayılabilmesi için hakkın doğrudan doğruya kullanılabilmesinin aranması gerektiği 

belirtilmektedir. Bu anlamda eğer hak bir mercie başvurarak kullanılabilecek ise artık 

yasada belirtilen hak kapsamında ele alınamayacaktır.  

  1111 sayılı Askerlik Kanunu bu hakların kullanılabilmesi için askerlik şubeleri 

vasıtası ile Milli Savunma Bakanlığına başvurulması ve Milli Savunma bakanlığınca 

verilecek kararlar doğrultusunda sevk tehir işlemlerinin yapılacağını belirtirken Askeri 

Yargıtay’ımız yukarıda belirtilen ertesi yıla bırakma gerekçelerinin bazıları açısından  

bahse konu hakların kullanılabilmesi için idareye başvuru şartının zorunlu olmadığı 

yönünde kararlar vermiştir.  Askeri Yargıtay’ımız 1111 Sayılı Askerlik Kanunun 35 E. 

Maddesine göre sevk tehirinin yapılabilmesi için ilgilinin kuruma başvuruda bulunması 

gerektiği konusunda bir düzenleme bulunmadığı, bu gibi durumlarda savunmanın aksi 

kanıtlanamadığı takdirde, yalnızca kuruma başvuruda bulunulmamış olmasının suç 

kastının varlığına esas olamayacağını belirtmiştir.119 

  Bununla birlikte henüz bir hak doğmamış olmasına rağmen doğma ihtimalinin 

oldukça yüksek olması halinde hakkın kullanılmasından bahsedilebilecek midir.? 

Örneğin bir lisans programından mezun olan aynı yıl içerisinde yüksek öğrenimin 

üstünde akademik kariyer beklentisi içinde bulunan bir öğrencinin yoklamasını ve 

akabinde sevk işlemlerini yaptırmaması halinde bir hakkını kullandığından 

bahsedebilecek miyiz. ? Askeri Yargıtay öğrencilik statüsünü120 yasal özür olarak kabul 

                                                
119 1111 Sayılı Askerlik Kanunun 35 E. Maddesine göre sevk tehirinin yapılabilmesi için ilgilinin kuruma 
başvuruda bulunması gerektiği konusunda bir düzenleme bulunmadığı ( As.Yrg.5.D.nin 11.11.1994 gün 
ve 1994/490-489 E.K. sayılı ve  3.D.nin 22.11.1994 gün ve 1994/553-553 E.K. sayılı kararları) 
 
120 Sevk tarihinde mevcut öğrencilik durumunun yasal özür olarak kabul edilebilmesi için failin lise veya 
ortaokul gibi devam zorunluluğu bulunan bir okulda öğrenci olması gereklidir. Kur’an kursu bu vasıfta 
değildir.(As.Yrg.3.D.,nin 03.03.1998 gün ve 1998/120 - 119 E.K.sayılı kararı)  
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ettiği gibi,  aynı yıl içerisinde yüksek öğrenimin üstünde akademik kariyer beklentisini 

ve bu beklentinin gerçekleşmesi halini mazeret olarak kabul etmiştir.121 

 

3.1.5. Kusurluluk Unsuru 

Yoklama kaçağı kalmak suçunu işlediği halde bazı durumlarda failin kusurunun 

bulunmadığından söz edilmesi mümkün olabilecektir. Özellikle kişiden aksine hareket 

etmesinin beklenemediği durumlarda ve  kaçınılmaz nedenlerin varlığı halinde 

kusurluluk unsurunun kalktığından ve bir mazeret nedeninin bulunduğundan söz 

edilmektedir. 

 

3.1.5.1. Mazeret Nedenleri 

Yoklama kaçağı kalmak suçu da mazeret nedenleri açısından Türk Ceza 

Kanununun bu hususla ilgili hükümlerine tabidir. Genel mazeret nedenleri, yoklama 

kaçağı kalmak suçu açısından da uygulama alanı bulacaktır.  

Suçun özgü bir suç olması ve koruna hukuki değer ile maddi unsurları 

incelendiğinde suç oluşturmakla birlikte kanunun hükmü ve zorlayıcı olan emrin 

uygulanması, yoklama kaçağı suçu bakımından düşünülemeyecektir. Devletin temel 

görevlerinden en önemlilerinden biri olan savunma görevi karşısında ve özellikle 

anayasamızın 72 nci maddesinde “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.” 

Şeklindeki hüküm karşısında askerlik hizmetine tercih edilebilecek veya üstün değer 

olabilecek bir zorlayıcı emrin varlığından söz etmek mümkün olmayacaktır.  

Fiil ile hukuk düzeni arasında çatışma olarak tanımlanan hukuka aykırılığın bir 

suç unsuru olabilmesi için fiilin ceza hukuku kuralları ile çelişme halinde olması ve aynı 

                                                                                                                                          
 
121 Sanık Yd.Sb. adayı A.T.K.nın, 18.09.1967 tarihinde yapılacak son yoklama için adına çıkarılan 
davetiyeyi bizzat tebellüğ etmiş olmasına rağmen işbu davete ancak 06.03.1998 tarihinde icabet eylediği 
sabit bir keyfiyet ise de; 03.06.1967 tarihinde D.T.C.F’den mezun olduktan sonra 30.06.1967 tarihinde 
aynı fakülteye müracaat ederek , Profesörler Kurulunun 27.12.1967 tarih ve 1143 sayılı kararı ile Klasik 
arkeoloji Kürsüsüne doktora öğrencisi olarak kaydedildiği, , bu suretle aynı sene içerisinde yüksek 
öğrenimin üstünde sayılan doktora öğrenciliği hukukunu ibraz ettiği anlaşıldığına göre, 1111 S.K.nun 
35/C maddesinin ihtiva ettiği sarahate istinaden , yapılan tebligatın hükümsüz sayılmasında , şu sebepte 
tekevvün etmeyen yoklama kaçaklığı isnadından dolayı beraat kararı verilmesinde kanuni isabet 
görülmüştür. (As.Yrg.3.D.nin 20.01.1970 gün ve 1970/29-26 E.K. sayılı kararı) 
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fiile ceza hukukunu içinde veya dışında yer alan bir hukuk kuralınca cevaz verilmiş 

veya bu fiilin yapılmasının emredilmemiş olması gerekmektedir. Bu şekildeki bir 

durumun askerlik hizmet ve mükellefiyetleri ile bağdaşmayacağı gerçeği karşısında 

kanunun hükmü ve zorlayıcı emrin As.C.K.nun 63 ncü maddesi kapsamındaki suçlarda 

uygulama alanı bulamayacağını değerlendirmekteyiz. 

Bu bağlamda uygulanabilecek nitelikteki tek mazeret nedeni, T.C.K.nun 28 nci 

maddesinde belirtilen cebir ve şiddet , korkutma ve tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle terör örgütünün Güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımıza yönelik askere 

gitmemeleri veya gitseler bile itaatsizlik ve emir komuta zafiyeti yaratmaları 

hususundaki  korkutma ve tehditleri bilinen uygulamalardır. Bu gerçekler karşısında   

askere gitmemesi için çeşitli kişiler ve gruplarca ağır bir netice ile tehdit edilen kişinin, 

bu mazeret nedeninden yararlanabilecek olmasını göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu 

anlamı ile askere gitmemesi hususunda tehdit edildiğini ve bu nedenle askerlik 

yoklamasını veya sevkini yaptırmadığını beyan eden failin bu durumunun bulunduğu 

yerleşim yeri, sosyal çevresi ve içinde bulunduğu koşulların da göz önüne alınarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

3.1.5.2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  

Kusur yeteneğini etkileyen durumların varlığı halinde de failin suçu işleme 

kabiliyetinin bulunmadığı kabul edilmektedir.T.C.K.nun 31 nci maddesinde belirtilen 

yaş küçüklüğü ceza sorumluluğunu kaldırıcı veya azaltıcı bir etki yapmaktadır.  Ancak 

bu gibi durumların varlığı halinde suçun maddi unsurlarının meydana gelmeyeceği 

kabul edilmelidir. Bu suç özgü bir suçtur ve  aşağıdaki 4 koşulun hepsini bir arada 

taşıyanlarca işlenebilir. 

        a. T.C. Vatandaşı olmak, 

        b. Erkek olmak, 

           c. 19 yaşını bitirmiş olmak, 

        d. Vücudu askerlik yapmaya elverişli olmak. 

T.C.K.nun 31 nci maddesinde belirtilen küçükleri bu suçu işlemesi mümkün 

değildir. Bu kişiler açısından suç işlenemez suç niteliğindedir. Bu nedenle yaş 
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küçüklüğü ceza sorumluluğunu kaldırıcı veya azaltıcı bir etken ise de bu suçlar 

açısından suçun maddi unsurunun oluşmasına engel bir durumdur. 

T.C.K.nun 32 nci maddesinde akıl hastalığı kusur yeteneğini engelleyen bir 

durum olarak düzenlenmiştir.122 Akıl hastalığının kusur yeteneğini kaldıran veya 

azaltıcı bir etki yapmasının nedeni , akıl hastalığının varlığı durumunda , kişinin işlemiş 

olduğu fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya işlediği fiille ilgili olarak irade 

yeteneğinin önemli ölçüde etkilenmiş olmasıdır. 

Akıl hastalığının ne olduğu  kanunda tanımlanmamıştır. Akıl hastalığı psiko 

analitik bir kavramdır. Bu itibarla psikiyatri bilimince anlayabilme ve isteyebilme  

yetenekleri ile ilişkisi kabul edilip de patolojik , yani marizi bir hal gösteren akli 

melekelerdeki her türlü bozukluk akıl hastalığı sayılmaktadır. 123 

Bir kişinin asker olabilmesi için gereken temel 4 koşuldan biri olan vücudunun 

sağlık yönünden askerlik yapmaya elverişli olması koşulu sadece fiziksel sağlığını değil 

ruhsal sağlığını da içermektedir. Bu anlamı ile askerlik yapmaya elverişli sağlık 

koşullarını taşımayan yani askerliğe elverişli olmayan bir kişinin ilk askerlik yoklaması 

sırasında bu durumunun ortaya çıkması halinde son yoklamasını yaptırmasına gerek 

olmayacağından bu suç da oluşmayacaktır. Ancak herhangi bir sebeple yoklamasını 

zamanında yaptırmayarak yoklama kaçağı suçunu işleyen akıl hastasının bu durumunun 

ortaya çıkması halinde bu husus ceza sorumluluğunu kaldırıcı ve ya  azaltıcı bir sebep 

olarak kabul edilse de aslında failin özgü nitelikleri değerlendirildiğinde karşımızda 

işlenemez bir suç bulunmaktadır.   

Bu suçun işlenebilmesi için   yaş küçüklüğü, akıl hastalığı gibi durumlarda 

bulunan kişiler daha ilk aşamada tespit edilerek asker edilmeyecekler, asker edilenler 

açısından da yukarıda bahsettiğimiz 4 koşuldan ikisi gerçekleşmediğinden failin niteliği 

de göz önüne alınarak işlenemez bir suçtan bahsedilebilecektir. Ancak geçici nedenle 

yada irade dışı alınan alkol ve uyuşturucu madde etkisi ile bu suçların işlenmesi halinde 

aynı sonuçtan bahsetmek mümkün değildir. Bu durumda artık salt ceza sorumluluğunu 

kaldırıcı bir sebep ortaya çıkmıştır. 

                                                
122PARLAR, Ali; HATİPOĞLU, Muzaffer,a.g.e.,s.366  
123 DÖNMEZER Sulhi , ERMAN Sahir, a.g.e.,s;208 
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Türk Ceza Kanununun 34 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında , geçici bir nedenle 

yada irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle , işlediği fiilin hukuki 

anlam ve sonuçlarını algılamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 

yeteneği önemli ölçüde azalan olan kişiye ceza verilmeyeceği öngörülmüştür. Ceza 

hukukunda esas ilke iradilik olduğundan , yasa koyucu bu hükümle geçici bir nedenle 

yada irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyen kişinin isnat 

yeteneğini önemli derecede azaltmış veya ortadan kaldırmış bulunması koşuluyla , ceza 

sorumluluğunu kaldıran bir neden olarak düzenlemiştir.124  

Geçici nedenler , failin isteği dışında , içinde bulunduğu veya içine düştüğü 

durumun zorunluluğu nedeni ile isnat yeteneğini fiili işlediği sırada kaldıran veya 

önemli derecede azaltan nedenlerdir. Geçici neden deyimine ne gibi hallerin 

girebileceğini önceden belirlemek olanaksızdır. Ancak burada önemli olan husus ; isnat 

yeteneğinin geçici bir nedenden dolayı kalkması veya azalmış sayılabilmesi için , bu 

nedenin meydana gelmesinde faile yüklenebilen bir kusurun bulunmaması gerektiğidir. 

Bu nedenle fail geçici nedeni kasten , yani bir suç işlemek ve kendisine bir özür 

hazırlamak için meydana getirmiş ve bu halde iken suç işlemiş ise yada geçici bir neden 

ile isnat yeteneğinin  kalkmasına veya azalmasına taksirli bir hareketi ile neden 

olmuşsa, bu durumlarda failin isnat yeteneği tam olarak varsayılır ve T.C.K.nun 34/1 

nci madde hükmünden yararlanamaz.  

Geçici nedenlerin neler olduğunun önceden belirlenmesinin mümkün olmadığını 

belirtmiştik. Ancak bu nedenlere ateşli bir hastalık, uyku hali, uyurgezerlik, ipnotik 

telkinler, epilepsi krizi, insüline bağlı şeker hastalığı, üremi hastalığı, gebelik sonrası 

ortaya çıkan psikozlar ve zehirlenmeler sonucu bilinç bozuklukları örnek olarak olarak 

verilmektedir.125  

Yoklama kaçağı kalmak suçu geçici bir nedenle yada   irade dışı alınan alkol 

veya uyuşturucu madde etkisiyle işlenebilir mi? Askerlik yükümlüsünün bir önceki yılın 

1 Temmuz tarihi ile  emsallerinin ilk kafilesinin son sevk tarihine kadar yani ilk sevk 

dönemi ise  bir sonraki yılın 21 – 27 Şubat son sevk dönemi ise 21 – 27 Kasım tarihleri 

arasında yoklamasını yaptırmasının mümkün olabileceği gerçeği karşısında , 

                                                
124 PARLAR, Ali; HATİPOĞLU, Muzaffer,a.g.e.,s.383  
 
125 ŞEN, Ersan; Türk Ceza Hukuku, Suçun Genel Esasları ve Unsurları , Der Yayınları,İstanbul, 
2002,s.,284 
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yoklamasını yaptırmak için asgari 8 ay azami 17 aylık bir süresi var iken geçici bir 

nedenle  yada   irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle bu suçu işlemesi 

kanımızca halin olağan akışına uygun düşmeyecektir. Bu nedenle geçici bir nedenle 

yada   irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle son yoklamasını 

yaptırmadığını iddia eden failin bu iddialarının titizlikle incelenmesi gerekmektedir. 

 

3.1.5.3. Kaçınılmaz Haksızlık Yanılgısı  

5237 sayılı T.C.K.nun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi 30 ncu maddenin 

4 ncü fıkrasında yer alan “ işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir 

hataya düşen kişi cezalandırılmaz “ biçiminde ifade edilen hukuki yanılma halinin 

düzenlenmiş olmasıdır. 

T.C.K.nun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında “ ceza kanunlarını bilmemenin 

mazeret sayılmayacağı” hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca yayınlanan ve kamu 

oyunun bilgisine sunulan bir kanun herkesin bildiği kural olarak varsayılır . Suçta ve 

cezada kanunilik ve hukuk devleti ilkeleri de kuralın böyle anlaşılmasını gerektirir.  

T.C.K.nun 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında yer alan  “ işlediği fiilin haksızlık 

oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz “ hükmü ise 

T.C.K.nun 4/1 nci fıkrasındaki kuralı yumuşatan ve onun istisnasını oluşturan , ceza 

adaleti ile zorunlu toplumsal barış arasındaki çelişkilere bir çözüm getiren , manevi 

unsurun yokluğundan dolayı ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir hükümdür. Zira 

“kaçınılmaz hukuki hata veya haksızlık yanılgısı” durumunda failin önceden bilmesine 

olanak bulunmayan ve normal bir dikkat ve itina ile önleyemeyeceği bir yanılgı söz 

konusudur.  

Bu değerlendirmeler ışığında kanaatimizce T.C.K.nun 30/4 ncü fıkrası hükmü 

oldukça dar yorumlanmalıdır. Uygulamada da ben bu kanunu bilmiyordum diyen herkes 

bu hükümden yararlanamamaktadır. Bu hüküm karşılaştırmalı hukukta olduğu gibi çok 

ender durumlarda ve koşulların varlığı halinde uygulanabilir.İsnat kabiliyeti bulunan 

herkes tarafından ortak tecrübelere göre suç olduğu bilinen olağan (doğal) suçlarda         

( adam öldürme , hırsızlık , zimmet, tehdit,sövme, cinsel saldırı) failin kanunu bilmediği 

yönündeki savunmasına itibar edilemez. 
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Maddenin gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi , burada kanunu bilip bilmemek 

değil hukuk düzeninin böyle bir davranışa izin verip vermediğinin failin sosyal durumu, 

bilgi durumu , eğitim durumu, mesleği, ve uğraşına göre bilinip bilinmeyeceği söz 

konusudur.  

T.C.K.nun kaçınılmaz haksızlık yanılgısını düzenleyen 30/4 ncü maddesinin 

Askeri Ceza Kanunu uygulamasında bir engel var mıdır.? Bu hükmün de Askeri Ceza 

Kanunu’nda uygulanmasına bir engel bulunmadığı açıktır.  Zira bu hüküm de Askeri 

Ceza Kanunu’nun 1’inci maddesindeki göndermenin kapsamına girmekte ve Askeri 

Ceza Kanunu’nda haksızlık yanılgısını bertaraf eden herhangi bir düzenleme yer 

almamaktadır. 

Mükellefin son yoklamaya katılması gerektiğini bilmemesi durumunda haksızlık 

bilincinin bulunmadığından söz edilebilecektir. Bu durumda haksızlık yanılgısı oluşmuş 

durumdadır. Ancak yasaya göre bu durumun kişinin kusurunu etkileyebilmesi için, 

yanılgının kaçınılmaz nitelikte olması gerekmektedir. Başka bir deyişle failin 

yoklamasını yaptırması gerektiğini bilmemesi yanında bilemeyecek durumda olması, bu 

durumun kendi kusurundan kaynaklanmaması gerekmektedir. 

Askerlikle ilgili hükümlerin Anayasa’da düzenlenmiş olması, ortaöğretim de 

ders olarak okutulması T.S.K.’nin en ücra köşelere kadar uzanan organizasyonu ve tüm 

askerlik işlemlerinin öncesinde doğrudan tebligat veya ilanen tebligat işlemlerinin 

yapılması karşısında her Türk vatandaşının bu hükümleri bildiğinden hareket 

edilebilecektir. Yine Türk Ceza Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “ceza kanunlarını 

bilmemek mazeret sayılmaz” şeklinde getirilmiş olan kural çerçevesinde Askeri Ceza 

Kanunu’ndaki hükümlerin de bilinmediği ileri sürülemeyecektir.  

Bunun tek istisnası, mükellefin sevke tabi olduğunu bilmemesinin, kendisinden 

kaynaklanmayan bir nedene bağlı olmasıdır. 18 yaşına kadar Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları dışında yaşamış olup da Türkiye’ye gelen bir vatandaş, haksızlık yanılgısının 

kaçınılmaz olduğu düşünülse de dünyanın tüm ülkelerinde bulunan Türk 

Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları karşısında ve iletişimin küreselleştiği ve tüm 

iletişim organlarının dünyanın her noktasından takip edilebildiği bu süreçte bir de 

tebligatın yasal unsur olduğu gerçeği karşısında haksızlık yanılgısının kaçınılmaz 

olduğu savunmasına itibar edilmeyecektir.   
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3.1.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

 

Öncelikle bu suçları mütemadi suç niteliğinde olduğu ve özgü suç oldukları 

değerlendirilerek suçun özel görünüş biçimlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Hareketten doğan neticenin devam ettiği suçlar mütemadi suçlardır. Mütemadi suçlarda 

suçtan doğan hukuka aykırı durumun yani suçun eserinin devam etmesi yeterli değildir. 

Mütemadi suçta devam eden derhal sona ermeyen şey neticenin kendisidir. Ve bu 

devam ettikçe suç da işlenmektedir.126 Bahse konu suçlarda da temadi yükümlünün 

emsalinin son sevk tarihinin 24 saat süre ile geçilmesi durumunda başlar ve 

kendiliğinden gelme127 ve yakalanma ile sona erer.128 Bu devam eden süreçte hukuka 

aykırı netice devam etmektedir. Belirli statüye sahip kişiler tarafından belirli durumların 

varlığı halinde işlenebilen özgü suçlardandırlar. Bu açıklamalar ışığında teşebbüs , 

iştirak ve suçların birleşmesi açısından yapılan incelemeye göre ; 

 

3.1.6.1. Suça Teşebbüs 

Bu suçlar kesin netice tevlit eden suçlardır. Suçun bütün unsurları yerine 

getirildiğinde netice de kendiliğinden meydana gelir. Bu hallerde neticenin meydana 

gelmemesi ihtimali yoktur. Failin yaşıtlarının sevk edilmesinden bir gün geçmesi ile 

                                                
126 Dözmezer Sulhi– Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,Genel Kısım 1.Cilt,İstanbul , 1987 , 
s,373  
127 Sanığın şubeye müracaat tarihi sorularak temadinin kesildiği tarih belirlenmelidir.  (As.Yrg.1.D.’nin 
09.11.1994 gün ve 1994/560 - 558 E.K.sayılı kararı) 
      
128 Mütemadi suç ; belli bir durumun meydana gelmesi ile teşekkül eden ve o durumun devam etmesi ile 
temadi eden bir suç olduğu cihetle , sanığın leh ve aleyhinde olduğuna bakılmaksızın temadinin sona 
erdiği tarihteki kanuna tabi olur.  
 
        Sanığın emsallerinin sevkinden sonra 24 saatin geçmesi ile yoklama kaçağı suçunun unsurları 
itibariyle teşekkül edeceği, bundan sonra temadinin devam etmesinin cezalandırma miktarına etkisi 
olmayacağı, yeni çıkan kanunun (3506 S.K.) uygulanması yönünden belli bir zamanda gelme şartı da 
aranmadığına göre , emsalleri 1 – 9 Mart 1987 tarihleri arasında sevk edilen sanığa müsnet yoklama 
kaçağı suçunun 9.03.1997 tarihinden bir gün sonra oluştuğu görüşü ile 3506 sayılı kanunun yürürlüğe 
girdiği 14.12.1988 tarihinden çok sonra 30.03.1989 tarihine kadar yoklama kaçağı kalan sanığa tayin 
edilen hürriyeti bağlayıcı cezanın her günün 5000.Tl ‘dan hesaplanması yerine , eski kanun hükümlerine 
göre 300.TL’dan hesaplanması kanuna aykırı bulunmuştur. (As.Yrg.3.D.’nin 20.03.1990 gün ve 1990/177 
– 165 E.K.sayılı kararı)    
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başlar. Emsalinin sevk edildiği gün katılan veya yakalanan yükümlüler gün unsuru 

oluşmadığından hareketleri suç teşkil etmez Suç ya olur ya da olmaz. Bahse konu 

suçlarda suçun oluşma anı ile oluşmama anı aynı andır. Bir anlamda bir noktada 

birleşmiştir. Bu nokta failin yaşıtlarının veya birlikte işleme tabi olduklarının ilk 

kafilesinin sevk edildiği günün ertesi gününün bitimi olan saat 24.00 anıdır. Bu ana 

kadar suç olmayan eylem bu andan itibaren suç olmaya başlayacaktır. 129   

 

3.1.6.2. İştirak 

 

Yoklama Kaçağı, bakaya, Saklı suçları bireysel suçlardır. Ancak kendisine 

askerlik yükümlülüğü verilen şahıslar tarafından işlenebilir. Herhangi bir üçüncü şahsın 

bu suçun işlenmesinde dahli bulunamayacağı gibi, topluca işlenmesi de mümkün 

değildir. Bu nedenle bu suçlara iştirak de edilemez. İştirak halinde işlenebilen bir suç 

değildir.  

Ancak bu suça yardım ve azmettirme şeklinde şeriklik mümkündür. Azmettiren 

açısından Türk Ceza Kanunu’ndaki genel hükümler uygulanacaktır. Buna göre, kişinin 

aklında bakaya suçunu işleme düşüncesi yok iken bunu uyandıran ve kişiyi bu suçu 

işlemeye sevk eden kişi, azmettiren olarak cezalandırılacaktır. 

Yardım edenler de kural olarak genel hükümlere tabi olacaklardır. Ancak yardım 

edenlerin bir bölümü, Askeri Ceza Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca “kaçaklara 

yardım” suçunu işlemiş olacaklarından, özel hüküm niteliğindeki bu suçtan 

cezalandırılacaklar ve bakaya suçuna iştirak etmiş sayılmayacaklardır. Söz konusu 

maddeye göre: “Asker kişileri kaçmağa kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın 

devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını, 

saklıları ve çağrılıp ta gelmiyen yedek subaylarla yedek askeri memurları bilerek özel 

ve resmi hizmete alanlar veya gizliyenler veya Devlet, il ve belediyelerle bunların deneti 

altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve banka ve kamu faydasına çalışan dernek ve 

mesleki kuruluşlarda her ne suretle olursa olsun çalıştıranlar ve Hükümetten yapılacak 

tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmıyanlar barışta üç aydan bir yıla ve tekerrüründe 

                                                
129 ÖZBAKAN Hulusi,Yoklama Kaçağı, Bakaya ve Saklı Suçları Üzerinde Bir İnceleme, s.193 
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bir yıldan üç yıla, seferberlikte veya olağanüstü hallerde altı aydan iki yıla kadar hapis 

ve bu eylemin seferberlikte veya olağanüstü hallerde tekerrüründe yedi yıla kadar ağır 

hapis cezasiyle cezalandırılır.” 

Belirtelim ki, bu suç yardımcı şerikliğin bütün hallerini kapsamamakta, ancak 

bağlı hareketli bir suç tipi olarak, bakayaya belirli şekillerde yardım edilmesini ceza 

altına almaktadır. Burada sözü edilen hareketler, genellikle işveren pozisyonunda olup 

da bakayayı çalıştıran veya başka yöntemlerle bakayayı gizleyen kişileri 

ilgilendirmektedir. Bu nedenle, söz konusu suç tipinin kapsamı dışına kalan durumlarda 

bakaya suçuna yardım yoluyla iştirak hükümlerinin uygulanmasına herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. 

 

3.1.6.3. Suçların Birleşmesi 

As.CK.’nun “Cürüm ve Cezaların İçtimaı” başlıklı 43/1. maddesine göre, 

As.CK.’nda yazılı cürümlerle cezaların içtimaında Türk Ceza Kanunu'nun 68.’den 

80.’ye kadar olan maddeleri hükmü uygulanır. 4.11.2004 tarih ve 5252 sayılı Türk Ceza 

Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Yollamalar” başlıklı 

3/1. maddesine göre, mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan 

yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan 

maddelere yapılmış sayılır. O halde As.CK.’nun 43/1. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılan 765 sayılı TCK.’nun 68 - 80. maddesine yapılan yollama, 5237 sayılı 

TCK.’nun bu hükmün karşılığını oluşturan 42 – 44 ncü maddelerine yapılmış demektir. 

O halde askeri suçlarda suçların içtimaı kuralları, aynen ve tamamen uygulanır130. 

Burada değerlendirilebilecek tek unsur olan zincirleme suç açısından da failin 

ardı ardına eğitim birliğine sevk edilmesi halinde katılmaması  şeklinde  eylemler 

gerçekleştirmesi halinde suçun zincirleme olarak gerçekleştiğinin kabul edilmesi 

mümkün değildir. Suçun temadi bir suç olması ve temadinin her sona erdiği anda yeni 

bir suçun oluşacağı değerlendirildiğinde failin askere katılmama kararının icrası 

                                                
130 ERMAN Sahir,Askeri Ceza Hukuku, s.,164 
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kapsamında gerçekleştirdiği eylemler ile müteaddit suç işlediğinin kabulü 

gerekmektedir. 131 

 

3.1.7. Nitelikli Haller 

 
Askeri Ceza Kanunu’nun 63/2’nci maddesinde yoklama kaçağı, bakaya ve saklı  

suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

3.1.7.1. Fiilin seferberlikte yapılması: 

Seferberlik devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, 

savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve 

kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla 

kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.132 

   Genel seferberlik: Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut 

bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan 

seferberliktir. 

Kısmi Seferberlik: Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün 

güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir. 

 As.C.K.nun tatbiki açısından seferberlik hali133 aynı kanunun 8 nci maddesinde 

açıklanmıştır. Seferberlik hali seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, 

                                                
131Yoklama kaçağı suçunu işlemesinden sonra sevk edildiği eğitim birliğine katılmayan ve yakalanarak 
ele geçirilen sanığın tekrar sevk edildiği eğitim birliğine yol süresi sonunda katılmaması  iki ayrı suç 
(As.C.K.63/1-B) oluşturur. (As.Yrg. Drl.Krl.nun , 09.12.1999 gün 1999/151 - 218 E.K sayılı kararı)  
132 2941 S. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu madde 3/1 

133 T.C Anayasası MADDE 122 - Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet 
hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma 
olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin 
bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, 
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan 
sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim 
ilân edebilir. Bu karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
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kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.134  Bu dönem içerisinde suçun işlenmesi 

halinde verilecek cezalar As.C.K.nun 63 ncü maddesinin 2 nci bendinde belirtilmiştir.  

Seferberlikte bakayalarla yoklama kaçağı veya saklılardan sevk gününün bitmesinden 

itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, elde edilenler dört aydan iki 

seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki seneden aşağı olmamak üzere 

elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan sonra kendiliğinden 

gelenler beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasına 

mahkûm edilirler. Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müebbet veya on seneden aşağı 

olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer hallerde gösterilen cezalar yarıya 

indirilir. 

 Yasa seferberlik halinde  üç aydan elde edilenler hakkında ölüm cezasını 

öngörmektedir. Ancak 07.05.2004 gün ve 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 5 nci maddesinde 

ölüm cezasının verilemeyeceğinin belirtilmesi karşısında artık As.C.K.nun 79/3 

maddesinin ikinci cümlesinde yer alan ölüm cezasının uygulanma imkanı kalmamıştır.  

Ağır hapis açısından yapılacak bir değerlendirme de; her ne kadar As.C.K nu 

değişmemiş ve 21 nci maddesinde şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar ağır hapis, hapis ve 

kısa hapis olarak belirtilse de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 01.06.2005 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmesi ve bahse konu kanunun cezalar başlığını taşıyan 45 nci 

maddesinde de suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezaların hapis ve adli para 

cezası olarak belirtilmesi karşısında artık As.C.K.nu açısından da ağır hapis cezasının 

uygulanabilme olasılığı kalmamıştır. Çünkü As.C.K.nun 22 nci maddesinde yer alan” 

ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk Ceza Kanununda 
                                                                                                                                          
onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya 
sıkıyönetimi kaldırabilir. 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl 
yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya 
savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler 
kanunla düzenlenir. 

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar. 

134 2941 S. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu madde 3/4 
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yazılı olan kaidelere tabidir” hükmü karşısında yürürlükte bulunan T.C.K.nu  esas 

alınarak bu kanunda da bahse konu cezaların yer almaması nedeni ile artık ağır hapis 

cezasının As.C.K.nu açısından da var olmadığı kabul edilmelidir. 

3.1.7.2. Fiilin Seferberlikte Yapılmasına İlişkin Suçun Hafif 

Halleri 

 

Bu suçların yalnızca seferberlikte işlenen ağır hali için  hafif hal öngörülmüştür. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu suçların ağır hali As.C.K.nun 63 ncü maddesinin 2 

nci bendinde düzenlenmiştir. Bu bendin son cümlesinde “az vahim hal” tabiri 

kullanılmış ve verilecek cezalarda çeşitli oranlarda indirimler yapılmıştır.  

Buna göre seferberlikte bakayalarla yoklama kaçağı veya saklılardan sevk 

gününün bitmesinden itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, elde 

edilenler dört aydan iki seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki 

seneden aşağı olmamak üzere elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç 

aydan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde 

edilenler ölüm cezasına mahkûm edilirler iken  az vahim hallerde ölüm cezası yerine 

müebbet veya on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 

hallerde gösterilen cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis için bir önceki bölümde 

belirttiğimiz hususlar burada da geçerlidir. 

Askeri Ceza Kanununda Az Vahim Hal  uygulanmasına yer verilmiş ise, 

mahkemece az vahim hal’in kabulü halinde tayin edilecek cezanın süresi  sanık lehine 

sonuç doğuracak hale getirilmiştir. Ancak; As.C.K.da “Az Vahim Hal” in ne olduğu, 

hangi suçlarda, hangi hal ve durumların “Az Vahim Hal”in kabulünü gerektirdiği 

düzenlenmemiş, bu husus uygulamaya ve uygulamacıya bırakılmıştır. Kanunun “Az 

Vahim Hal” uygulanmasına imkan verdiği hallerde de suçun unsurları aynı olduğuna 

göre bu halin, tamamen kişiye bağlı olan “Takdiri Hafifletici Sebep” olmadığı açıktır. 

Şu halde: 

1) Zaman ve Mekana, 

2) Eylemin işleniş tarzına ve gayesine, 
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3) Suçtan doğan neticenin ağırlığına veya hafifliğine, göre “Az Vahim Hal” in 

uygulanıp uygulanmayacağını, Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun konu ile ilgili 

29.4.1977 gün ve 1977/44-37 sayılı kararında da açıklandığı üzere, hükmü veren hâkim 

takdir edecek ve bu hususta temyiz incelemesi sırasında hükümde Az Vahim Hal 

uygulanması/ uygulanmaması yönünden takdir hatası ve zaafı olup olmadığı 

incelenecektir. 

 

3.2. Yaş Tashihi Nedeni İle Yoklama Kaçağı Kalmak Suçu  

 

Yoklama kaçağı kalmak suçu ile ilgili bölümde diğer hususlar ayrıntıları ile 

anlatıldığından bu bölümde kısaca yaş tashihi nedeni ile oluşan yoklama kaçağı suçu 

hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

  Bilindiği gibi askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını değiştirenlerin 

yaşlarında yapılan değişikliğin askerlik yükümlülüklerine bir etkisi yoktur. Ancak son 

yoklaması yapılmamış olanların nüfus kütüğünde yazılı yaşları, şahıslarına uygun 

görülmeyenlerin yaşlarının düzeltilmesi nüfus kanununa göre talep edilebilir.  

İdarenin İsteği ile Yaş Düzeltilmesi Yapılması: Yaş düzeltilmesi talebinde 

bulunmaya askerlik meclisleri veya askerlik daire ve şube başkanları ve mahallin en 

büyük mülkiye memurları yetkilidir. Son yoklama sırasında vücudu askerlik yapacak 

derecede gelişmemiş olanlar için yükümlünün nüfus kaydının bulunduğu mahal içindeki  

yaş düzeltmesine yetkili mahkemeden yaş düzeltmesi talebinde bulunabilmesi için 

Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulur.  

Yükümlünün Kendisi Tarafından Yapılan Yaş Düzeltilmesi : Yükümlünün 

yapmış olduğu yaş düzeltilmesinin askerlik yükümlülüğünü etkilemesi için yaş 

düzeltilmesinin askerlik çağına girmeden yapılması gerekir. Askerlik çağına girmeden 

yaş düzeltilmesinin yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesinde mahkemenin karar 

tarihi değil, hükmün kesinleşme tarihi esas alınır. Karar kesinleşme tarihinde 

yükümlünün eski doğumluları askerlik çağına girmemiş olmalıdır. 

Yaş düzeltmesi yaptıran yükümlü, nüfustan aldığı, yaş düzeltmesi yapıldığına 

ilişkin yazı ile askerlik şubesine başvurduğunda, düzeltmenin askerlik çağına girmeden 
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yapılıp yapılmadığına bakılır. Düzeltme geçerli ise, bu yazının özeti kütük defterine ve 

bilgisayara işlenir. Yazı şahsi dosyasında saklanır. 

Yeni yaşlarına göre; yaşıtlarının son yoklaması yapılmamış veya yapılmakta ise, 

emsalleriyle birlikte son yoklaması yapılır. Yaşıtlarının son yoklaması yapılmış ise, 

emsallerinin ilk kafilesinin sevk edilip edilmediğine göre 1111 sayılı Askerlik 

Kanununun 84 veya 86 ncı maddeleri tatbik edilir.135 Yaş düzeltmesi yapılan yükümlü 

hukuki bir işlemle askerlik çağına girdiğinden kendisine son yoklama çağrı pusulası 

tebliği mümkün olmaz. Bu amaçla yaş düzeltme işlerinde genellikle cezasız işlem 

yapılır.136 İster kendi isteği ile ,ister idarece açılan davada yaş düzeltilmiş olsun, 

yükümlünün yaşını düzelttirmesi durumunda, yoklama kaçağı suçunun oluşabilmesi 

için, yükümlünün yaş tashihi davası açtığı tarihte emsallerinin son yoklama görüp 

askere sevk edilmiş olmaları137 ve ayrıca kendisinin değişen yaşına göre 23 yaşını 

doldurması138 gerekmektedir.  

 

3.3. Bakaya Kalmak Suçu 

 
             Son Yoklamada “bulunarak numaralı139 veya numarasız140 asker edildikleri 

halde, istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelip de askerlik yapacakları kıtalara 

gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara BAKAYA denir.141  

                                                
135 Bkz. Tez,2 nci Bölüm,s.39 
 
136 Yaşını tashih ettirmek suretiyle büyüten ve bu suretle Askerlik Kanunun 80. maddesi delaletiyle 86. 
maddesine tevfikan yoklama kaçağı durumuna düşen mükelleflerin , askerlik şubelerinde emsali 
doğumlularla kayıtları bulunmadığı cihetle , bunlara davetiye çıkarılması imkansız bulunduğundan , bu 
suretle işlenen yoklama kaçağı kalmak suçu davetiye aranmaksızın yaptığı müracaat ile nihayete erer.  
      Yaş tashihi suretiyle yaşını büyüterek yoklama kaçağı durumuna düşen sanığın suçu emsallerinin sevk 
tarihinden başlayıp mahkemeye tashih için başvuru ile sona erer.(As.Yrg.Gen.Krl.16.11.1962 gün ve 
1962/2006-100 E.k.sayılı kararı) 
 
137 Yaş tashihi nedeni ile emsalinden sonra son yoklamasını yaptıran mükellefin fiili, yaşıtlarının askere 
sevk edilmiş olması halinde yoklama kaçağı suçunu teşkil eder.(As.Yrg.en.Krl.nun 01.01.1957 gün ve 
1957/56-3655 E.K sayılı kararı) 
 
138 Yaş tashihi dolayısıyla yoklama kaçağı kalmak suçunun teşekkülü için , mükellefin yaş tashihi 
davasını açtığı tarihte emsallerinin son yoklama görüp askere sevk edilmiş olmaları ve ayrıca kendisinin 
değişen yaşına göre 23 yaşını doldurmuş olması icabeder.(As Yrg.1.D.nin 30.06.1969 gün ve 1969/326-
323 E.K.sayılı kararı) 
 
139 1 Temmuz – 31Ekim tarihleri arasında askerlik kararı alınanlar; 
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Bu tanımlamaya dikkat edilecek olursa bakaya fiilinin iki şekilde işlenebileceği 

anlaşılır.142 Son yoklamada bulunarak numaralı veya numarasız asker edildikleri halde; 

a. İstenildikleri sırada gelmeyenler (Normal Bakaya)143 

b. Gelip de askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden  

veya yollardan savuşanlar Geç İltihak Suretiyle Bakaya Kalmak144 suçunu işlemiş 

olurlar.   

 Askere sevk ve buna bağlı bakaya suçu açısından erbaş ve erler ile yedek 

subaylar statülerinin farklı olması nedeni ile farklı usuli işlemlere tabi tutulduğundan 

bahse konu suç açısından ayrı başlıklar altında incelenecektir.  

 

3.3.1. Erbaş ve Erler Açısından Bakaya Kalmak Suçu; 

3.3.1.1. Hukuksal Değer, Fail ve Mağdur 

Hukuksal değer , fail ve mağdura ilişkin hususlar yoklama kaçağı kalmak suçu 

ile aynı olması ve bu hususun bu bölümde incelenmesi nedeni ile tekrarlanmayacaktır. 

Ancak bakaya kalmak  suçunun failinin yoklama kaçağı kalmak suçunun faili ile aynı 

özgü hususları taşıması yanında son yoklaması yapılmış bir kişi olması gerekmektedir. 

Daha önceki bölümlerde izah edildiği gibi ancak son yoklamanın yapılmasının ardında 

yükümlüler askere sevk edilebilmektedirler. Bu anlamda bakaya kalmak suçunun 

failinin son yoklaması yapılmış numaralı veya numarasız asker edilmiş olması 

gerekmektedir.  

3.3.1.2. Maddi Unsur 

Suçun maddi unsuru usulüne uygun yapılmış tebligata rağmen yükümlünün 

nüfusa kayıtlı olduğu yerli askerlik şubesinin tabi olduğu celp ve sevk döneminde 

                                                                                                                                          
140 31 Ekim – bir sonraki yıl 20 Şubat tarihleri arasında askerlik kararı alınanlar; 
 
141Askerlik Kn.md.12 

142 Orhan ÇELEN, En Son İçtihatlı,Notlu,Açıklamalı,Ek ve Örnekli Askeri Ceza Kanunu, ANKARA, 
Cantekin Yayınları, 2001, 3.baskı,s.186 
 
143 Bu suç  doktrin ve yargı kararlarında sadece Bakaya olarak adlandırılmaktadır. 
 
144 Geç İltihak Suretiyle Bakaya Kalmak suçu ayrı bir bölüm halinde incelenecek olup tez kapsamında 
Bakaya suçu tabirinden anlaşılması gereken Normal Bakayadır. 



 
73

(emsallerinin ilk kafilesinin sevk edildiği tarih) sevk evraklarını almak ve sevkini 

sağlatmak için askerlik şubesine başvurmamasıdır. 145 

 

3.3.1.2.1. Usulüne Uygun Tebligat ile Yükümlünün Sevke 

Katılmaya Çağrılmış Olması 

Yükümlü adına  Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulası düzenlenerek, tebligata 

çıkarılmış olmalıdır. Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulasının nasıl düzenleneceği erbaş 

ve er sevk işlemleri bölümünde ayrıntıları ile anlatılmıştır.  

        Yükümlü adına çıkarılmış celp çağrı pusulasının kendisine veya Askerlik 

Kanunun 25 ve 45 nci maddelerinde belirtilen akrabalarından birisine usulüne uygun 

şekilde tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. Yoklama kaçağı suçunda anlatılan tebliğ 

ile ilgili hususlar; bakaya suçu bakımından da geçerlidir. Son Yoklama Çağrı 

Pusulasının tebliğini düzenleyen 1111 sayılı Askerlik Kanunun 25 nci maddesinde 

tebligatın ana, baba, kardeş veya hısımlara yapılacağı belirtilmiş iken aynı kanunun 45 

nci maddesinde Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulasının ana, baba, kardeş ve sair 

akrabalarından146,147,148,149,150,kim varsa ona tebliğ edileceği bildirilmiştir. Askeri 

                                                
145POLATCAN İsmet – ERDEM M. Süreyya:A.g.e. s.47  
 
146 Askerlik Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre köylerinde bulunmayıp da çağrılanların ana, 
baba, kardeş ve sair akrabalarından kim varsa kendilerine yapılacak tebligat kanunî manada muamelenin 
tamamlanması için kafi olup, bu şahıslara yapılan tebligattan sonra hizmete çağrılanların keyfiyetten 
haberdar olmaması keyfiyetinin suçun tekevvününde bir mazeret olarak ileri sürülemeyeceği (As. Yrg. 
İçt. Brl.Krl.nun 12.11.1954 gün ve 1954/2744-141 E.K.sayılı kararı) 
 
147 Askerlik Kanunun 45 nci maddesindeki “ sair akraba “mefhumu ,yalnız kan hısımlığına hasredilmeyip 
, M.K. nun 18 nci maddesinde yazılı olan sıhri hısımlara da şamil bulunduğundan , bacanağa yapılan 
tebligat muteberdir. (As.Yrg.D.Krl.nun 20.09.1956 gün ve 1956/2911-3014 E.K. sayılı kararı) 
 
1481111 S.lı K.nun 45 inci maddesi, tebligatın öncelikle yükümlülerin kendilerine, yükümlüler köy veya 
mahallelerinde değilseler, ana, baba, kardeş ve sair akrabalarına yapılacağı benimsenmiştir. 
     Yükümlülerin bilinen adresinde bulunmamaları halinde aile fertlerine veya diğer akrabalarına yapılan 
tebligat geçerli sayılabilecektir. Köyünden ayrılmadığı belirlenen yükümlünün bizzat kendisine yapılması 
gereken tebligatın babasına yapılması hali yasanın aradığı anlamda bir tebligat sayılamayacağı için, böyle 
bir tebligata dayalı olarak bakaya suçundan kurulan hükmün tebligat noksanlığı nedeniyle bozulması 
gerekir.( As.Yrg. 4. D. nin ,  17.01.2001 gün ve 2001/10 – 32 E.K.sayılı kararı) 
 
149 1111 sayılı Askerlik Kanununun 75 inci maddesi uyarınca, askerlik çağına giren yükümlülerin şube 
mıntıkasından 15 günden fazla uzaklaşmaları halinde bulundukları adresi bildirme yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilerin bilinen adreslerinde akrabalarına yapılan 
tebligatın geçerli olacağı aynı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinin gereğidir. Bu nedenle akrabalarına 
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Yargıtay bu hususta verdiği kararlarında istikrar kazanmış şekilde hısım ve sair akraba 

tabirlerini benzer şekilde yorumlamıştır.151,152  

                                                                                                                                          
yapılan tebligat sırasında sanığın bulunduğu yerin (adresin) bildirilmesi halinde dahi bu yeni adresine 
tebligat çıkarılmasına gerek yoktur.( As.Yrg. 1. D.nin ,24.01.2001 gün ve 2001/64 – 63 E.K.sayılı kararı) 
 
150 Memleketinden küçük yaşta ayrılsa bile, 1111 sayılı kanunun 45 nci maddesine uygun olarak sanığın 
amcasına yapılan tebligatın geçerli olduğu kabul edilmelidir.(As.Yrg.Drl.Krl.nun 26.11.1998 gün ve 
1998/146-152 E.K.sayılı kararı) 
 
1511111 Sayılı Askerlik Kanununun 25’inci maddesi: “Davet pusulası alan ihtiyar meclis veya heyetleri, 
pusulalarda yazılı olanlar köy ve mahallelerinde iseler kendilerini, değil iseler, ana, baba, kardeş veya 
hısımlarını davetten haberdar eder...” şeklindedir. 

Aynı Kanunun 75/1’inci maddesi: “Askerlik çağında olup şubesi dairesinde on beş günden fazla 
olmak üzere taşraya çıkmak isteyenler çıkmazdan evvel gidecekleri yerler hakkında köy ve mahalleleri 
ihtiyar meclisi veya heyetlerini veya şubelerini şifahen veya taahhütlü mektupla haberdar etmeye, haber 
vermemiş iseler, ilk ve son yoklama sırasında nerede bulunuyorlarsa bulundukları mahal ihtiyar meclisi 
ve heyetlerine veya şubelerine veya şubesi asliyelerine veya sefaret ve şehbenderhanelerine bu suretle 
mahallî ikametlerini bildirmeye borçludurlar” hükmünü amirdir. 

Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 14.10.2004 tarih ve 2004/114-130 sayılı kararındaki: 
“...muhatabın adresinde bulunmadığı ve adresini Askerlik Şubesi’ne bildirmeden ayrıldığı durumlarda, 
ana, baba, kardeş ve sair akraba arasında öncelik sırası gözetilmeksizin herhangi birisine yapılacak 
tebligatın geçerli olduğu...” biçimindeki saptama, Askerî Yargıtay’ın bu konudaki yerleşik uygulamasını 
yansıtmaktadır. 
Öte yandan; Askerî Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 12.11.1954 tarih ve 1954/2744-141 sayılı 
kararında: “Askerlik Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre köylerinde bulunmayıp da çağrılanların 
ana, baba, kardeş ve sair akrabalarından kim varsa kendilerine yapılacak tebligat kanunî manada 
muamelenin tamamlanması için kafi olup, bu şahıslara yapılan tebligattan sonra hizmete çağrılanların 
keyfiyetten haberdar olmaması keyfiyetinin suçun tekevvününde bir mazeret olarak ileri sürülemeyeceği” 
kabulü yer almaktadır. 

Diğer taraftan; 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 25’inci maddesinde değinilen “hısım” veya aynı 
kanunun 45’inci maddesinde temas edilen “akraba” kavramlarının askerlik mevzuatı açısından tanımı 
yasada yapılmamış olduğundan, bu konudaki genel hükümlerin dikkate alınmasında hukukî zorunluluk 
bulunmaktadır. 

17.2.1926 tarih ve 743 sayılı “Türk Kanunu Medenisini” yürürlükten kaldırmış ve “hısımlık” 
konusunda aynı düzenlemeyi benimsemiş olan 22.11.2001 tarih ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 
“Kan Hısımlığı” başlıklı 17’nci maddesi; “Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum 
sayısıyla belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı, biri diğerinden gelmeyip 
de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.” şeklinde olup, yansoy hısımlığının, 
belirli bir doğum sayısıyla sınırlı olduğuna dair herhangi bir düzenlemeyi içermemektedir. 

İnceleme konusu dosyada; sanığın ikametgâh adresini Askerlik Şubesi’ne bildirmediği ve son 
yoklama çağrı pusulasının sanığın Askerlik Şubesi tarafından bilinen adresinde bir akrabasına tebliğ 
edildiği açıktır. Sanık, bu kişinin akrabası olduğunu bildiğini beyan ettiğinden ve jandarma ve köy 
muhtarı tarafından düzenlenen tutanakta sanık ile pusulayı alan kişi arasındaki akrabalık bağı ayrıntılı bir 
şekilde sergilenmiş olduğundan, akrabalık ilişkisinin tespitine dair herhangi bir eksik soruşturma 
bulunmadığı ortadadır. 

Askerlik çağına girmiş yükümlülerin yoklama veya askere sevk için çağrılmaları konusunda, 
1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na, genel tebligat hükümleri dışında bir düzenleme getiren kanun koyucu, 
sanığın adresinde bulunmadığı durumlarda, sıra gözetmeksizin ve başka bir koşul aramaksızın, herhangi 
bir akrabaya yapılan tebligatın geçerli olmasını öngörmüştür. Bu farklılığın sebebi, askerlik hizmetinin 
herkesçe bilinen ve yasayla düzenlenmiş muayyen bir yaşta yapılması ve Türk toplumunda askerlik 
hizmetine atfedilen önemdir. Yirmi yaşına gelen her erkek Türk vatandaşının askerlik hizmetine 
gideceğini bildiği hususu, Türk toplumunun bir gerçeğidir. Ayrıca, vatan savunmasında herhangi bir 
zafiyet oluşmaması için, askere celp ve sevk işlemlerinin zamanından ve sistemli bir biçimde yapılması 
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gerektiği aşikardır. Bu nedenlerle, yasa koyucu, askerlik çağına giren yükümlülerin yoklama ve sevk 
işlemlerine esas olmak üzere yapılacak tebligatlarda “muhatabın bilgi sahibi olması gerektiği” 
kabulünden hareket etmiş ve ayrıntılı bir düzenlemeye gitmemiştir. Nitekim, TRT Kurumu tarafından 
yapılan duyuruların tebliğ mahiyetinde olduklarına ilişkin 1076 Sayılı Kanunun Ek-6’ncı maddesi bu 
prensip çerçevesinde yasalaştırılmıştır. 

Bu itibarla; 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 25’inci maddesinde “hısım” tabiri kullanılmış ve 
bu kavramın belirli bir hısımlık türünü veya doğum sayısını kapsadığına dair sınırlama getirilmemiş 
olduğundan, sanığın sekizinci derecede kan hısımı olan akrabasına yapılan tebligatın geçerli olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yukarıda açıklandığı üzere, son yoklama çağrı pusulasını alan kişinin sanığı 
tebligat hususunda haberdar etmemiş olmasının herhangi bir hukukî sonucunun bulunmadığı da açıktır.  

 
AYRIŞIK OY GEREKÇESİ : 
            Daireler Kurulu tarafından “tebligatın geçerliliği” hususunda değerlendirme yapılırken, doğrudan 
jandarma ve köy muhtarı tarafından düzenlenen tutanaktan hareket edilmiştir. Ancak, “akrabalık bağı” 
gibi somut ve hukukî bir konuda başvurulması gereken en esaslı kaynak  nüfus kayıtlarıdır. Sanık ile 
tebligatı alan şahıs arasında hısımlık ilişkisi bulunup bulunmadığını ve var ise bu ilişkinin mahiyetini 
tereddütsüz ve objektif bir şekilde ortaya koyacak olan nüfus kayıtları dava dosyasına getirtilmemiş ve 
köyde yapılan araştırma neticesinde ve köy halkının sözlü beyanlarına dayanılarak jandarma tarafından 
hazırlanmış tutanağa itibar edilmiştir. Kaldı ki, bu tutanaktaki belirleme ile, sanığın sorgusunda belirttiği 
ve son yoklama çağrı pusulasında yazılı akrabalığın mahiyeti arasında farklılık bulunmaktadır. Hatta, son 
yoklama çağrı pusulasında “tebellüğ eden” bölümünde yer alan kişinin soyadı ile tutanaktaki soyadı dahi 
örtüşmemektedir. Suçun doğrudan oluşumuna etkisi olan “tebligat” konusunda isabetli bir sonuca 
varılabilmesi için, sanık veya köy ahalisinin beyanlarıyla yetinilmesi amaca elverişli değildir. Özellikle, 
somut olayımızda olduğu gibi, uzak akrabalık bağının söz konusu olduğu durumlarda, olgunun ve 
akrabalık bağının sıhhatli bir şekilde tespiti bakımından, sübjektif beyanlardan önce, devletin resmî 
kayıtlarına itibar olunması gerekmektedir. 
            Bu nedenlerle; sanık ile tebligatı alan şahsın arasında akrabalık bağı bulunup bulunmadığının ve 
var ise mahiyetinin belirlenmesi amacıyla nüfus kayıtlarının getirtilmemiş olmasını noksan soruşturma 
olarak değerlendirdiğimden, Başsavcılığın itirazının bu sebebe dayanılarak kabulü yönünde oy kullandım 
  
 
MUHALEFET GEREKÇESİ : 
            Çoğunluk, sanığın dedesinin amcasının torununun oğluna (sekizinci derece kan hısımına) yapılan 
tebligatın geçerli olduğu sonucuna ulaşmış ise de; Daire kararında isabetli vurgulandığı üzere, “tebligatın 
sanığı haberdar edebilecek yakınlıktaki kanunî akrabalarına yapılmadığı” düşüncesindeyiz. 
            1111 Sayılı Kanunun 25 ve 45’inci maddelerinde “akraba” ve “hısım” kavramları kullanılmış ve 
bu konuda yasal bir derece sınırlaması öngörülmemiş ise de; konuya bu şekilde “lafzi yorumla” değil, 
“amaçsal yorumla” yaklaşmanın yasanın gözettiği hukukî menfaate daha uygun olacağı inancındayız. 
            1111 Sayılı Askerlik Kanunu 21.6.1927 tarihinde kabul olunup 12-17 Temmuz 1927 tarihlerinde 
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Sonraki süreçte, Kanunun 25 ve 45’inci maddelerinde tebligat 
konusuyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yasanın hazırlandığı tarih itibariyle  ülke 
nüfusunun günümüze nazaran çok az olduğu, ulaşımda büyük sıkıntıların bulunduğu  ve henüz 
şehirleşmenin yaşanmadığı; dolayısıyla genellikle kırsal kesimde yaşayan Türk halkının yerleşik olduğu 
yerden pek ayrılmadığı izahtan varestedir. Kanunun 74, 75 ve 76’ncı maddeleri incelendiğinde, toplumun 
bu gerçeklerinin gözetildiği ve yükümlülerin bulundukları yerlerin mutlak surette ilgili mercilerce 
bilinmesinin sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Kanunun bütünlüğü ile  uyumlu olan tüm bu 
hükümlerin, Türk toplumunun o yıllardaki yapısı ve yaşayış tarzıyla uyuştuğu ve öngörülen menfaati 
gerçekleştirmeye elverişli olduğu açıktır. Ancak, aradan uzun süre geçtiği, özellikle sosyo-ekonomik kimi 
sıkıntılar nedeniyle şehirlere doğru yaşanan büyük göç sebebiyle toplumun yapısının değiştiği ve hızlı 
nüfus artışı yüzünden devletin ilgili kurumlarının vatandaşa gereken hizmete götürmekte zorluklar 
yaşadığı bilinen bir gerçektir. Geniş aile yapısı sona ermiş ve aile fertleri arasındaki bağlar zayıflamıştır. 
İş bulma imkanları azalmış ve güncel sıkıntılar nedeniyle hayatını devam ettirme çabasına giren vatandaş, 
topluma ve devlete olan görevlerini ikinci plana itmek durumunda kalmıştır. 
            Tüm bu toplumsal gerçekler karşısında, takriben seksen yıl öncesinin toplum ve devlet yapısına 
uygun olarak hazırlanmış 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’ndaki tebligat hükümlerinin aynı mantık 
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Bakaya suçunun tebligat ile ilgili unsurları Yoklama Kaçağı Kalmak suçunun 

açıklanması sırasında belirtilen hususlarla aynı olduğundan bu bölümde sadece bakaya 

suçunun maddi unsurunu oluşturan usulüne uygun tebligatın farklı yönleri ele 

alınacaktır.153   

           Son yoklama çağrı tebligatı açısından 1111 sayılı Askerlik Kanununun 75 inci 

maddesi uyarınca, askerlik çağına giren yükümlülerin şube mıntıkasından 15 günden 

                                                                                                                                          
içerisinde uygulanmaya çalışılması isabetli ve amaca elverişli değildir. Mevcut yasa hükmünün, 
öngörülen hukukî menfaat zedelenmeden, çağa ve topluma uygun bir şekilde yorumlanması hakimin 
görevleri arasındadır. Ancak bu şekilde yasa normu hukukî boyut kazanır ve kamunun ihtiyaçlarına cevap 
verebilir. 
            Somut olayda, her ne kadar sanık Tekman’ın Gündamı Köy nüfusuna kayıtlı ise de, nüfus 
kaydından ve savunmasından anlaşılacağı üzere, Aydın’da doğmuş ve orada ikamet etmektedir. 
Akrabalarının bulunduğu köyü ile fiilî irtibatı kalmamıştır. Köyde tebligatı alan şahıs ile olan akrabalık 
derecesini bile yanlış bilmektedir. Jandarma tutanağıyla yapılan tespite göre, tebligatı alan kişi, sanığın 
dedesinin amcasının torununun oğludur. Bu kadar uzak bir akrabalık bağının belirlenmesi ve akrabalar 
tarafından tarif edilmesi de güçtür. 
            Yukarıda, yasa hükümlerinin, değişen toplumsal yapıya göre yorumlanması gerektiğine 
değinilmiştir. Ancak, yasa koyucunun “akraba” veya “hısım” tabirlerini kullanmakla, bu kadar uzak 
(sekizinci derece kan hısımı) akrabayı kastettiği de söylenemez. Türk Medeni Kanununun 17/2’nci 
maddesinde: “Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de 
ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.” denilmiş; ancak, bir derece sınırı 
getirilmemiştir. 
            Askerlik Kanunu’ndaki “hısım” kavramı bakımından, Türk Medeni Kanunu esas alınırsa, 
herhangi bir derece sınırlaması olmadığından, çok çok uzak derece hısımlara yapılan tebligatın dahi 
geçerli olduğunun kabulü tehlikesi doğmaktadır. Yükümlüye atfedilen vecibe ile idareye yüklenen 
mükellefiyet arasında bir denge kurularak tebligatın icrasına dair hükümler yasada düzenlenmiştir. 
Muhatabın bilgisine ulaşmayacak şekilde tebligat usulü öngörülmesinin, başka bir deyişle, amaca hizmet 
etmeyecek tebliğ işleminin yasada düzenlenmesinin hiçbir anlamı ve faydası yoktur. 
            Öte yandan; Askerî Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 12.11.1954 tarih ve 1954/2744-141 
sayılı kararı, sadece “ana, baba, kardeş ve sair akrabadan birine yapılan tebligattan sanığın fiilen haberdar 
olmasına gerek olmadığı” konusunu açıklığa kavuşturduğundan, bu kararın “akrabalığın derecesi” 
konusunda hukukî mesnet teşkil ettiğini veya inceleme konusu meseleyi çözmüş olduğunu kabul etmek 
de mümkün değildir. 
            Diğer taraftan; bireyin haklarının korunması konusunda Anayasamızda değişiklik yapılmış ve 
40’ncı maddesine “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve 
sürelerini belirtmek zorundadır.” fıkrası eklenmiştir. Bu değişiklik, yasa koyucunun, günümüzde, devlet 
ile birey arasındaki ilişkiye bakış açısını göstermektedir. Güncel hukuk düzeniyle uyum sağlayamayan 
yasa maddelerinin, yasa koyucu tarafından değiştirilmediği sürece uygulanması gereği yasal bir 
zorunluluk ise de, bu yasa maddelerinin çağdaş hukuk anlayışına uygun bir şekilde yorumlanarak 
uygulanması da hukukî bir mecburiyettir. 
            Bu nedenlerle; sanığın irtibatının  kalmadığı bir yerde ve yakınlık derecesini dahi bilmediği çok 
uzak  derecede akrabasına yapılan tebligatın geçerli olamayacağı düşüncesiyle çoğunluk görüş ve 
kararına muhalif kaldık.(As.Yrg.D.Krl.nun 27.01.2005 gün ve 2005/7-9 E.K.sayılı kararı) 
 
152Aksi görüş; Sanık adına çıkarılan çağrı pusulasının, sanığın anneannesinin amcasının kızının oğlu olan 
kişiye tebliğ edilmesi, yasal bir tebligat niteliğinde değildir.( As.Yrg. 4. D.nin ,28.05.2002 gün ve 
2002/596-591 E.K.sayılı kararı)  
 
153 Bkz. tez s. 38-42 
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fazla uzaklaşmaları halinde bulundukları adresi bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Bu bildirimde bulunan yükümlülerin154 bulundukları adrese de tebligat yapılması 

zorunludur. Bahse konu adrese tebligat yapılmaması halinde geçerli bir tebligattan 

bahsedilemeyecektir.155 Bununla birlikte bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilerin 

bilinen adreslerinde akrabalarına yapılan tebligatın geçerli olacağı aynı Kanunun 24 ve 

25 inci maddelerinin gereğidir.156 Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulasının son yoklama 

çağrı pusulasından  farklı olarak son yoklama sırasında yükümlünün beyan ettiği adres, 

nüfusa kayıtlı olduğu adresten157 farklı ise o adrese de tebliğ edilmesi gerekir.158 

Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulasında bulunması gereken zorunlu 

unsurlardaki eksiklikler de tebligatın geçerliliğini yok edecektir. Öncelikle  Askere Sevk 

İçin Celp Çağrı pusulalarının159 M.S.B.lığının Celp ve Sevk Emrinden sonra çıkarılması 

ve tebliğ edilmesi gerekmektedir.160Ayrıca askerliği için karar alınmayan bir şahsa 

                                                
154 Failin adresi başkalarınca da bildirilebilir.( As.Yrg. 2 D.nin ,12.03.1960 gün ve 1960/1154-1096 
E.K.sayılı kararı)  
 
155 Dilekçe ile bildirilen adrese tebligat yapılması gerekir.( As.Yrg. 2 D.nin ,20.02.1964 gün ve 1964/259-
240 E.K.sayılı kararı)  
 
156Aksi görüş; Celp için çağrı pusulası incelendiğinde sanığın amcasına tebligat yapıldığı, ancak çağrı 
pusulasına “sanığın yirmi yıldır köyde olmadığı ..................adresinde ikamet ettiği” kaydının düşüldüğü 
görülmüştür. .Sanığın açık adresi belli olduğuna göre bu adresine tebligat çıkarılması gerektiğinden , 
usulüne uygun tebligatın yokluğu nedeniyle verilen beraat kararında isabet görülmüştür. (As.Yrg. 1. 
D.nin ,17.02.1988 gün ve 1988/323-318 E.K.sayılı kararı) 
 
157 1.İlk ve son yoklamalarını yaptırdığı askerlik şubesinde yabancı olarak kayıtlı bulunan mükellefin  
askere sevki hususunda gerek yerli ve gerekse yabancı askerlik şubesi tarafından usulüne uygun olarak 
yapılan tebligatın bakaya suçunun teşekkülü için muteber sayılmasına; 
      2. Yoklamalarını yabancı olarak başka askerlik şubesinde yaptırmış olan mükelleflerin askere sevk ve 
celpleri için tanzim edilen davetiyenin en son bildirilen adresinde kendisine veya oradaki akrabalarına 
tebliği cihetine gidilmeden yerli şubesi tarafından aynı mahaldeki akrabalarına tebligat yapılmasına; 
      3. Tebligatın her iki şube tarafından yapılması halinde , yapılan ilk tebligatın nazarı itibare alınmasına,  
      4. Konu ile ilgili görüşleri muhtevi kararların bu suretle düzeltilere     
        
158 Son yoklamasını yabancı askerlik şubesinde yaptıran yükümlünün bakayalık suçunun oluşumunda 
yabancı şubelerce çıkartılan davetiyenin esas alınması gerektiğine , yerli askerlik şubelerince mükellefe 
veya yakınlarına sevk için yapılacak tebligatın bakayalık suçunun oluşumuna dayanak kabul 
edilmeyeceğine....(As.Yrg.İçt.Brl.Krl.nun 12.11.1958 gün ve 1958/2065-123E.K.sayılı kararı) 
 
159 M.S.B. lığının celp ve sevk emrinden  önce    yapılan  çağrılar (tebligatlar) geçersizdir.  
 
Yükümlüler hakkında çıkarılan celp için çağrı pusulasının, M.S.B.lığının Celp ve Sevk Emrinden sonra 
çıkarılması ve tebliğ edilmesi gerekmektedir.( As.Yrg.Drl.Krl.nun ,09.03.2000 gün ve 2000/52 – 62 sayılı 
kararı) 
 
160 Sevk gününden sonra yapılan tebligat geçersizdir.  
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askere sevk edileceği hususunda yapılan tebligat akabinde hemen askerlik kararı 

alınması ve belirtilen tarihte sevk edilmesi halinde dahi geçerli değildir.161  

Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulasında yükümlünün hangi tarihte askerlik 

şubesinde bulunması gerektiğinin açıkça mutlaka belirtilmesi gerekir. Sevk tarihinin 

bulunmaması halinde tebligat tarihinde sevk edileceğini öğrendiğini düşünerek bu tarihe 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 43 ncü maddesi gereğince 15 günlük hazırlık süresini 

tanıyarak bu tarihte bakaya suçunun temadisinin başladığını kabule imkan yoktur.162 

Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulasının tebliğ tarihinin mutlaka sevk gününden 

önce olması gerekmektedir. Bu anlamı ile sevk tarihinden sonra yapılmış bir tebligata 

rağmen yükümlünün bu tarihte yani tebligat tarihinde sevk edileceğini öğrendiğini 

düşünerek bu tarihe 1111 sayılı Askerlik Kanununun 43 ncü maddesi gereğince 15 

günlük hazırlık süresini tanıyarak bu tarihte bakaya suçunun temadisinin başladığını 

kabule imkan yoktur. Çünkü Askere Sevk İçin Celp Çağrı Pusulasının tebliğ edilmiş 

olması suçun maddi unsurudur. Tebligatın geçersiz olması halinde, kişinin sevk 

edileceğini bildiği yönündeki bir kabulle hareket edilerek suçun oluştuğunu söylemek 
                                                                                                                                          
Askerliğe sevk için çağrı pusulasında yazılı sevk gününden sonraki tarihte yapılan tebligat geriye dönük 
olarak bir hukuki sonuç doğuramayacağı ve dolayısıyla bakaya suçu da maddi unsur yönünden 
oluşmayacağı için beraat kararı verilmesi gerekir. (As.Yrg. 4. D.nin ,09.05.2001 gün ve 2001/395 – 376 
E.K.sayılı kararı) 
 
161 Askerliği için karar alınmayan bir şahsa askere sevk edileceği hususunda tebligat yapılması hukuken 
geçerli olamayacağından ve esasen bu husus askeri Yargıtay’ın müstekar içtihatları ile de tebeyyün etmiş 
olduğundan , bu durum muvacehesinde , askeri mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş 
olmasında kanuni isabet görülmemiştir. (As.Yrg. 1. D.nin ,14.01.1974 gün ve 1974/11-05 E.K.sayılı 
kararı) 
 

162  Sanığın askere sevk edileceğine ilişkin çağrı pusulasının 11.04.1994 tarihinde kendisine tebliğ 
edildiği, ancak bu çağrı pusulasında sanığın hangi tarihte askerlik şubesinde bulunması gerektiği veya 
hangi tarihte askere sevk edileceğine ilişkin bir kayıt bulunamadığı mevcut belgelerden anlaşılmaktadır. 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 43 ncü maddesine göre çağrı pusulasının tebliğinden itibaren (15) 
günlük hazırlık süresinden sonra sevk işleminin yapılabileceği belirtilmektedir. Sanığa çağrı pusulası 
11.04.1994 tarihinde tebliğ edilmiş ise de; askere sevk günü belirtilmediği için bu tebligat  usulüne uygun 
bir tebligat niteliği taşımadığından böyle durumlarda 1111 sayılı Askerlik Kanununun 43 ncü maddesinde 
belirilen 15 günlük hazırlık süresini sanığın askerlik şubesine geldiği ve sevk evraklarını aldığı 
30.05.1994 tarihinden itibaren başlatmak gerekmektedir. Sanık 15 günlük hazırlık süresi dolmadan 
09.06.1994 tarihinde eğitim birliğine katıldığından eyleminde geç iltihak suretiyle bakaya kalmak 
suçunun unsurları bulunmamaktadır. Sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı kabul edilerek yerel 
mahkemelerce ‘’beraat ‘’ hükmünde herhangi bir  isabetsizlik bulunmadığından, Askeri Savcının kabule 
değer görülmeyen temyiz itirazının 353 Sayılı Kanunun 217/2 nci maddesi uyarınca reddine, Usul ve esas 
itibariyle kanuna uygun bulunan mahkumiyet hükmünün onanmasına, ...tebliğnameye  uygun olarak oy 
birliği ile karar verildi ( As.Yrg. 4. D.nin.,23.12.1997 gün ve 1997/699 – 696 E.K.sayılı kararı) 
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mümkün değildir. Geçersiz bir tebligat karşısında kişilerin herhangi bir yolla sevk 

edileceklerini öğrenmeleri sonucu değiştirmeyecektir.163  

Tebligat, en geç sevkten 15 gün önce yapılmalıdır. Örneğin; 26 Mayıs tarihinde 

şubede hazır bulunması istenilen bir yükümlüye, en geç 10 Mayıs günü ASİÇP tebliğ 

edilmiş olmalıdır. Çünkü, 15 günlük hazırlık süresine tebligat günü (10 Mayıs) dahil 

edilmez, süre ertesi günden (11 Mayıs) itibaren başlar ve en erken 15 tam günün 

geçmesinden sonraki günde (26 Mayıs) sevk edilebilir.164 Sevk  belgesindeki 15 günlük 

hazırlık süresinden feragat edildiğine dair kayıtlar caiz değildir. 

 

3.3.1.2.2. Yükümlünün Yerli Askerlik Şubesinin Tabi Olduğu 

Celp ve Sevk Döneminde Askerlik Şubesine Başvurmamış Olması;  

 

Askere sevk edilmek üzere belirli bir tarihte askerlik şubesinde bulunması 

amacıyla adına celp çağrı pusulası çıkarılan ve bu çağrı pusulası usulüne uygun şekilde 

tebliğ edilen yükümlülerin, belirtilen tarihlerde sevk için askerlik şubesine gelerek 

sevkini yaptırması gerekmektedir. Gerek numaralı gerekse numarasız asker olarak 

askerlik kararı alınanların Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan nüfusa kayıtlı olduğu 

yerin yerli askerlik şubesinin tabi olduğu celp ve sevk döneminin son gününe kadar 

sevk pusulasını almaması halinde bakaya suçu oluşur. Örneğin Mayıs celp döneminde 

askere sevk için çağrılan bir yükümlünün sevk günleri olan 21 – 27 Mayıs tarihleri 

arasında en geç 27 Mayıs saat 24.00’a kadar askerlik şubesine başvurarak sevk evrakını 

alması zorunludur.165 Ancak sevk çağrı pusulasında tek bir tarihin var olduğu 

                                                
163 Mükellef A.B adına , sevk tarihini bildirmek üzere çıkarılan çağrı pusulasının 18.03.1995 tarihinde 
ağabeyine tebliğ edildiği, bu belgede sevk gününün 22.02.1995 olarak belirtildiği, bu durumda tebliğ 
tarihinden önceki bir tarihin sevk günü olarak belirtilmiş olması karşısında , usulüne uygun muteber bir 
tebligat yapılmış olmasından söz edilemeyeceği hk.... . (As.Yrg. 1. D.nin ,05.06.1996 gün ve 1996/401-
400 E.K.sayılı kararı)  
 
164 Tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük hazırlık süresi tanınarak en erken hangi tarihte sevk 
yapılabileceğinin bulunması gerekir.(As.Yrg. 3. D.nin ,02.12.1986 gün ve 1986/334 - 306 E.K.sayılı 
kararı) 
 
165 Mükellefler hakkında askerlik şubelerince düzenlenen celp çağrı pusulasında ve özellikle suç 
cetvelinde “emsalinin sevk tarihi” olarak iki tarih gösterilmektedir. Bundan amacın şubelerde vaki 
olabilecek izdihamı önlemek olduğu, ve mükelleflerin bu iki tarih arasında her zaman sevki mümkün 
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durumlarda var olan bu tarih, sevke tabi olduğu son tarih olarak kabul edilerek bakaya 

suçunun bu tarihten itibaren başladığı kabul edilmelidir.166 Bakaya suçunun oluşumu 

için yoklama kaçağı kalmak suçundaki gibi gün unsurunun oluşumu yani sevk tarihini 

takip eden günün 00 saatinden itibaren 24 saat sürenin geçmesi gerekmektedir.167      

3.3.1.3. Manevi Unsur 

Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçlarının manevi unsur bakımından 

farklılıklar arz etmediğini yoklama kaçağı suçunun manevi unsuru ile ilgili bilgi 

verirken belirtmiştik. Ayrıca yoklama kaçağı ile ilgili bölümde  manevi unsur ayrıntıları 

ile anlatılmış olduğundan bu bölümde ayrıca değinilmeyecektir. 

3.3.1.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Yoklama kaçağı kalmak suçunda belirtiliği gibidir. 

3.3.1.4.1.  Zorunluluk Unsuru 

Yoklama kaçağı kalmak suçunda ayrıntıları ile belirtilmiş olduğundan bu 

bölümde sadece Askeri Yargıtay’ın örnek kararlarından bahsedilecektir.  

 Bu suç açısından da en önemli zorunluluk halleri 1111 S. Askerlik Kanununun 

47 nci maddesinde belirtilen hastalık, tutukluluk ve hapiste olma halleridir. 

En sık olarak görülen zorunluluk hali olması nedeni ile hastalık halinin 

incelenmesi gerekmektedir. Hastalık hali doktor raporu ile belgelendirilebilir. Askeri 

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, aksi sabit oluncaya kadar doktor raporlarına 

itibar edilmesi gerekir. Sağlık mazeretini belgeleyen raporun askeri hastaneden 

alınmasına gerek yoktur. Herhangi bir resmi veya özel hastane veya tabip raporu 

geçerlidir. Askeri Yargıtay sivil tabipten alınmış olması nedeni ile mahkemece kabul 

                                                                                                                                          
bulunduğu cihetle , bakaya suçunun teşekkülünde veya süresinin hesaplanmasında ikinci tarihin esas 
alınması gerekir.( As.Yrg.Drl.Krl.nun ,10.12.1987 gün ve 1987/215 - 196 sayılı kararı)  
 
166 Emsallerinin 1 – 5  Eylül tarihleri arasında sevk edildiği belirtilen sanığın , çağrı pusulasında 2 Eylül 
tarihinde sevke tabi olduğu yazıldığına göre bakaya suçunun bu tarihten itibaren başladığı kabul 
edilmelidir. (As.Yrg. 2. D.nin ,15.03.1989 gün ve 1989/166 - 156 E.K.sayılı kararı)  
167 Son sevk gününden sonra 24 saatin geçmesi gerekir. (As.Yrg. 5. D.nin ,26.04.1989 gün ve 1989/267 - 
253 E.K.sayılı kararı) 
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edilmeyen bir raporu henüz askerlik hizmetine başlamamış bir şahıs hakkında askeri 

mevzuatın uygulanamayacağı sebebiyle geçerli bir rapor kabul etmiştir.168 

İstirahatı gerektiren her türlü hastalığın kabul edilebilecek bir özür dolayısıyla 

yasal bir zorunluluk hali olduğu tartışmasızdır  

Bununla birlikte sadece fail açısından değil failin birinci derece yakınlarının 

sağlık mazeretlerini Askeri Yargıtay askerlik hizmetine tercih edilebilecek bir 

zorunluluk hali olarak kabul etmektedir.169 

Bunlara ek olarak kış mevsimi, heyelan, bulaşıcı hastalıklar ve karantina gibi 

sebeplerle yolların kapanması, nakil vasıtalarının grev vs, sebeplerle işlememesi gibi 

bazı sebeplerde zorunluluk hali  olarak kabul edilebilir.170 

Yargı kararlarında yer alan bazı zorunluluk sebepleri örnek olması için 

sıralanmıştır. Fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi bunların dışında da hakim belirtilen 

zorunluluk halinin niteliği, suç tarihlerini kapsayıp kapsamadığı ve askerlik hizmetine 

tercih edilebilir nitelikte olup olmadıklarını takdir etmeli, makul, hukuki, mantıki 

gerekçelerle kabul yada ret etmelidir. Bu işlevi savcılar da aynı kıstaslarla ancak 

zorunluluk halinin  özelliğinin çok daha belirgin olduğu hallerde yerine getirebilir. 

 

3.3.1.4.2.  Hakkın Kullanılması 

1111 S. Askerlik Kanununda belirtilen mazeret hallerinin büyük bir 

çoğunluğunun hakkın kullanılması kapsamına girdiğini yoklama kaçağı kalmak suçu ile 

ilgili bölümde belirtmiştik. Hakkın kullanılmasına ilişkin hususların yoklama kaçağı 

kalmak suçunda belirtilenler ile benzer olması nedeni ile bu bölümde de   Askeri 

Yargıtay’ın örnek kararlarından bahsedilecektir.   

Yoklama kaçağı kalmak suçunda da olduğu gibi öğrencilik statüsü bu suç 

açısından da hakkın kullanılmasına ilişkin eylemlerden  sayılmıştır. Öğrencilik sıklıkla 

karşılaşılan hakkın kullanılması hallerinden biridir. Liseden mezun olanların Askerlik 

                                                
168 As.Yrg.Gen.Krl.1947/773 – 1053 E.K.sayılı kararı (ÖZBAKAN Hulusi,Yoklama Kaçağı, Bakaya ve 
Saklı Suçları Üzerinde Bir İnceleme, AAD., Y.1, 1965, S.33, s.187. 
 
169 (As.Yrg. 1. D.nin ,05.05.2004 gün ve 2004/498 – 496 E.K.sayılı kararı) 
 
170  ÖZBAKAN Hulusi,Yoklama Kaçağı, Bakaya ve Saklı Suçları Üzerinde Bir İnceleme, A.A.D,Ankara, 
Y:1965,S.33,s.188. 
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Kanunun 35/C ve 36/2’nci maddelerine göre,  sevk tehir hakkı da bulunduğundan bu 

durum hakkın kullanımına yönelik olarak kabul edilmelidir.171 

Askerlik yükümlüsünün sevke tabi olduğu dönemde kardeşi silah altında 

olduğundan, 1111 Sayılı Kanunun 35/D maddesi gereğince sevk tehir hakkı  

bulunmaktadır. Kardeşi askerden dönene dek sanığın sevkinin yapılması mümkün 

değildir. Askeri Yargıtay’ımız bu durumu da bir mazerett olarak kabul etmiştir.172 

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10/9 ncu maddesindeki; “Bir baba veya dul 

ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 

ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 

hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş 

veyahut savaşta akıbeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan 

sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınamaz.173 

Askeri Yargıtay’ımız iş bulma, işe alınma beklentisi veya işini kaybetme 

endişesi içinde olmayı mazeret olarak kabul ederken; zamanın ekonomik koşullarına 

göre işsizliğin önemli ve Anayasaya göre Devletçe giderilmesi gereken bir sorun 

olmasını göz önüne alarak, bir insanın hayatında bir işte çalışma ve buna bağlı olarak 

gelir sahibi olma son derece önemli bulunduğu için, As.C.K.’nun 63 üncü maddesinin 

tatbikatında, işe alınma hakkını veya çalışmakta olduğu bir işi kaybetmeme ve benzeri 

sosyal kaygılar nedeniyle yapılan davete icabet etmemeyi “mazeret” olarak kabul 

etmiştir.174  

                                                
171 (As.Yrg. 4. D.nin ,30.11.2004 gün ve 2004/1398 - 1425E.K.sayılı kararı) 
 
172Sanığın sevke tabi olduğu dönemde kardeşi silah altında olduğundan, 1111 Sayılı Kanunun 35/D 
maddesi   gereğince   sevk   tehir  hakkı  bulunmaktadır. Kardeşi  askerden  dönene dek sanığın sevkinin 
yapılması mümkün değildir. Sanığın sevki kardeşinin askerden dönmesini müteakip celp dönemlerinde 
yapılabilir. Yasa bu durumda olanların sevkinin yapılmayacağını   belirttiğinden,   sanığın   anne-
babasının   şubeye   sevk   tehir   başvurusu    yapıp yapmadıklarının da bir önemi bulunmamaktadır. 
Askerî Mahkemenin aksi yöndeki kanaatine bu nedenle katılınmamıştır. (As.Yrg. 1. D.nin ,20.04.2004 
gün ve 2004/406 - 404 E.K.sayılı kararı) 
 
 
173   (As.Yrg. 2. D.nin 29.01.2003 gün ve 2003/133 - 128 E.K.sayılı kararı) 
 
174 - (As.Yrg. 2. D.nin 04.04.2001 gün ve 2001/269 – 264 E.K.sayılı kararı) 
       - (As.Yrg. 2. D.nin 28.02.2001 gün ve 2001/194 – 193 E.K. sayılı kararı) 
       - (As.Yrg. 4. D.nin 12.12.2000 gün ve 2000/783 – 773 E.K. sayılı kararı) 
       - (As.Yrg. 3. D.nin 22.05.2001 gün ve 2001/418 – 413 E.K.sayılı kararı) 
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Yine benzer bir kararında Devlet Memurluğu Giriş Sınavının sonucunun 

beklenilmesi nedeniyle bir dönem bakaya kalınmasını mazeret olarak kabul  etmiştir.175 

22.06.2000 gün ve 4584 sayılı Kanun ile getirilen “Öğrenci Affından” 

yararlanan yükümlülerin bu beklenti nedeni ile davete icabet etmemelerinin bakaya 

suçu yönünden “özür” olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde kararları mevcuttur.176 

Zorunluluk halinde olduğu gibi yukarıda bahsettiğimiz hakkın kullanımı halleri 

dışında da hakim belirtilen hakkın kullanımı halinin niteliği, suç tarihlerini kapsayıp 

kapsamadığı ve askerlik hizmetine tercih edilebilir nitelikte olup olmadıklarını takdir 

etmeli, makul, hukuki, mantıki gerekçelerle kabul yada ret etmelidir.   

 

3.3.1.5. Kusurluluk Unsuru 

Yoklama kaçağı kalmak suçu ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak anlatılmış olup 

aynı hususları içermektedir.  

3.3.1.5.1. Mazeret Nedenleri 

Yoklama kaçağı kalmak suçuna ilişkin bölümde  anlatıldığı gibidir.  

3.3.1.5.2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  

Kusur yeteneğini etkileyen hallerle ilgili olarak yoklama kaçağı kalmak suçuna 

ilişkin bölümde anlatılan hususlar burada da geçerlidir. Ancak geçici nedenle yada irade 

dışı alınan alkol ve uyuşturucu madde etkisi ile bu suçların işlenmesi hallerinde 

farklılıklar olması mümkündür.  

Yoklama kaçağı kalmak suçunun geçici bir nedenle yada   irade dışı alınan alkol 

veya uyuşturucu madde etkisiyle işlenebilmesinin askerlik yükümlüsünün bir önceki 

yılın 1 Temmuz tarihi ile  emsallerinin ilk kafilesinin son sevk tarihine kadar yani ilk 

sevk dönemi ise  bir sonraki yılın 21 – 27 Şubat son sevk dönemi ise 21 – 27 Kasım 

tarihleri arasında yoklamasını yaptırmasının mümkün olabileceği gerçeği karşısında , 

                                                
175   - ( As.Yrg.Drl.Krl.nun , 24.05.2001gün ve 2001/53 – 55 E.K.sayılı kararı)  
       - (As.Yrg. 2. D.nin 13.06.2001 gün ve 2001/464 - 459 E.K. sayılı kararı) 
 
176 - ( As.Yrg.Drl.Krl.nun , 26.04.2001gün ve 2001/47 - 45 E.K.sayılı kararı)  
       - (As.Yrg. 2. D.nin 14.02.2001 gün ve 2001/119 - 122 E.K. sayılı kararı) 
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yoklamasını yaptırmak için asgari 8 ay azami 17 aylık bir süresinin var olması nedeni 

ile geçici bir nedenle  yada   irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle bu 

suçun işlenmesinin halin olağan akışına uygun düşmeyeceği yönündeki kanaatimizi 

belirtmiştik. Ancak bakaya suçu açısından sevk evraklarının alınması için sevk 

tarihinden önceki bir aylık süre içerisinde bu işlemin yapılabilecek olması karşısında 

yükümlünün en uzun bir ay en kısa bir gün gibi bir süre içerisinde   geçici bir nedenin 

etkisi altında olabileceği ihtimalinin varlığı karşısında  geçici bir nedenle yada   irade 

dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle bakaya kaldığını iddia eden failin bu 

iddialarının makul olabileceği değerlendirilerek titizlikle incelenmesi gerekmektedir. 

3.3.1.5.3. Kaçınılmaz Haksızlık Yanılgısı  

5237 sayılı T.C.K.nun getirdiği 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında yer alan ve “ 

işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi 

cezalandırılmaz “ biçiminde ifade edilen hukuki yanılma hali ile ilgili yoklama kaçağı 

kalmak suçu ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak konu ele alındığından bu bölümde 

yinelenmeyecektir.  

 

3.3.1.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

Yoklama kaçağı kalmak suçu ile ilgili bölümde belirtilen suçun özel görünüş 

biçimlerine ilişkin hususlar burada da aynen geçerli olup, teşebbüs, iştirak, ve suçların 

birleşmesine ilişkin verdiğimiz ayrıntılı bilgiler nedeni ile tekrar yapılmayacaktır.  

 

3.3.1.7. Nitelikli Haller 

 
Askeri Ceza Kanunu’nun 63/2’nci maddesinde belirtilen nitelikli haller yoklama 

kaçağı kalmak suçunun yanında, bakaya ve saklı  suçunun da nitelikli hallerini 

oluşturduğundan ayrıca değinilmeyecektir. 

 

 

3.3.2. Yedek Subaylar Açısından Bakaya Kalmak Suçu; 
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1076 S. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, madde 3/b 

maddesine göre askerlik kanununa tabi yükümlülerden dört yıl ve daha fazla süreli 

yüksek öğretim kurumları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki 

öğretim kurumlarından mezun olan yükümlüler diğer şartları da taşımaları halinde, 

yedek subay aday adayı olurlar . 

3.3.2.1. Hukuksal Değer, Fail ve Mağdur 

Hukuksal değer  ve mağdura ilişkin hususlar erbaş ve erler açısından bakaya 

kalmak suçu ile aynı olması ve bu hususun bu bölümde incelenmesi nedeni ile 

tekrarlanmayacaktır. Ancak yedek subaylar açısından failin son yoklaması yapılmış bir 

kişi olması yanında dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretim kurumları ile denkliği 

yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş 

olması gerekmektedir.   

3.3.2.2. Maddi Unsur 

Suçun maddi unsuru usulüne uygun yapılmış tebligata rağmen yükümlünün grup 

numarasına göre tabi olduğu celp ve sevk döneminde  sevk evraklarını almak ve sevkini 

sağlatmak için askerlik şubesine başvurmamasıdır.177 

 

3.3.2.2.1. Usulüne Uygun Tebligat İle Yükümlünün Sevke 

Katılmaya Çağrılmış Olması 

1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa 12.11.1980 tarih 

ve 2338 sayılı kanunla eklenen Ek.6 ncı madde uyarınca “ bu kanuna tabi yükümlülerin 

celp ve sevkleri ile buna ilişkin işlemlerine ait diğer hususların Türkiye Radyoları ve 

Televizyonu aracılığıyla ilan edilmek suretiyle duyurulacağı ve bu duyurunun tebliğ 

mahiyetinde178 olduğu belirtilmiştir.    

                                                
177BÖLÜKBAŞ Tonguç,Yoklama Kaçağı , Bakaya ve Saklı Suçları,Ankara,2007,s.144 
 
178 2338 sayılı kanunun Ek.6 ncı maddesinde yer alan bu kanuna tabi yükümlülerin celp ve sevkleri ile 
buna ilişkin işlemlerine ait diğer hususlar, Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığıyla ilan edilmek 
suretiyle duyurulur. ve bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.şeklindeki hükmün ifade ettiği 
anlama göre radyo ve televizyon ile duyuru yapılırken “duyurunun yükümlülere tebliğ mahiyetinde 
olduğunun açık ve seçik bir biçimde belirtilmesi gerekir.aksi halde bu duyurular diğer haberler gibi 
herhangi bir kaynaktan alınan bilginin kamu oyuna duyurulmasından daha öteye gitmeyen bir haber 
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TRT yoluyla yapılan tebligatlar sevk döneminden önce yaklaşık 15 gün boyunca 

ve gün aşırı yapılmakta olduğundan yükümlülerin tebligattan haberdar olmadığı 

yönündeki mazeretlerin de bu anlamda geçerli bir yönü kalmamıştır.179   

Ancak Askeri Yargıtay TRT ile duyurusundan haberdar olmamanın ciddi ve 

makul sebeplere dayanması halinde bu duyurunun geçerli olmayacağı yönünde kararlar 

vermiştir. Ancak bu kararlarında TRT ile yapılan duyurudan herhangi bir sebeple 

haberdar olmadığını ileri sürenin bu iddiasını ispatla mükellef olduğunu da belirtmiştir. 

Askeri Yargıtay uygulamalarında en çok görülen ciddi ve makul sebep yükümlünün 

tebligat anında yurt dışında olmasıdır. Askeri Yargıtay yükümlünün tebligat anında yurt 

dışında olması halinde tebligatın geçersiz bir tebligat olacağını içtihat etmiştir.180 

 

3.3.2.2.2 Yükümlünün Grup Numarasının Tabi Olduğu Celp 

ve Sevk Döneminde Sevk Evraklarını Almak İçin Askerlik Şubesine 

Başvurmamış Olması;  

 

Son yoklamaları yapılarak haklarında askerlik kararı alınan yükümlünün askeri 

hizmete sevki için grup numarası da tespit edilerek yükümlüye verilen askerlik kararı 

belgesinde belirtilir. 

TRT duyurusunda hangi grup numarasındaki yedek subay aday adayının hangi 

tarihte nerelere başvurarak sevk evraklarını alacakları belirtilir. Bu tebligatlar genellikle 

yükümlünün tabi olduğu celp döneminden önceki ayın yani Nisan celbine tabi ise Mart 

ayının ilk 15 gününde ilk on beş günlük bölümünde tamamlanır ve yükümlülere yerli 

(bağlı bulunduğu askerlik şubesi) ve yabancı (diğer askerlik şubeleri) askerlik 

şubelerinde o ayın örneğimizdeki celp dönemi esas alınacak olursa, Mart ayının son 

                                                                                                                                          
niteliğinde olacağı cihetle , böyle bir duyuru kanunun kastettiği  anlamda bir tebligat olarak 
sayılmayacaktır. (As.Yrg. 3. D.nin 15.06.1982 gün ve 1982/475 - 438 E.K.sayılı kararı) 
 
179 1076 sayılı kanununun Ek 6 ncı maddesine göre TRT ile yapılan duyurular yedek subay adayları için 
resmi tebligat işlemi olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan kişinin TRT ile yapılan duyuruyu 
duymadığını iddia etmesinin , yasal yönden hiçbir önemi bulunmamaktadır. (As.Yrg. 5. D.nin 19.03.1997 
gün ve 1997/200 - 198 E.K.sayılı kararı) 
   
180 As.Yrg. 2.D.nin 26.03.1986 gün ve 1986/78 - 64 E.K. sayılı, As.Yrg..3.D.nin 14.11.1989 gün ve 
1989/389 - 371 E.K. sayılı kararları 
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mesai gününün saat 17.00’a kadar sevk evraklarını Askerlik şubelerinden almaları ve 

asıl celp döneminin ilk mesai günlerinde test ve mülakat merkezlerine katılmaları 

gerektiği tebliğ edilir.  

Yapılan tüm TRT duyurularına rağmen sevke tabi olduğu celp döneminden bir 

önceki ayın son mesai günü saat 17.00’a kadar sevk evraklarını almak için yerli ve 

yabancı askerlik şubelerine başvurmamış olan yedek subay aday adayları bakaya 

kalmak suçunu işlemiş olurlar.181  

Yedek subaylar açısından da bakaya suçunun oluşumu için erbaş ve erler 

açısından olduğu gibi gün unsurunun oluşumu yani sevk tarihini takip eden günün 00 

saatinden itibaren 24 saat sürenin geçmesi gerekmektedir.182      

 

3.3.2.3. Manevi Unsur 

 
Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçlarının manevi unsur bakımından 

farklılıklar arz etmediği yoklama kaçağı suçunun manevi unsuru ile ilgili bilgi verilirken 

belirtilmiştir. 

Yedek subay adaylarının sevki için mükellefin yüksek okuldan mezun olduktan 

sonra belirli süre içinde askerlik şubesine müracaat ederek askerliğine karar aldırması 

ve sevke tabi olacağı grup numarasının belirlenerek TRT aracılığıyla ilan edilmesinin 

şart olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle yükümlü hakkında askerlik kararı alınmamış ve 

sevke tabi olacağı grup belirlenmemişse bakaya suçunun oluşmayacağı açıktır. Bununla 

birlikte tüm bu işlemler yapılmış olmasına rağmen grup numarasının yükümlüye tebliğ 

edilmemesi halinde (Askeri Yargıtay bu tebliğin yükümlünün grup numarasının tespit 

edilmesi halinde askerlik durum belgesinin bir suretinin kendisine verilmesi, diğer 

suretinin de yükümlüye imzalatılarak askerlik dosyasına konmasının gerektiğini 

belirtmektedir.)  TRT ilanlarının grup numarası olarak sevk ilanı yapması ve grup 

numarasını bilmeyen yükümlünün kendisinin sevk edilip edilmeyeceğini bilemeyeceği 

gerekçesi ile de bakaya suçunun oluşmayacağı açıktır. Askeri Yargıtay istikrar 

                                                
181 LÜLECİ Turgut– ÖZBAKAN Hulusi,A.g.e.,s.63-9 
 
182 Son sevk gününden sonra 24 saatin geçmesi gerekir. (As.Yrg. 5. D.nin ,26.04.1989 gün ve 1989/267 - 
253 E.K.sayılı kararı) 
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kazanmış kararlarında grup numarasının tebliğ edilmemiş olması halinde bakaya 

suçunun oluşmayacağını belirtmiştir.183 

Yasal mazereti nedeni ile sevki tehir edilen yükümlülerin, gerek kurumunun 

talebi ile gerek MSB.’nın resen sevk tehirini iptal etmesi durumunda bunun kendisine 

tebliği gerekmektedir. Tebliğ işlemi, MSB Asal Daire Başkanlığınca veya yükümlünün 

öğrenim gördüğü veya görev yaptığı kurum tarafından yapılabilir. Eğer yükümlüye sevk 

tehir işleminin iptal edildiğine dair hiçbir tebligat yapılmamışsa, durumdan haberdar 

olmayan failin suç kastının olmadığı kabul edilerek bakaya suçunun oluşmadığı kabul 

edilecektir. 184 

Bilindiği gibi bakaya suçu mütemadi bir suç olup temadinin başlamasından 

itibaren failin kendiliğinden askerlik şubesine başvurması, yakalanması veya herhangi 

bir şekilde ele geçmesi ile temadi sona ermektedir. Bakaya suçunda temadinin 

başlamasından itibaren her yeni celp döneminde temadi yeniden sona erip yeni bir suç 

temadi etmeye başlamamaktadır. Örneğin Nisan 2007 celbine tabi iken sevke icap 

etmeyen ve Kasım ayında ele geçen  bir yedek subay adayı açısından aradan Ağustos 

celp dönemi de geçmiş olsa suçun temadisi ele geçtiği tarihte sona erecektir. Bu anlamı 

ile ele geçtikten sonra hakkında bir soruşturma başlatılmış ise bu soruşturma sonucunda 

hangi celp döneminde sevk edilecekleri belirlenmektedir. Askeri Yargıtay içtihatları ile 

vücut bulan mazeret hallerinden birisi de kovuşturmaya yer olmadığı veya mahkeme 

kararlarının yükümlülere tebliğ edilmemiş olmasıdır. Yükümlü bakaya durumuna 

düşmüş ve şüpheli yükümlü hakkında  savcılıkça başlatılan soruşturma neticesinde 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise, bu kararın savcılık ve askerlik şubesi 

tarafından kendisine tebliğ edilmesi gerekir. 353 sayılı kanunun “Tebliğ Usulleri” 

                                                
183 Yargılama nedeni ile ortaya konan delillerden anlaşıldığı üzere sanığın hangi grupta sevk edileceğini 
bilmediği kuşkulu bulunmakta , bu durum sanığın ifadelerinden de anlaşılamamaktadır. Bu itibarla 
dosyada mevcut ve bir sureti imzalanarak sanığa verilmesi gereken “değerlendirme belgesinin” tarih 
içermediği ve sanığa imzalatılmadığı görüldüğünden , bu belge ile ve varsa askerlik durum ve müsaade 
belgesi ile ilgili olarak Askerlik Şubesinden gerekli araştırmanın yapılması , grup numarasının bilinip 
bilinmediği konusunda yapılacak saptamaya göre bir karar verilmesi gerekir.(As.Yrg.2.D.,nin 04.10.1995 
gün ve 1995/567 - 560 E.K.sayılı kararı)  
 
184 Gazi üniversitesinde master yaptığı için 01.11.1986 tarihine kadar sevki tehir edilmiş olan sanığın ; 
20.06.1986 tarihinde sevk tehirinin iptal edildiğinden haberdar olup olmadığının araştırılmadan 
01.08.1986 tarihinde test ve mülakat merkezinde hazır bulunması gerektiğine ilişkin davete icap 
etmediğinden bahisle mahkumiyeti cihetine gidilmesi kanuna aykırıdır. (As.Yrg.5.D.,nin 15.03.1989 gün 
ve 1989/161 - 147 E.K.sayılı kararı)  
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başlığı altında düzenlenen 52 nci maddesinde “Tebligat kanunu hükümleri askeri 

mahkemelerde de uygulanır” hükmü yer almaktadır. Söz konusu yasa hükmüne göre 

yapılacak tebligatın geçerli olabilmesi için usulüne uygun bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. 

Aksi bir görüş kişinin bizi şüphelinin hakkında açılan soruşturma sonucunu 

sürekli şekilde takip etmesi gerektiği yönünde bir sonuca götürür ki bu, ceza 

yargılaması hukukumuzun ilkeleri açısından uygun değildir. Şüpheliden böyle bir takip 

sorumluluğu beklenemez. Ayrıca suçun manevi unsurunun tespiti açısından da kararın 

şüpheli ve sanığa tebliğinde zaruret vardır.185 Aksi halde soruşturma sonucu beklemekte 

olan süpheli/yükümlünün suç kastı ile hareket ettiğini söylemeye imkan yoktur.186     

 

3.3.2.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Yoklama kaçağı kalmak suçunda belirtiliği gibidir. 

3.3.2.4.1.  Zorunluluk Unsuru 

Yoklama kaçağı kalmak ve erbaş ve erler açısından bakaya kalmak suçunda 

ayrıntıları ile belirtilmiş olduğundan bu bölümde sadece Askeri Yargıtay’ın örnek 

kararlarından bahsedilecektir.  

 Bakaya durumundaki er yükümlüler açısından kendiliklerinden askerlik 

şubelerine başvurmaları veya ele geçmeleri halinde derhal sevk işlemi uygulanırken, 

yedek subay aday adayları test ve mülakat merkezine katılarak sınava girmelerinin 

zorunlu olması ve test ve mülakat merkezlerindeki sınavların her celp döneminde yani 3 

ayda bir celp tarihinin ilk üç mesai gününde yapılıyor olması nedeni ile serbest olarak 

sevk işlemi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle grup numarasının sevk tarihinde, 

şubesine sevk evraklarını almak için başvurmayan yedek subay aday adayının  sevki bir 

                                                
185 Yrg.5.C.D.,nin 04.10.1995 gün ve 1995/605 - 604 E.K.sayılı kararı)Ergin ERGÜL,Yoklama 
Kaçağı,Bakaya ve Saklı Suçları, Ankara,1997,s.31  
 
186 Sanık hakkında bakaya suçundan Askeri Savcılıkça soruşturması yapılması nedeni ile soruşturma 
sonucunda sanığın hangi tarihten itibaren askere celp ve sevk ile ilgili TRT duyurusuna muhatap 
olacağının belirlenmesi bakımından soruşturma sonucunu sanığa tebliğ edilmesi ve askerlik şubesince 
sanığa sevk edileceği tarihin bildirilmesi gerekmektedir.Kovuşturmaya yer olmadığı kararının sanığa 
tebliğ edildiğine yada askerlik şubesince askere sevk edileceği tarihin sanığa bildirilmesine ilişkin bir 
belgeye dava dosyasında rastlanmadığından bu hususlar araştırılmadan sanığın mahkumiyetine karar 
verilmesi  yolsuzdur. (As.Yrg.2.D.,nin 24.04.1996 gün ve 1996/255 - 254 E.K.sayılı kararı)   
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sonraki celp dönemine kalmaktadır. Bu nedenle üniversiteden yeni mezun olmuş, iş 

bulma kaygısı taşıyan yedek subay aday adayları bir çok mazeret ileri sürerek askere 

sevk işlemlerini geciktirmeye çalışmaktadırlar. Daha öncede belirttiğimiz 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun 89 ncu maddesinde bakaya suçunun ancak “ özürsüz”  gelmeme 

halinde oluşacağı belirtilmiştir. Ayrıca Askeri Ceza Kanununun 63 ncü maddesinde 

kabul edilecek bir özrü olmadan denilerek her olayda özrün ayrı ayrı değerlendirilmesi 

gereği açıkça belirtilmiştir.    Askerlik Yasasının 47 nci maddesinde hastalık, tutukluluk 

ve hapiste olma halleri mazeret olarak belirtilmiştir. Tutukluk ve hükümlülük halleri 

diğer bölümlerde anlatıldığından burada tekrar edilmeyecektir.  

En sık olarak görülen mazeret hali olması nedeni ile hastalık halinin incelenmesi 

gerekmektedir. Erbaş ve erler açısından bakaya suçu ile ilgili bölümde yinelediğimiz 

gibi hastalık hali doktor raporu ile belgelendirilebilir. Askeri Yargıtay’ın yerleşik 

içtihatlarına göre, aksi sabit oluncaya kadar doktor raporlarına itibar edilmesi gerekir. 

Sağlık mazeretini belgeleyen raporun askeri hastaneden alınmasına gerek yoktur. 

Herhangi bir resmi veya özel hastane veya tabip raporu geçerlidir. İstirahatı gerektiren 

her türlü hastalığın kabul edilebilecek bir özür dolayısıyla yasal bir mazeret olduğu 

tartışmasızdır.  

Uygulamada yedek subay aday adaylarının celp döneminde rahatsız olduklarını 

beyan eden sağlık raporlarını alarak mazeret olarak ileri sürdükleri görülmektedir. 

Alınan raporlar aşağıdaki hususları karşılamaları durumunda geçerli mazeret kabul 

edilir ve celp’e katılmayan yükümlüler hakkında bakaya suçu oluşmadığından 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlara 

gelince,  alınan rapor TRT aracılığıyla yapılan duyuruda yükümlülerin müracaat etmesi 

gereken tarih aralığının sonunu mutlaka kapsamalıdır. Örneğin Nisan celp dönemi için 

yükümlüler, 15-31 Mart tarihleri arasında sevk evraklarını almaları hususunda duyuru 

yapılmışsa raporun 31 Mart tarihini kapsaması gerekir. Dolayısıyla 1 Nisan’da alınan 

rapor ilgilinin 31 Mart’ta rahatsız olduğunu göstermediği için suçun oluşumuna 

engellemez. Bu durumda ancak yükümlünün suç tarihlerinde rahatsız olduğuna ilişkin 

başka deliller konarak suçun oluşmadığı söylenebilir.187 Alınan raporların resmi sağlık 

                                                
187  Sevk döneminin son gününden sonra alınan raporlarda belirtilen rahatsızlığın rapor tarihinden önce de 
devam edip etmediğinin tespiti için raporu veren doktorun tanık olarak dinlenmesi gerekirse bilirkişi 
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kuruluşlarından olması gerekmez. Özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar da geçerli 

mazereti gösteren belgeler olarak kabul edilebilir.188 Alınan raporların gerçeği yansıttığı 

hususunda şüphe varsa mutlaka araştırılmalıdır. Raporlarda özellikle protokol 

numaralarına ve mühürlere dikkat edilmelidir.  

Birbirini takip eden sevk dönemleri açısından ele alındığında sevk gününde 

davete icap etmeyen ancak daha sonraki celp döneminde müracaat ederek ilk sevk 

dönemi ile ilgili olarak özrünü belgeleyen tabip raporu vs. sunan yükümlüler açısından 

ilk celp dönemi için takipsizlik kararı verilmesi halinde diğer takip eden celp dönemleri 

açısından mazeretin belgelenmesi gerekecek midir.? Geçmiş uygulamalarda askerlik 

şubelerinin ilk çağrıya gelmeyen tüm yükümlüler hakkında suç dosyası hazırlayarak 

mahkemeye verdikleri, daha sonraki dönemler için bakaya dosyalarının kanıtlarını suç 

dosyalarına koymadıkları, bu durumda sonraki dönemler için sanığın yasal anlamda 

çağrıldığı düşünülmeyeceğinden ,suçun oluşmayacağı, ancak; yükümlünün hakkındaki 

kesinleşen yargı kararını öğrendikten sonra gelen ilk TRT duyurusundaki sevke özürsüz 

katılmaması halinde bakaya suçunun işlemeye başlayacağını yukarıdaki paragraflarda 

izah ettiğimiz gibi Askeri Yargıtay’ımızın bazı daireleri kabul etmekte idi.  Buna karşın 

Daireler Kurulu ise, kararlarında “ilk celp ve sevk dönemi için vaki özürlerini 

zamanında askerlik şubelerine bildirmeyen ve müteakip celp dönemi için geçerli özrü 

bulunmayan yükümlülerin (…tarihine kadar özürleri sona erenler…) biçimindeki 

müteakip duyuruların kapsamına girecekleri, bu nedenle bakaya suçunu işlemeye 

başlayacaklarını belirtmekte idi. Bu farklı görüşleri birleştirmek üzere 

As.Yrg.İçt.Brl.Krl. 20.03.1992 gün ve 1992/1 – 3 E.K.sayılı kararı ile “Askerliğe karar 

aldırmış bulunan yedek subay adaylarının kendilerine duyurulan sevk gününde 

gelmeyip müteakip sevk döneminde başvurmaları ve ilk sevk dönemi için özürlerini 

belgeleyen tabip raporu ibraz etmelerine karşılık, sonraki dönemler için herhangi bir 

rapor ya da benzeri özürleri olmaması halinde, sonraki sevk dönemleri için bakaya 

durumuna düşmüş sayılacaklarına oy çokluğu ile 20/19 daireler kurulu kararları 

doğrultusunda karar vermiştir  
                                                                                                                                          
dinlenerek rahatsızlığın sevk tarihinin son gününde de devam etmesi halinde geçerli bir mazeret olarak 
kabulü gerekir. (As.Yrg. 3. D.nin ,25.12.2003 gün ve 2003/214 - 207 E.K.sayılı kararı) 
 
188 Yatak istirahati süresinin çalışılarak geçirilmiş olması verilen raporu geçersiz kılmaz. 
(As.Yrg.Drl.Krl.nun ,24.10.1991 gün ve 1991/135 - 129 E.K.sayılı kararı) 
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Yargı kararlarında yer alan bazı zorunluluk sebepleri örnek olması için 

sıralanmıştır. Fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi bunların dışında da hakim belirtilen 

zorunluluk halinin niteliği, suç tarihlerini kapsayıp kapsamadığı ve askerlik hizmetine 

tercih edilebilir nitelikte olup olmadıklarını takdir etmeli, makul, hukuki, mantıki 

gerekçelerle kabul yada ret etmelidir.   

 

3.3.2.4.2.  Hakkın Kullanılması 

1111 S. Askerlik Kanununda belirtilen mazeret hallerinin büyük bir 

çoğunluğunun hakkın kullanılması kapsamına girdiğini yoklama kaçağı kalmak ve erbaş 

ve erler açısından bakaya kalmak suçu ile ilgili bölümde belirtmiştik. Hakkın 

kullanılmasına ilişkin hususların yoklama kaçağı ve erbaş ve erler açısından bakaya 

kalmak suçunda belirtilenler ile benzer olması nedeni ile bu bölümde de   Askeri 

Yargıtay’ın örnek kararlarından bahsedilecektir.   

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi statüsünde bulunanlar için bu durum askere 

sevklerine engel yasal bir zorunluluk halidir. Yüksek lisans ve doktora yapanların 

askere sevklerinin tehiri konusunu düzenleyen 1111 sayılı kanunun 35/E maddesinde, 

sevk tehiri için öğrenim görülen kurumun teklifte bulunması bir koşul olarak 

öngörülmüş olmakla birlikte, ilgilinin kuruma başvurması yolunda bir hüküm yer 

almamaktadır. Ancak 35 nci madde Lisans öğretimi ve yüksek  lisans öğretimini 

askerliğin tehiri yönünden ayrı kurallara bağlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi açısından 

uygulamada ilgilinin başvuruda bulunması halinde kurum tarafından M.S.B.lığına 

teklifte bulunulmakta , aksi takdirde kurum kendiliğinden bir girişimde 

bulunmamaktadır.   

Askerlik Kanununun 35/E maddesinde sevk tehirinin yapılabilmesi için ilgilinin 

kuruma başvurması gerektiği konusunda bir düzenleme bulunmamasını dikkate alan 

Askeri Yargıtay, sanığın sevk tehir işlemlerinin kurumunca yürütüleceği düşüncesiyle 

başvuruda bulunmaması durumunda, yalnızca kuruma başvurulmamış olmasını suç 

kastının varlığına esas alınamayacağını içtihat etmektedir.189     

                                                
189 (As.Yrg.Drl.Krl.nun ,01.02.1990 gün ve 1990/18 - 18 E.K.sayılı kararı) 
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Sanığın yüksek lisans ve doktora eğitimini bitirmek için ek süre verilmesi 

talebinde bulunması halinde Askeri Yargıtay bakaya suçu açısından geçerli bir 

mazeretin var olduğunu  kabul etmektedir.190 

Bu kararlarının varlığına rağmen, Askeri Yargıtay sevk tehirinin hangi tarihte 

sona erdiğini bildiği halde ve TRT duyurularına rağmen şubeye müracaat etmeyerek 

bakaya durumuna düşen sanığın, bakaya durumuna düştükten sonra girdiği doktora 

imtihanını kazanarak doktora programına kayıt yaptırmasının mazeret olarak kabul 

edilemeyeceğini kabul etmiştir.191  

Yedek subay aday adayları için saydığımız bu özel durumlar dışında daha 

öncede belirttiğimiz gibi bir kurumda işe girebilme hakkını veya buradaki işini 

kaybetmemek için, yapılan davete icabet edememe hali192, işe girme nedeniyle 

gecikme193,22.06.2000 gün ve 4584 sayılı Kanun ile getirilen “Öğrenci Affından” 

yararlanan yükümlülerin bu beklenti nedeni ile davete icabet etmemeleri194, Tıp 

Fakültesi mezunu sanığın TUS sınavı sonucunu beklemesi195 vs gibi bir çok mazeret 

askerlik hizmetine tercih edilebilir nitelikte olup olmadıkları yönünden 

değerlendirilmelidir. 

Zorunluluk halinde olduğu gibi yukarıda bahsettiğimiz hakkın kullanımı halleri 

dışında da hakim belirtilen hakkın kullanımı halinin niteliği, suç tarihlerini kapsayıp 

kapsamadığı ve askerlik hizmetine tercih edilebilir nitelikte olup olmadıklarını takdir 

etmeli, makul, hukuki, mantıki gerekçelerle kabul yada ret etmelidir.   

 

                                                
190 (As.Yrg. 2. D.nin ,13.04.1994 gün ve 1994/2212 - 224 E.K.sayılı kararı) 
 
191 (As.Yrg.Drl.Krl.nun ,20.01.1994 gün ve 1994/8 - 6 E.K.sayılı kararı) 
 
192 As.Yrg.Drl.Krl.nun 24.05.2001gün ve 2001/53 – 55 E.K.sayılı kararı 
 
193 As.Yrg. 2. D.nin  13.06.2001gün ve 2001/464 – 459 E.K. sayılı kararı 
 
194 As.Yrg. Drl. Krl.nun ,26.04.2001 gün ve 2001/ 47 – 45 E.K.sayılı kararı) 
 
195As.Yrg. Drl. Krl.nun ,13.05.1999 gün ve 1999/ 78 - 97 E.K.sayılı kararı)  
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3.3.2.5. Kusurluluk Unsuru 

Yoklama kaçağı kalmak suçu ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak anlatılmış olup 

aynı hususları içermektedir.  

3.3.2.5.1. Mazeret Nedenleri 

Yoklama kaçağı kalmak suçuna ilişkin bölümde  anlatıldığı gibidir.  

3.3.2.5.2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  

Kusur yeteneğini etkileyen hallerle ilgili olarak yoklama kaçağı ve erbaş ve erler 

açısından bakaya kalmak suçuna ilişkin bölümde anlatılan hususlar burada da geçerlidir. 

Ancak geçici nedenle yada irade dışı alınan alkol ve uyuşturucu madde etkisi ile bu 

suçların işlenmesi hallerinde farklılıklar olması mümkündür.  

Tebligat bölümünde izah edildiği gibi TRT duyurusunda yükümlülere celp 

dönemi esas alınarak celp döneminden önceki ayın son mesai günü saat 17.00’a kadar 

sevk evraklarını Askerlik şubelerinden almaları ve asıl celp döneminin ilk mesai 

günlerinde test ve mülakat merkezlerine katılmaları gerektiği tebliğ edilmektedir. Bu 

değerlendirme ışığında yükümlünün 3 veya 4 gün gibi kısa bir sürede sevk evraklarını 

alması ve test ve mülakat merkezine katılması söz konusu olmaktadır.Bu kadar kısa bir 

sürede yükümlünün geçici bir nedenin etkisi altında olabileceği ihtimalinin varlığı 

karşısında  geçici bir nedenle yada   irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde 

etkisiyle bakaya kaldığını iddia eden failin bu iddialarının diğer yoklama kaçağı ve 

erbaş ve erler açısından bakaya kalmak suçuna göre yedek subaylar açısından daha 

makul olabileceği değerlendirilerek titizlikle incelenmesi gerekmektedir. 

3.3.2.5.3. Kaçınılmaz Haksızlık Yanılgısı  

5237 sayılı T.C.K.nun getirdiği 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında yer alan ve “ 

işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi 

cezalandırılmaz “ biçiminde ifade edilen hukuki yanılma hali ile ilgili yoklama kaçağı 

ve erbaş ve erler açısından bakaya kalmak suçu ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak konu 

ele alındığından bu bölümde yinelenmeyecektir.  
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3.3.2.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

Yoklama kaçağı kalmak ve erbaş ve erler açısından bakaya kalmak suçu ile ilgili 

bölümde belirtilen suçun özel görünüş biçimlerine ilişkin hususlar burada da aynen 

geçerli olup, teşebbüs, iştirak, ve suçların birleşmesine ilişkin verdiğimiz ayrıntılı 

bilgiler nedeni ile tekrar yapılmayacaktır.  

 

3.3.2.7. Nitelikli Haller 

 
Askeri Ceza Kanunu’nun 63/2’nci maddesinde belirtilen nitelikli haller yoklama 

kaçağı ve erbaş ve erler açısından  bakaya kalmak suçunun yanında, yedek subaylar 

açısından bakaya kalmak  suçunun da nitelikli hallerini oluşturduğundan ayrıca 

değinilmeyecektir. 

 

3.4. Geç İltihak Suretiyle Bakaya Kalmak Suçu  

 
Bakaya kalmak suçu 1111 S. As.K.nun 12 nci maddesinde tanımlanırken fiil 

faile, izafeten tanımlanmıştır. Bu tanıma göre son yoklamada bulunarak numara ile veya 

numarasız asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelip de 

askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan 

savuşanlara bakaya denilmektedir. Bu tanıma göre bakaya suçu iki şekilde 

oluşmaktadır. Birinci oluşma şekli istenildiği sırada gelmemek, ikinci oluşma şekli ise 

gelip de askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin savuşmak,196 G.İ.S Bakaya suçunu 

oluşturan   unsurlar bu ikinci oluşum şeklinde belirtilmiştir. Ancak ne As.K.nun 12 ne 

de As.C.K.nun 63 ncü maddesinde bahse konu bakaya suçu bu isimle yani GİS Bakaya 

olarak isimlendirilmemiştir. Bu isimlendirme As.Yrg. içtihatları ile oluşan bir 

isimlendirmedir.   

Bu bağlamda muvazzaf askerlik süresini beliren 1111 sayılı As. K.’nun  5 nci 

maddesinin de irdelenmesi gerekmektedir. Bu maddeye göre muvazzaf askerlik süresi  

askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu anlamı ile As.K.nun 5 ve 

12 nci maddelerinin çeliştiği açıktır. As.C.K.nun 63 ncü maddesinde müeyyideye 
                                                
196 Hulusi ÖZBAKAN,Yoklama Kaçağı, Bakaya ve Saklı Suçları Üzerinde Bir İnceleme, s.170 
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kavuşturulan ve As.K.nun 12 nci maddesinde tanımlanan yoklama kaçağı, bakaya 

kalmak ve saklı suçları muvazzaf askerlik hizmetinden önce işlenen suçlardır ve failleri 

sivil kişilerdir. Ancak As.K.nun 5673 sayılı kanunla değişik 5 nci maddesinde 

belirtildiği gibi muvazzaf hizmet süresinin askerlik şubesinden sevk ile başlaması 

halinde özellikle G.İ.S. Bakaya kalmak suçu muvazzaf askerlik hizmeti sırasında 

işlenmiş bir suç olacak ve faili de asker kişi olacaktır. Muvazzaf bir kişinin askerlik 

yaptığı yerden kaçması halinde de firar, kısa süreli kaçma suçları gibi muvazzaf askerlik 

hizmeti sırasında işlenebilecek suçlar akla gelecektir. As.Yrg. İçt.Brl.Krl. 05.11.1954 

gün ve 1954/2451 – 134 E.K. sayılı İçtihadı Birleştirme kararında da bu yönde karar 

vermiş ve “ şubelerince askere sevk edilip kıtasına iltihak etmeden savuşanların eylemi 

firar suçunu oluşturur” demiştir.197Bu karar hukukçular arasında genellikle 

benimsenmemiştir. Bu kararı benimsemeyen  hukukçuların temel görüşü idari bir kanun 

olan 5673 sayılı kanunun As.C.Knun 63 ncü maddesini değiştiremeyeceği ve böyle bir 

yükümlünün henüz kıtasına iltihak etmemiş olması nedeni ile “kıtadan izin vermeğe 

yetkili bir amir veya komutan emrine girmemiş olması sebebi ile de izinsiz 

uzaklaşmasından bahsedilemeyeceği şeklindedir.198  

Askeri Yargıtay’ımız da 1975 yılında verdiği bir İçtihadı Birleştirme  Kararı199 

ile 1954 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararından vazgeçmiştir. Bu kararının gerekçesinde 

As.Yrg. “kıtasına geç katılmak sureti ile işlenen bakaya kalmak suçunun faili, askerlik 

şubesinden sevk edildikten sonra bu suçu işlediğine ve 1111 S. As. K.nun değişik 5 nci 

maddesine istinaden askerlik hizmeti As. Şubesinden sevkle başladığına göre, ilk 

nazarda failin asker olduğu düşünülebilirse de 1111 S. As.K.nun 4 ncü maddesinde, 

yoklama döneminin, askerlik çağının başlangıcından, kıtaya duhule kadar geçen süreyi 

kapsadığı belirtilmiş olduğundan, henüz kıtasına katılmamış bulunan bir yükümlünün 

asker kabul edilemeyeceği, diğer yönden 1111 S.As.K.nun 5673 sayılı kanunla değişik 

5 nci maddesi ile getirilen muvazzaflık hizmetinin As. Şb. den sevkten itibaren 

başlayacağına ilişkin hükmün “ 26.02.1965 tarih ve 1965/2 – 1 E.K. sayılı Askeri 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, askerlik 

                                                
197 AYKD.,Özel Sayı İçtihadı Birleştirme Kurul Kararları, 1933 – 1996,s.123 
 
198 ÜLGENER Asım , 5673 sayılı kanun muvacehesinde Askeri Ceza Kanununun  63 ncü maddesinin 
tatbiki ,A.A.M ,Ankara ,Y:1, S 1, s. 23 – 24 
 
199 AYKD.,Özel Sayı İçtihadı Birleştirme Kurul Kararları, 1933 – 1996,s.275 
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şubesinden kıtasına sevk edilen yükümlünün yolda geçireceği süreden dolayı 

mağduriyetine sebebiyet verilmemesi gibi münhasıran idari bir amaçla kabul edildiği 

anlaşıldığından lehe yapılan böyle bir kanun değişikliğinin suç ve ceza yönünden 

askerlik yükümlüleri aleyhine bir durum yaratmayacağı “ demek sureti ile suçu 

“Kıta1ya Geç katılmak Suretiyle Bakaya” suçu olarak isimlendirmiş, suçun As.C.K.’da 

yer almasına rağmen failin asker kişi olmadığına ve suçun sırf askeri suç olmadığına 

karar vermiştir.   

Geç İltihak Suretiyle Bakaya Kalmak son yoklamada bulunarak numara ile  veya 

numarasız asker edildikten sonra istenildiği tarihte ilgili askerlik şubesinde gelip 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere kıtasına sevk edilen bir yükümlünün 

kendisine tanınan yol süresi sonunda kıtasına katılmaması durumudur.  

Bu suçun hukuksal değer  , fail ve mağdur  , manevi unsur , hukuka aykırılık 

unsuru , kusurluluk unsuru , suçun özel görünüş biçimleri ve nitelikli halleri ile  daha 

önce incelediğimiz yoklama kaçağı ve bakaya kalmak suçlarının unsurlarının aynı 

olması ve bu suçlarla  ilgili bölümlerde ayrıntılı açıklamalar yapılmış olması nedeni ile 

bu bölümde bu hususlar ele alınmayacak sadece farklılık gösteren suçun maddi 

unsuruna değinilecektir.  

 

3.4.1.  Maddi Unsur 

 

Suçun maddi unsuru usulüne uygun yapılmış tebligata rağmen muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmak üzere kıtasına sevk edilen bir yükümlünün kendisine tanınan 

yol süresi sonunda kıtasına katılmaması durumudur. 200 

 

3.4.1.1. Usulüne Uygun Tebligatın Yapılması 

 

Tebligat ile ilgili hususlar Yoklama Kaçağı kalmak ve bakaya Kalmak suçlarının 

maddi unsurları incelenirken ayrıntılı bir biçimde incelenmiş olduğundan bu bölümde 

ayrıca açıklanmamıştır.  
                                                
200ERAN Kemal,Askerlik Çağı,AAD,Y: 13,S: 52 s.20 - 22 
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Usulüne uygun bir tebligatın varlığı için öncelikle yükümlü adına askere sevk  

için celp çağrı pusulasının ilgili askerlik şubesi tarafından çıkarılması, yükümlü adına 

çıkarılan celp çağrı pusulasının kendisine veya 1111 S. As.K.nun 25 ve 45 nci 

maddelerinde belirtilen yakınlarından birisine 7201 S. Tebligat Kanununun  

hükümlerine uygun olarak tebliğ edilmesi, bu tebligatın sevk gününden en az 15 gün 

önce tebliğ edilmiş olması gereklidir.201 Tebligat ile sevk günü arasında 15 günlük 

sürenin olmaması halinde tebligat günü sayılmamak üzere 15 gün ve belirlenen yol 

süresi sonunda birliğine katılan yükümlünün bu suça vücut vermeyeceği açıktır. Örnek 

olarak kendisine 15 Haziran 2007 tarihinde ASCÇP tebliğ edilen Erzurum’da oturan 

yükümlünün Balıkesir’deki birliğine 15 gün ve buna eklenecek 2 gün yol süresi 

sonunda 02 Temmuz 2007 tarihinde katılması halinde zamanında katıldığı kabul 

edilecektir.  

Tebligat ile ilgili hususlar Yoklama Kaçağı ve Bakaya ile ilgili tebligata ilişkin 

hususlarla aynı özellikleri taşımaktadır.202 

 

3.4.1.2. Sevk İçin Çağrılan Yükümlünün Verilen Yol 

Süresinden Sonraki Gün İçerisinde  Birliğine Katılmaması;  

 

İstenilen tarihte ilgili askerlik şubesine gelerek muvazzaf askerlik hizmetini 

yerine getirmek için kıtasına sevk edilen yükümlünün sevk çağrı tebligatından itibaren 

15 günlük normal hazırlanma süresi ile acemi er eğitim birliğine gidebilmek amacı ile 

kendisine tanınan yol süresi toplamının sonundaki tarihi takip eden ilk gün içerisinde 

birliğine  katılmaması halinde suç oluşmaktadır.  

Sevk edilmek üzere askerlik şubesine gelen yükümlülere Sevk Belgesi (A)  

Şube/Birlik Belgesi hazırlanarak verilmektedir. Bu belgenin ön yüzünde yükümlünün 

kimlik belgileri, kuvveti, sınıfı, yükümlünün özellikleri, sevk edildiği eğitim merkezi, 

                                                

201 1111 S.As.K.MADDE 43 - Çabuk yapılacak toplanmaların gayrı zamanlarda toplanma emirleri 
müdafaai Milliye, kolordu, askerlik daire ve şubeleri tarafından verilecek haber üzerine Dâhiliye Vekâleti, 
valiler ve kaza kaymakamlarınca, sefaret ve şehbenderhanelerce gazete veya diğer vasıtalarla on beş gün 
evvel ilân olunur. 

202 Bkz. Bakaya , Usulüne Uygun Tebligat 
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sevk tarihi, yol süresi, verilen yolluk ve iaşe bedeli ve katılış tarihi yazılıdır. Arka 

yüzünde ise tebellüğ belgesi bulunmaktadır.Bu bölümde “sevk belgem ile yiyecek ve 

yol bedelini tam aldım. Verilen yol müddeti içerisinde resmi tatil günü dahi olsa 

............. tarihinde birliğime katılacağım. Katılmadığım takdirde Askeri Mahkemeye 

verileceğim tarafıma anlatıldı” ibaresi yer almaktadır. Sevk belgesini alan yükümlü bu 

bölümü imzalamak sureti ile tebliğ eder ve eğitim birliğine gider. Askerlik şubelerince 

hazırlanan Sevk Belgesi (A) nüshalarında yol süresinin bitiminden sonraki gün katılış 

tarihi olarak yazılmaktadır. Örneğin 4 Şubat 2007 tarihinde 2 gün yol süresi ile eğitim 

birliğine sevk edilen yükümlünün yerleşik Askeri Yargıtay içtihatlarına göre lehe 

düşünülerek 04.02.2007 tarihinde saat 24.00’da sevk edildiği kabul edilerek 2 gün yol 

süresi sonunda 06.02.2007 tarihinde saat 24.00’a kadar katılması gerekirken 07.02.2007 

tarihinde katılacağı hususu Sevk belgesi (A) nüshasına yazılmaktadır. Yukarıda da 

belirtildiği gibi G.İ.S. Bakaya suçu  eğitim birliğine gidebilmek amacı ile kendisine 

tanınan yol süresi toplamının sonundaki tarihi takip eden ilk gün içerisinde birliğine  

katılmaması halinde oluşmaktadır. Bu anlamda yol süresinin bitiminden itibaren bir 

sonraki günün 00 saatinden 24 saatlik sürenin geçmesi gerekmektedir. Yol süresinin 

bitiminden bir sonraki günün 00 saati ile 24.00 saatleri arasında yükümlünün eğitim 

birliğine katılması halinde suç oluşmayacaktır. Örneğin 04.02.2007 tarihinde 2 gün yol 

süresi ile eğitim birliğine sevk edilen yükümlü 07.02.2007 tarihinde saat 23.59.59’a 

kadar eğitim birliğine katılması halinde suç oluşmayacak, ancak 08.02.2007 tarihinde 

saat 00.00.01 ‘den itibaren suç oluşmaya başlayacaktır. Ancak yol süresi belirtilerek 

ayrıca katılış tarihinin belirtilmesi halinde katılış tarihinin 24.00 saatinden itibaren 24 

saatlik bir sürenin daha verilmesi gerekmekte midir? Askeri Yargıtay’ın  24 saatlik 

sürenin verilmesi gerektiği yönünde kararları203 olduğu gibi, bu sürenin suçun oluşması 

                                                
203 Sanığın üzerine atılı G.İ.S. Bakaya suçunun sevk günü hesaba katılmasızın verilen yol süresinin 
bitimini müteakip başlayan yeni günün 00.00 saatinden itibaren işlemeye başladığı ve 24 saatin 
geçmesiyle tekevvün ettiği, sanığın ise 06.10.2004 tarihinde askerlik şubesine müracaatla 1 gün yol süresi 
ile eğitim birliğine sevk edildiği, 1 gün yol süresi sonunda en geç 07.10.2004 günü saat 24:00’e kadar 
eğitim birliğine katılması gerektiği düşünülse de, sevk belgesi A nüshasında sanığa 08.10.2004 tarihinde 
birliğine katılacağının tebliğ edildiği anlaşıldığından bu tarihin katılış tarihi olarak kabulünün gerektiği ,  
yol süresinin 09.10.2004 gününün 00.00 saatinde bitip G.İ.S. Bakaya suçunun başladığı, 10.10.2004 
gününün 00.00 saatine kadar 24 saatin geçmesi ve 1 gününün tamamlanmasıyla sanığın üzerine atılı 
G.İ.S. Bakaya suçunun tekevvün ettiği, sanığın 09.10.2004 tarihinde 1 gün geçmeden eğitim birliğine 
katıldığı, sanığın üzerine atılı suçun maddi ve manevi unsur başka bir deyişle yasal unsurları itibariyle 
oluşmadığı(As.Yrg.5.D.nin 05.10.1997 gün ve 1997/238 – 224 E.K.sayılı kararı) 
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için gerekli 24 saatlik süreyi de içerdiği, belirtilen sürenin 24.00  saatine kadar eğitim 

birliğine katılınmaması  halinde suçun oluşacağı yönünde de kararları mevcuttur.204 

Ancak 1999 yılından itibaren Askeri Yargıtay istikrar kazanmış bir biçimde yol 

süresinin bitiminden itibaren 24 saatlik sürenin geçmesi halinde suçun oluşacağını, sevk 

belgesinde katılış tarihinin ayrıca belirtilmesi halinde bu tarihin yükümlünün Eğitim 

Merkezine katılması gereken en son tarih olarak belirtildiği ve bu tarihten sonra 

katılmasın halinde sorumlu tutulacağının kendisine tebliğ edilmiş olduğu yönünde 

kararlar vermiştir.205  

Biz ise sevk belgesinin arka yüzünde sanığın imzasını içeren tebellüğ belgesinde 

herhangi bir tarihin eğitim  birliğine katılması gereken tarih olarak  bildirilmesi halinde 

yükümlünün bildirilen bu tarih nedeni ile ortaya çıkan yanılma olasılığından sorumlu 

tutulamayacağı; suçun başlangıcında en lehe tarihin esas alınmasının hakkaniyete daha 

uygun olacağını değerlendirerek Askeri Yargıtay’ın aksi yöndeki istikrar kazanmış 

kararlarına katılmamaktayız.   

Yükümlüye yol süresi belirtilmeden sadece katılış tarihinin tebliğ edilmesi 

halinde 24 saatlik gün unsuru neden başlayacaktır. Tebliğ edilen katılış tarihinin 24.00’a 

kadar eğitim birliğine katılınmaması halinde mi suç oluşacaktır, yoksa belirtilen katılış 

tarihinden bir sonraki gün 24.00 dan sonra katılınması halinde mi suç oluşacaktır? 

Askeri Yargıtay istikrar kazanmış bir biçimde yol süresinin belirtilmeyip sadece katılış 

tarihinin belirtilmesi halinde katılış tarihinin bitiminden itibaren 24 saatlik kanuni süre 

verilmesi yönünde kararlar vermiştir.206    

                                                
204 As.Yrg. 3. D.nin,23.11.1999 gün ve 1999/731 – 729 E.K.sayılı kararı) 
 
20518.11.1998 Tarihinde Eğitim Birliğine sevk edilen Sanığa tanınan (3) günlük yol süresinin 21.11.1998 
Tarihinde saat 24.00’te sona erdiği, suçun bu saatten itibaren işlenmeye başlandığı,  22.11.1998 Tarihinde 
saat 24.00’e kadar vuku bulacak olan katılma ile gecikmenin (24) saati tamamlamayacak olması sebebiyle 
müsned suçun gün unsuru yönünden oluşmayacağı, ancak; 22.11.1998 saat 24.00 ten sonra vaki olacak 
katılma ile gecikme süresinin (24) saati aşacağı ve dolayısıyla müsned suçun oluşması için gerekli olan 
“bir tam gün” unsurunun gerçekleşeceği pek tabi olduğundan, Askerlik Şubesince Sanığa bildirilen 
22.11.1998 Tarihinin, Sanığın suçlu duruma  düşmeyeceği ve dolayısıyla Askerî Mahkemeye verilmeyi 
gerektirmeyen son tarih olarak belirtildiği, katılmanın bu tarihten sonra olması halinde eylem suç teşkil 
edeceği için Askerî Mahkemeye verileceği hususunun Sanığa imzası karşılığında yazılı olarak ayrıca 
bildirilmiş olması nedeniyle sanığın bu hususu bilerek ve mazeretsiz olarak 23.11.1998 Tarihinde vaki 
olan katılmasında bir tam günlük gecikmenin gerçekleştiği ve dolayısıyla müsned suçun, gün unsuru 
yönünden de oluştuğu açık iken, aksi düşünceyle Sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir. (As.Yrg. Drl.Krl.nun , 09.03.2000 gün 2000/64 - 60 E.K sayılı kararı) 
 
206 (As.Yrg. Drl.Krl.nun , 22.06.2000 gün 2000/125 - 125 E.K sayılı kararı) 
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 GİS bakaya suçlarının oluşumu açısından yükümlünün emsallerinin sevk tarihi 

değil şubeden sevk tarihi esas alınmalıdır. Emsallerinin sevk tarihinden önce 

yükümlünün eğitim birliğine sevki yapılmış ise bu sevk tarihine yol süresi de eklenerek 

esas katılış tarihi belirlenmelidir.207  

Eğitim birliklerince Sevk Belgesi (A) nüshası yanında olmayan yükümlülerin 

eğitim birliklerine kabulü yapılmaz ve en yakın askerlik şubelerine yönlendirilerek 

buralardan temin edecekleri sevk belgeleri ile eğitim birliklerine müracaat etmesi 

sağlanır.  

  Son yoklamaları yapılarak haklarında askerlik kararı alınan yükümlünün askeri 

hizmete sevki için grup numarası da tespit edilerek yükümlüye verilen askerlik kararı 

belgesinde belirtilir. 

 Yedek subay aday adayları açısından yapılacak bir değerlendirmeye esas olmak 

üzere TRT duyurusunda belirtilen tarihte askerlik şubelerine başvurarak sevk 

evraklarını alan yükümlülerin belirtilen tarihlerde test ve mülakat merkezlerine 

katılmaması halinde eylemleri G.İ.S. Bakaya suçunu oluşturmaktadır. Ağustos Yedek 

Subay celp dönemine tabi olarak 31 Temmuz tarihinde mesai bitimine kadar sevk 

evraklarını almasına rağmen 1-2-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak test ve mülakata 

katılmaması halinde eylemleri G.İ.S. bakaya suçuna vücut verir. Yedek subay aday 

adaylarının statüleri belli oluncaya kadar test ve mülakat merkezi dışında geçirdikleri 

süre, bekleme süresidir. Askerlik şubelerine uğrayıp sevk evraklarını aldıktan sonra 

kendilerine tanınan süre içerisinde test ve mülakat merkezine katılmayan yükümlülerin 

fiilleri As.C.K.nun 63/1-A maddesinde yazılı geç iltihak suretiyle bakaya suçunu 

oluşturur. 208 

 Belirtilen tarihte sevk evraklarını alıp , Test ve Mülakat Merkezine katılan ve 

burada yapılan değerlendirme sınavlarına katılan yükümlüler statülerinin belirlenmesi 

sonucunda 209  bahse konu statülerine uygun eğitim birliklerine katılmak üzere 

                                                
207 Geç iltihak suretiyle bakaya suçunda, suçun başlangıç tarihinin belirlenmesinde, yükümlülerin 
emsallerinin sevk tarihinin değil, şubeden sevk tarihinin esas alınması gerekir. (As.Yrg. Drl.Krl.nun , 
17.01.2001 gün 2001/51 – 51 E.K sayılı kararı) 
 
208 As.Yrg. 1. D.nin,05.04.2000 gün ve 2000/217 - 213 E.K.sayılı kararı) 
 
209 Yedek Subay (Asteğmen) , Kısa Dönem Erbaş  , Öğretmen Erbaş  
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beklemeye alınırlar. Genel uygulama olarak  celp döneminin ilk üç günü test ve 

mülakata tabi tutulan yükümlüler M.S.B’lığının web sitesinden 210 statülerini ve 

katılacakları eğitim merkezlerini öğrenmek üzere o celp döneminin 12 nci gününe kadar 

serbest olarak beklemeye alınırlar. O celp döneminin 10 ncu gününde M.S.B.lığınca bu 

hususların ilan edilmesi  üzerine o celp döneminin 12 nci gününde eğitim birliklerine 

katılmak zorundadırlar. Bu tarihte yükümlünün eğitim merkezine katılmaması halinde 

de G.İ.S. Bakaya suçu oluşmaktadır.   

 G.İ.S. Bakaya suçunun kanunda özel bir maddesi olmayıp, 1964 yılına kadar 

firar olarak kabul edilen bu suçun 1964 yılından itibaren Askeri Yargıtay içtihatları ile 

bakaya suçu içerisinde mütalaa edilmeye başlandığı ve isimlendirildiği belirtilmiştir. 

 Bununla birlikte unsurları G.İ.S. Bakaya suçu ile aynı olan ve As. C.K.nun 63/1-

B Maddesinde düzenlenen yoldan savuşanlarla ilgili hükümler incelendiğinde bu suçun 

oluşumu için de herhangi bir şekilde Askerlik Şubelerince ele geçen yükümlülerin 

kendilerine verilen yol süresi sonunda eğitim birliklerine katılmaması hususunun 

gerçekleşmesi gerektiği görülecektir. 

 As.C.K.nun 63/1-B Maddesinde A fıkrasında yazılı erattan yani yoklama kaçağı, 

bakaya veya saklılardan kendiliğinden gelen yakalanıp da kıtasına varmadan 

savuşanların bu suçu işleyeceğinin belirtilmesi karşısında A fıkrasındaki suçların bir 

mahkeme kararı ile kesinleşmesi ve yükümlünün mahkum olması halinde oluşacağı 

düşünülmelidir. Örneğin usulüne uygun çıkarılmış ve tebliğ edilmiş Celp Çağrı 

Pusulasına rağmen herhangi bir özrü olmaksızın tabi olduğu celp ve sevk döneminde 

Askerlik Şubesine başvurmamak sureti ile 01.05.2007 tarihinden itibaren Bakaya 

suçunu işleyen bir yükümlünün 01.06.2007 tarihinde ele geçerek aynı tarihte 2 gün yol 

süresi ile birlikte eğitim birliğine sevk edilmesine rağmen 15 Haziran 2007 tarihinde 

eğitim birliğine katılması halinde görevli ve yetkili mahkemece öncelikle bakaya suçu 

açısından eylemi değerlendirilecek eğer bakaya suçundan dolayı mahkumiyet kararı 

verilirse ikinci eylem As.C.K.nun 63/1-B Maddesindeki yoldan savuşmak suçuna vücut 

vereceğinden ayrıca bu suçla ilgili olarak da mahkumiyet kararı verilecektir. Ancak 

tebligatın geçerli olmaması veya kabule değer bir özür nedeni ile bakaya suçunun 

oluşmaması halinde As.C.K.nun 63/1-B Maddesindeki suç oluşmayacağından yükümlü 

                                                
210 www.msb.gov.tr 
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sanık hakkında G.İ.S. Bakaya suçundan dolayı As.C.K.nun 63/1-A Maddesi gereğince 

mahkumiyet cihetine gidilecektir. Askeri Yargıtay da istikrar kazanmış kararlarında 

As.C.K.nun 63/1-B Maddesinin uygulanmasının 63/1-A Maddesinin tatbik edilmesi 

şartına bağlı olduğunu içtihat etmiştir.211 

 

3.5. Saklı Kalmak Suçu 

 

Askerlik Kanununun 12 nci maddesine göre yirmi yaşlarına girmiş oldukları 

halde isimlerini nüfus ve asker kütüğüne geçirmemiş bulunanlara saklı denir. 

Saklılardan ele geçen ve kendiliğinden gelenler Nüfus Kanunu uyarınca nüfus kütüğüne 

yazılmak üzere nüfus idarelerine teslim edilir. Nüfus idarelerince nüfus kütüğüne 

yazılan yükümlülerin durumu derhal askerlik şubelerine bildirilir. 212 Bu gibilerden 

arkadaşlarının ilk tertibinin sevklerinden önce ele geçen veya kendiliğinden gelenlerden 

idari para cezası alınır, ayrıca sağlık durumları askerliğe elverişli olanlar emsalleri ile 

birlikte askere sevk edilirler. 213Saklılardan birlikte askerlik muayenelerine tabi olduğu 

doğumluların celp ve sevkinden sonra ele geçenler sağlık muayeneleri sonunda sağlık 

durumları askerlik yapmaya elverişli  ise derhal askerliğe sevk edilirler ve As.C.K.nun 

63 ncü maddesi gereğince yargılanmak üzere Askerlik Şubelerince suç dosyaları 

mahkemelere sevk edilir.214 

Ülkemizde geçmiş dönemlerde özellikle kırsal kesimde yaşayan 

vatandaşlarımızın nüfus işlemlerine karşı gereken hassasiyeti göstermediği, sık sık 

çıkarılmak gereksinimi duyulan gizli nüfusun kaydına dair kanunlar ile açıktır. Bununla 

birlikte Cumhuriyetin ilk yılları ve 1970 li yılara kadar gelinen süreçte azımsanmayacak 

miktarlara çıkan saklı vakıaları bu dönemde nüfus işlemlerinin yeterli oranda ilgi 

                                                
211 As.C.K.nun 63/1-B maddesinin tatbik edilmesi 63/1-A maddesinin tatbik edilmiş olması şartına bağlı 
bulunmaktadır. Birinci fıkra ile mahkumiyet kararı verilmedikçe  63/1-B ile tatbikat yapılamaz. (As.Yrg. 
1. D.nin,29.06.1970 gün ve 1970/325 - 330 E.K.sayılı kararı) 
 
212 1111 S.As.K. Madde.96 
 
213 1111 S.As.K. Madde.84 
 
214 POLATCAN İsmet – ERDEM M. Süreyya:A.g.e. s.40 
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görmediğini de göstermektedir. Özellikle bilişim sektöründeki gelişmeler ve nüfus 

kayıtlarının elektronik ortamda merkezileşmesi sonucunda saklı suçu oldukça az 

görülmektedir. Hatta uygulayıcılardan bazıları bu suç tipi ile hiç tanışmamaktadır. 

3.5.1. Hukuksal Değer, Fail ve Mağdur 

Hukuksal değer ve mağdur As.C.K.nun 63 ncü maddesinde belirtilen diğer 

suçlarla aynı unsurları taşıdığından bu bölümde sadece faile ilişkin farklılıklar ele 

alınacaktır.  

Bu suçun faili de diğer suçların failleri ile ilgili bölümlerde belirttiğimiz gibi ; 

        a. T.C. Vatandaşı olmak, 

        b. Erkek olmak, 

           c. 19 yaşını bitirmiş olmak, 

        d. Vücudu askerlik yapmaya elverişli olmak, koşullarını taşımalıdır. 

Ancak 1111 S. As.K.nun 12 nci maddesinde saklı tanımlanırken yirmi yaşlarına 

girmiş oldukları halde isimlerini nüfus ve asker kütüğüne geçirmemiş olmak yeterli 

sayılmış iken, bahse konu suçun unsurlarını düzenleyen As.C.K.nun 63 ncü maddesinde 

“yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunanlar “ 

demek sureti ile As.C.K.’u sadece 20 yaşına girdiği halde ismini nüfus ve asker 

kütüğüne kaydettirmemiş bulunan bir yükümlüyü ceza sorumluluğu açısından saklı 

kalmak suçunun faili olarak kabul etmemektedir. Askerlik çağına gelmiş olan bu şahsın 

nüfusa kaydının icra edildiği anda emsali doğumluların asker edilmiş olması da ayrıca 

gerekmektedir.215 

  Burada da Askeri Ceza Kanunu, sadece asker kişilere uygulanabilmesi kuralının 

istisnası mevcuttur. Bu suçun faili de asker kişi olmadığı halde As.C.K.nun 63 ncü 

maddesi uyarıca cezalandırılacaktır.    

Suçun mağduru, devlettir. Saklı suçu herhangi bir kişisel hakka yönelmediği 

için, devlete karşı işlenen suçlardan sayılır. 

 

3.5.2. Maddi Unsur 

 

                                                
215 ÖZBAKAN Hulusi,Yoklama Kaçağı, Bakaya ve Saklı Suçları Üzerinde Bir İnceleme, s.189 
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Suçun maddi unsuru yükümlünün 20 yaşına girmiş olmasına rağmen,  

yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesinin askere sevk edildiği 

tarihe  nüfus ve asker kütüğüne kendini kayıt ettirmemiş olmasıdır.  

3.5.2.1.  Yükümlünün 20 Yaşına Girmiş Olmasına Rağmen 

İsmini Nüfus ve Asker Kütüğüne Geçirmemiş Bulunması   

Askerlik Kanunun 12 nci maddesi değerlendirildiğinde kanun ancak 20 yaşına 

girmiş olanların saklı suçunu işleyebileceğini belirtmektedir. Bu yaş, nüfusta kaydı 

bulunmayan yükümlünün görünüşüne dayanarak nüfus idarelerince tayin edilen yaştır. 

Nüfus idarelerince tayin edilen yaşları 20 nin altında olan şahıslara esasen askerlik 

yükümlülüğü tertip edilemeyeceğinden bu kişilerin saklı suçunu işlemeleri de 

düşünülemez.   

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15 nci maddesinde sağ olarak dünyaya 

gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, 

yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunlu olduğu 

belirtilmiştir. Bu bildirim; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun 

büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar 

tarafından, doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana 

dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan 

alınmış resmi belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya çocuğa konulan adın 

belirtildiği dilekçe ve ana ile babanın tam kimlik bilgileri ile nüfusta kayıtlı oldukları 

yeri gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. 

Doğumla ilgili yapılan bildirimler nüfus müdürlüklerince doğum tutanağına geçirilir. 

İlgilinin herhangi bir belge ibraz edememesi halinde sözlü beyanı esas alınarak bildirim 

tutanaklara geçirilir ve doğum tutanakları bildirimi yapan ile görevliler tarafından 

imzalanır. 

İncelemekte olduğumuz suç tipi açısından önemli olan husus; süresi içinde 

bildirilmeyen doğumların durumudur. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 16 ncı 

maddesinde 15 inci maddede belirtilen süreyi geçirdikten sonra bildirilen altı yaşını 

bitirmemiş olan çocukların doğum tarihinin tespitinde beyan esas alınacağı 
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belirtilmiştir. Saklılar açısından da geçerli olacağı şekilde çocuğun altı yaşını doldurmuş 

olması halinde ise nüfus müdürlüğüne getirilerek resmi sağlık kuruluşunca yaşının 

tespit edilmesi sağlanır. Doğuma ait resmi belge ibraz edilmesi halinde, yaş tespitine 

gerek kalmaz. Nüfus müdürlükleri; süresi içerisinde bildirilmemiş çocukların veya 

nüfusa tescil edilmemiş erginlerin varlığını haber aldıkları takdirde; erginlerin 

kendilerini, çocukların veli, vasi veya kayyımlarını, bunların bulunmaması halinde; 

büyük ana, büyük baba veya kardeşlerini ya da çocukları yanlarında bulunduranları 

veya muhtarları beyana davet etmeye yetkilidirler. İlgililer de bu davet üzerine otuz gün 

içinde nüfus müdürlüklerine başvurmak ve beyanda bulunmakla görevlidir. Verilen süre 

içerisinde bildirim yapılmaması halinde mülki idare amirinin göreceği lüzum üzerine 

kolluk kuvvetlerince bunların zorla getirilmesi için gereken işlem yapılarak çocuğun 

aile kütüklerine tescili sağlanır.216 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun bahse konu maddelerinden de 

anlaşılacağı üzere askerlik çağına gelmesine rağmen nüfus kütüğüne kayıt edilmemiş 

kişilerin varlığı halinde öncelikle bu kişilerin nüfus kütüğüne kayıtlarının yapılması 

öncesinde yaşlarının doğru olarak tespiti için resmi sağlık kuruluşunca yaşının tespiti 

için verilen raporların esas alınması gerekmektedir.  

 

3.5.2.2. Nüfusa Kaydının Yapıldığı Anda Emsali 

Doğumluların Asker Edilmiş Olması  

Yükümlünün askerlik muayenesine tabi olduğu doğumluların celp ve sevkinden 

sonra ele geçmesi veya kendiliğinden ismini nüfus ve asker kütüğüne kaydettirmek 

amacıyla başvurması halinde suç oluşmaktadır. Askerlik Kanununun 96 ncı maddesinde 

nüfus kütüklerine yazıldıkları tarihte birlikte işleme tabi olduğu arkadaşları sevk edilmiş 

bulunan saklı konumundaki yükümlüler hakkında 1111 S.As.K.nun 86 ncı madde 

hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir.  Bu hükme göre askerlik muamelesine tâbi 

oldukları doğumluların celp ve sevkine kadar da ele geçmeyen saklılar, elde 

edildiklerinde bulundukları yerde veyahut yol masrafı kendileri tarafından verilmek 

                                                
216 Kazancı Hukuk Otomasyon Programı,Mevzuat Bilgi Bankası ,Alfabetik Endeks, 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanunu 
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üzere en yakın yerde bulunan iki askerî hekime (birisi sivil olabilir) muayene ettirilir. 

Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar askerlik meclislerince ve 

toplu değilse idare heyetlerince numarasız asker edilirler ve askerlik meclisleri 

çalışmadığı zamanlarda sınıfları ve tertipleri, mıntıkasında bulundukları kolordularca 

tespit edilerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere derhal askere  sevk edilirler.217 

Askerlik Kanununun 96 ncı maddesi saklı konumundaki yükümlünün birlikte 

işleme tabi tutulduğu emsallerinin sevk tarihinden önce veya sonra ele geçmesini esas 

alarak iki ayrı cezalandırma sistemi ortaya koymuştur. Emsallerinin sevkinden önce ele 

geçenler için idari para cezası öngörürken,218 sevkinden sonra ele geçenler için 

As.C.K.nun 63 ncü maddesinde belirtilen müeyyidelerin uygulanacağını belirtmiştir.  

Birlikte işleme tabi olduğu emsallerinin sevkinden önce kendiliğinden nüfusa 

kaydını yaptırmak üzere işleme başlamasına rağmen kayıt işlemleri emsallerinin sevk 

tarihinden sonra gerçekleşen ve bu nedenle emsalleri ile birlikte sevke tabi olamayan 

saklıların eylemleri bu suça vücut vermeyecektir. Her ne kadar As.K.nun 12 nci 

maddesinde nüfus ve asker kütüğüne geçirmemiş olanlar denilse de, bu işlemin idari bir 

işlem olduğu başvuru yapıldığı anda sürecin başlayacağı, kişinin elinde olmayan 

sebeplerle bu işlemin tamamlanamamasından kendisinin sorumlu tutulamayacağı 

değerlendirilerek kayıt edilmiş olmasa da başvurunun yeterli olacağı ve bu nedenle 

suçun oluşmayacağını değerlendirmekteyiz. Askeri Yargıtay da bu doğrultuda kararlar 

vermiştir.219    

 

3.5.3. Manevi Unsur 

 
Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçlarının manevi unsur bakımından 

farklılıklar arz etmediğini daha önce belirtmiştik. Bu suçların manevi unsuru failin suç 

                                                
217 Saklıdan ele geçen yükümlüler derhal sevke tabi olduklarından 15 günlük hazırlık süresinden 
yararlandırılmaları mümkün değildir. (As.Yrg. Drl.Krl.nun , 03.05.1968 gün 1968/41 - 39 E.K sayılı 
kararı) 
 
218 Nüfusa kayıt edildiği tarihte emsalleri henüz sevk edilmemiş olan sanığın durumu, Askerlik 
Kanununun 96 ncı maddesi delaletiyle aynı kanunun 84 ncü maddesine uyar ve binnetice idare heyetince 
para cezasıtyla tecziyesini gerektirir. (As.Yrg. 1. D.nin,17.03.1959 gün ve 1959/439 - 1286 E.K.sayılı 
kararı) 
 
219 (As.Yrg. 1. D.nin,31.10.1962 gün ve 1962/1134 - 1141 E.K.sayılı kararı) 
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kastıyla hareket etmesidir. Bu suç için de aranan kast genel kastır. Askeri Ceza 

kanununda yer alan suçların büyük bir bölümü kasten işlenebilen suçlardır. Kast 

kavramı açısından Askeri Ceza Kanunu yeni bir hüküm ihtiva etmemektedir. Bu itibarla 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki hükümler burada da geçerlidir.  

Bahse konu suç değerlendirildiğinde ise failin kastı 20 yaşına gelinceye kadar 

nüfus kütüğüne kaydolunmamaya dayanmaktadır. Failin bu yöndeki kastı aranmalıdır. 

3.5.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Yoklama kaçağı ve bakaya kalmak suçunda belirtiliği gibidir. 

3.5.4.1.  Zorunluluk Unsuru 

Yoklama kaçağı ve bakaya kalmak suçunda ayrıntıları ile belirtilmiş olduğundan 

bu bölümde ayrıca ele alınmayacaktır.  

   

3.5.4.2.  Hakkın Kullanılması 

1111 S. Askerlik Kanununda belirtilen mazeret hallerinin büyük bir 

çoğunluğunun hakkın kullanılması kapsamına girdiğini yoklama kaçağı kalmak suçu ile 

ilgili bölümde belirtmiştik. Hakkın kullanılmasına ilişkin hususların yoklama kaçağı 

kalmak suçunda belirtilenler ile benzer olması nedeni ile bu bölümde ele 

alınmayacaktır. 

 

3.5.5. Kusurluluk Unsuru 

Yoklama kaçağı ve bakaya kalmak suçu ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak 

anlatılmış olup aynı hususları içermektedir.  

3.5.5.1. Mazeret Nedenleri 

Yoklama kaçağı ve bakaya kalmak suçuna ilişkin bölümde  anlatıldığı gibidir.  

3.5.5.2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  

Kusur yeteneğini etkileyen hallerle ilgili olarak yoklama kaçağı ve bakaya 

kalmak suçuna ilişkin bölümde anlatılan hususlar burada da geçerlidir.  
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3.5.5.3. Kaçınılmaz Haksızlık Yanılgısı  

5237 sayılı T.C.K.nun getirdiği 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasında yer alan ve “ 

işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi 

cezalandırılmaz “ biçiminde ifade edilen hukuki yanılma hali ile ilgili yoklama kaçağı 

ve bakaya kalmak suçu ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak konu ele alındığından bu 

bölümde örnek yargı kararlarında belirtilen hususlar değerlendirilecektir.  

Ülkemizde geçmiş dönemlerde özellikle kırsal kesimde yaşayan 

vatandaşlarımızın nüfus işlemlerine karşı gereken hassasiyeti göstermediğini 

belirtmiştik. Ancak bilişim sektöründeki gelişmeler ve nüfus kayıtlarının elektronik 

ortamda merkezileşmesi sonucunda saklı suçu oldukça az görülmektedir.Hatta bir çok 

uygulayıcı saklı suç ile hiç karşılaşmamaktadır. 

Son dönem uygulayıcıların gördüğü nadir saklı vakıaları da genellikle ahlâki  

gerekçelerle ve töre vs. sebeplerle ret edilen gayri meşru ilişki mahsulü olan 

çocuklardır. Bu çocuklar küçük yaşlarda sokaklara bırakılmakta herhangi bir suç 

işlemedikleri sürece herhangi bir kayıt altına girmemektedirler. Bu çocukların kırsal 

kesimde iletişimin olmadığı mezralarda insan topluluklarından uzak yaşaması halinde 

kaçınılmaz haksızlık yanılgısı içerisinde bulunup bulunmadıklarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Bilindiği gibi “kaçınılmaz hukuki hata veya haksızlık yanılgısı” durumunda 

failin önceden bilmesine olanak bulunmayan ve normal bir dikkat ve itina ile 

önleyemeyeceği bir yanılgı söz konusudur.  

 Maddenin gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi , burada kanunu bilip bilmemek 

değil hukuk düzeninin böyle bir davranışa izin verip vermediğinin failin sosyal durumu, 

bilgi durumu , eğitim durumu, mesleği, ve uğraşına göre bilinip bilinmeyeceği 

incelenmelidir. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi ahlâki  gerekçelerle ve töre vs. sebeplerle ret edilen 

gayri meşru ilişki mahsulü olan  kırsal kesimde iletişimin olmadığı mezralarda insan 

topluluklarından uzak yaşayan kişilerin kendilerini nüfusa kaydettirmelerinin 

beklenemeyeceği gerçeği karşısında kaçınılmaz haksızlık yanılgısı içerisinde 

bulunduklarının kabulü adil bir yaklaşımdır. 
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Geçmiş dönemlerde saklı suçu ile ilgili Askeri Yargıtay kararlarının tetkiki 

sonucunda failler tarafından en çok ileri sürülen mazeretlerin, cahil olmak ve bu nedenle 

nüfus kayıt işlemlerini yapamayacağı, öksüz olduğu, evlilik dışı olduğu ve ailesinin 

kendisine sahip çıkmadığı sokaklara bıraktığı şeklinde toplandığı  görülmektedir.  

Askeri Yargıtay verdiği kararlarında  cahil ve öksüz olmayı,220 evlilik dışı 

birleşme neticesinde dünyaya gelmeyi221  nüfusa kayda engel  bir hâl olmaması sebebi 

ile mazeret olarak kabul etmemektedir. 

 

3.5.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

Yoklama kaçağı kalmak suçu ile ilgili bölümde belirtilen suçun özel görünüş 

biçimlerine ilişkin hususlar burada da aynen geçerli olup, teşebbüs, iştirak, ve suçların 

birleşmesine ilişkin verdiğimiz ayrıntılı bilgiler nedeni ile tekrar yapılmayacaktır.  

 

3.5.7. Nitelikli Haller 

 
Askeri Ceza Kanunu’nun 63/2’nci maddesinde belirtilen nitelikli haller yoklama 

kaçağı kalmak suçunun yanında, bakaya ve saklı  suçunun da nitelikli hallerini 

oluşturduğundan ayrıca değinilmeyecektir. 

 

3.6. Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek 

 

1982 Anayasasının 72. Maddesinde, vatan hizmeti her Türk vatandaşının hak ve 

ödevi olarak tanımlanmıştır. Bu hizmet bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir ödev 

olarak nitelendirilmiştir. Yasal bir neden ya da engel olmadıkça hiçbir Türk vatandaşı, 

bu haktan yoksun bırakılamayacağı gibi bu ödevi yapmaktan da ne kaçınabilir ne de alı 

konabilir.222 

                                                
220 As.Yrg.2.D.nin 17.01.1959 gün ve 1958/4813 – 1959/254 E.K.sayılı kararı) 
 
221 As.Yrg.Gen.Krl.nun 20.06.1958 gün ve 1957/3857 – 1958/119 E.K.sayılı kararı) 
 
222 ÇELEN Orhan, En Son İçtihatlı,Notlu,Açıklamalı,Ek ve Örnekli Askeri Ceza Kanunu s,289 
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As.C.K.nun 79 ncu  maddesinde 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı 

Yedek Subaylar ve Yedek Askeri memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik 

yükümlülüğüne tabi olan yükümlülerden, kendisini askerliğe yaramayacak hale getiren 

ve böylece askerlik hizmetinden kaçınan kişilerin cezalandırılması öngörülmüştür.223 

Askerlik hayatı vatana tahsis edilmiştir. Bu nedenle, bu çerçevede kalan hususlar 

üzerinde hiç kimsenin serbestçe tasarruf yetkisi yoktur. Bundan dolayıdır ki yasalar, bir 

kimsenin, kendisini askerliğe yaramayacak hale getirmesini veya getirilmesini suç 

saymaktadır.224 Askerlik hizmet yükümlülüğü nedeni ile herhangi bir sivilin üzerinde 

serbestçe tasarruf edebileceği bir konuda, askerlik yükümlülüğü altında bulunan bir  

kişinin tasarruf yetkisi tanınmayabilir. Örnek olarak herhangi bir kişinin rıza ehliyetine 

sahip olması halinde cinsel özgürlüğü üzerinde tasarruf yetkisinin olduğu hukuk 

düzenince kabul edilmektedir. 5237 sayılı T.C.K.nun 225 nci maddesinde belirtildiği 

üzere alenen cinsel ilişki suç olarak tanımlanmış bunun dışında aleni olmamak kaydıyla 

reşit ve isnat yeteneği olan bir kişi ile ve onun rızasına dayanılarak cinsel ilişkide 

bulunulması suç sayılmamıştır. Buna karşılık As.C.K.nun 153/2 nci maddesine göre” 

Bir kimseyle gayri tabiî mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıran 

asker kişiler hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri alınması cezası verilir.” Bu 

maddeden de anlaşılacağı üzere bizzat rıza gösteren dahi cezalandırılmaktadır. Bu 

durumda rızanın hukuken geçerli olduğundan söz etmeye imkan yoktur. İlişkide 

bulunan kimse mağdurun rızasına dayanarak hareket etmiş olsa bile hareketi hukuka 

aykırıdır.225  

                                                
223 ÖZBAKAN Hulusi, İçtihatlı,Gerekçeli,Notlu,Açıklamalı ,Askeri Ceza Kanunu,Ankara,1990,s,184   
 
224 CIARDI,Isttuzloni di diritto panale militare,Roma,1950 S.20-21s,240 
 
225 Askerî cürüm ve kabahatlerin tanımının yapıldığı As.C.K.nun 1 inci maddesinde; bu Kanunun ölüm, 
ağır hapis ve hapis cezalarıyla cezalandırdığı suçların askeri cürüm, kısa hapis cezasıyla cezalandırdığı 
suçların da askeri kabahat olduğu belirtilmektedir. 
            Bu açıdan As.C.K.nun 153/2 nci maddesine bakıldığında; “Bir kimseyle gayri tabiî mukarenette 
bulunan yahut bu fiili kendisine rıza-sıyla yaptıran asker kişiler hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa 
bile ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri alınması cezası 
verileceği belirtilmekte olup, öngörülen bu cezalar yönünden As.C.K.nun 1 inci maddesinde tanımlanan 
askeri cürüm veya kabahat olmadığı, “suigeneris” (nevi şahsına münhasır = kendine özgü) bir suç tipi 
olduğu ve yaptırım olarak da As.C.K.nun 29 uncu maddesin-de sayılan üç ayrı fer’i cezadan ikisi olan 
“Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma” ve “Rütbenin geri alınması” fer’i cezalarının verileceğinin 
belirtildiği anlaşılmaktadır. 
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    Bir kişi kendi rızası ile kendini sakatlayabilir hatta sakatlata da bilir ancak 

askerlik yükümlülüğü altında veya askerlik yükümlülüğü adayı bir kişi kendisinin sakat 

bırakılması hakkında rıza beyanında bulunamaz. Rıza beyanında bulunsa bile, bu konu 

hakkında açıklanan rıza beyanı, rıza üzerine işlenen fiilin hukuka aykırı olmasına engel 

teşkil etmez. Mağdurun rızası, rıza sahibinin rıza ehliyetine sahip olması, rıza beyanında 

bulunması ve rıza konusu ile ilgili şartların gerçekleşmesi halinde rıza üzerine işlenen 

fiilin hukuka uygun bir hale gelmesini sağlar. 226 Bu nedenle suçun mağdurun rızasının 

ilişkin bulunduğu konuda işlenmesi, rıza sahibinin rıza gösterdiği konu üzerinde 

serbestçe tasarruf hakkına sahip olması ve tasarrufun kanuna, adaba ve ahlaka aykırı bir 

şekilde yapılmaması gerekir.227    

Vatan hizmetine tahsis edilmiş yükümlünün vücut bütünlüğü üzerine eylemlerini 

suç olarak düzenleyen As.C.K.nun 79 ncu maddesi “Kendisini kasten sakatlayan veya 

herhangi bir suretle askerliğe yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasıyla bu hale 

getirten bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

2 - Fiil her nev’i askerî maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu 

yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır. 

3 - Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır hapis, düşman karşısında 

yapılmışsa yapan ölüm cezasıyla cezalandırılır.  

                                                                                                                                          
            Yukarıda As.C.K.nun 30 uncu maddesi ile ilgili açıklamalarda belirtildiği üzere, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden çıkarma fer’i cezasının sivil memurlar hakkında uygulanması mümkün bulunmamaktadır. 
Rütbenin geri alınması fer’i cezası da As.C.K.nun 35 inci maddesinde belirtildiği üzere yalnızca erbaşlar 
hakkında uygulanabilen bir cezadır. 
            O halde, As.C.K.nun 153/2 nci maddesi ile getirilen düzenleme ile, yalnızca, haklarında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma veya rütbenin geri alınması fer’i cezalarının uygulanması mümkün olan, 
diğer bir anlatımla bu iki fer’i cezaya muhatap olabilecek statüde bulunan asker kişilerin kastedildiği 
ortaya çıkmaktadır. 
            Bu nedenle, haklarında söz konusu bu iki tür fer’i cezanın uygulanması mümkün olmayan sivil 
memurların As.C.K.nun 153/2 nci maddesinde yazılı suçun faili olmalarına da imkan bulunmamaktadır. 
(As.Yrg. 2. D.nin ,22.10.2002 gün ve 2002/972 - 1009 E.K.sayılı kararı) 
 
226 ERMAN Sahir,Ag.e. s.,174 
 
227 DÖNMEZER Sulhi , ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, II , İstanbul, 1999,s;73 
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 Bu suç askeri sadakate karşı işlenen bir suçtur. Bu nedenle sırf askeri 

suçlardandır.228,229,230 Siviller açısından bu suçun işlenişi kişinin askerlik yükümlülüğü 

altına girmesinden sonra özellikle son yoklamasının tamamlanıp sınıflandırmalarının 

yapılıp, sevk işlemlerinin yapılacağı süreç içerisinde kendini sakatlamak veya kasten 

askerlik hizmetinin yapılmasına engel olacak herhangi bir vücut arızasına sebep vermek 

şeklinde tezahür etmektedir.231 

 

3.6.1. Hukuksal Değer, Fail ve Mağdur 

 
İç Hizmet Kanununun 2 nci maddesine göre “Askerlik; Türk vatanını, istiklal ve 

Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür.” Bu 

tanımlamada geçen görev ise  Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumaktır. Bu 

görevin yerine getirilmesi siyasi , ekonomik , teknolojik ve insan gücünün etkinliğine 

bağlıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin   insan gücünü subay , astsubay , uzman erbaş , 

erbaş ve erler ile sivil memur ve askeri işyerlerinde çalışan işçiler oluşturmaktadır.  Bu 

tüm insan gücü içerisinde sayısal olarak en büyük kesimi muvazzaf askerlik hizmetini 

                                                
228 353 Sayılı Kanunun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci bölümünde 
yer alan “Genel Görev” başlıklı 9 ncu Maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı 
olmadıkça, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde 
yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” 
hükmü yer almaktadır. 
           “Askeri suç” ise öğretide ve uygulamada; a)Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza 
Kanununda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile 
cezalandırılmayan suçlar, b)Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanununda, kısmen diğer ceza yasalarında 
gösterilen suçlar, c)Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere 
üç grupta mütalaa edilmektedir. 
 
229 Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek suçunun “ sırf askeri suç” olduğu,... (As.Yrg. 1.D.nin, 
06.03.1996 gün ve 1996/137 - 136 E.K.sayılı kararı) 
 
230 AKSİ YÖNDEKİ KARARLAR: Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek suçunun yalnızca 
asker kişiler tarafından işlenebilen suçlardan olmadığı, keza askeri itaat ve inkiyadı bozan suçlar arasında 
yer almadığından “sırf askeri suç” niteliğinde olmadığı,... (As.Yrg. Drl.Krl.nun ,04.04.1996 gün ve 
1996/52 – 51, 20.06.1996 gün  1996/94 – 95, As.Yrg. 3. D.nin ,19.03.1996  gün ve 1996/166 – 164 , 
30.01.1996 gün 1996/63 – 62 , As.Yrg. 4. D.nin ,21.11.1995  gün ve 1995/814 – 809, As.Yrg. 5. D.nin 
,22.05.1996  gün ve 1996/332 – 330, 15.01.1997 gün ve 1997/27 - 25  E.K.sayılı kararları)   

231 Halen Yargıtay’ımızın bu suçla ilgili kararları mevcut olmadığından Askeri Yargıtay’ın muvazzaf 

askerlik hizmetini yapan asker kişilere ilişkin kararları da suçun anlaşılması ve teorik olarak ortaya 
konması açısından bu suçla ilgi açıklamalarımızda kullanılmıştır.  
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yerine getiren erbaş ve erler ile yedek subaylar oluşturmaktadır. Askeri Ceza 

Kanununda belirtilen suçların büyük bir bölümü insan gücünün etkin kullanılmasının 

sağlanmasına yönelik eylemleri cezalandırmaya yöneliktir. Kendini askerliğe elverişsiz 

hale getirmeye yönelik eylemlerde de ihlal edilen doğrudan hukuksal değer askerlik 

görevinin etkin olarak yapılmasıdır. Bu görevin etkin olarak yapılamaması halinde ise 

dolaylı olarak Türk vatanının, istiklal ve Cumhuriyetinin korunması esas görevi sekteye 

uğrayacaktır. 

Fail açısından konu ele alındığında  As.C.K. esasta, asker kişilere uygulanabilir. 

Bununla beraber, asker kişi kavramına girmeyen kişilerin de, istisnai bazı hallerde, 

As.C.K.na göre cezalandırılmaları mümkündür. Bu maddede de, bu istisnai hallerden 

birisi mevcuttur. As.C.K.nun 192. maddesinin232 açık hükmü karşısında kendini 

askerliğe yaramayacak hale getirmek suçu, bir sivil kişi tarafından işlense dahi, fail 

hakkında, yine As.C.K. uygulanacaktır.233 Özetle, fail asker kişi yada sivil olabilir.  

As.C.K.nun 63 ncü maddesinde belirtilen yoklama kaçağı, bakaya ve saklı 

kalmak suçlarında fail mutlaka sivil iken bu suçta fail sivil veya asker kişi 

olabilmektedir.  Siviller açısından bu suçun işlenişi kişinin askerlik yükümlülüğü altına 

girmesinden sonra özellikle son yoklamasının tamamlanıp sınıflandırmalarının yapılıp, 

sevk işlemlerinin yapılacağı süreç içerisinde kendini sakatlamak veya kasten askerlik 

hizmetinin yapılmasına engel olacak herhangi bir vücut arızasına sebep vermek şeklinde 

tezahür etmektedir. 

Bu suçta da suçun mağduru, devlettir. Askerlik yükümlüsü kendini askerliğe 

elverişsiz hale getirir iken her ne kadar kendi vücut bütünlüğüne zarar veriyor ise de; 

askerlik yükümlüsünün hayatı vatana tahsis edilmiştir. Bu nedenle, bu çerçevede kalan 

                                                

232 As.C.K.Madde 192 - (Değişik: 2862 - 11.12.1935 / m.13) Askerî Ceza Kanununun 75, 79 uncu 
maddelerile 78 inci maddesinin C fıkrasının iki numarasında ve askerî eşyayı satın almak, rehin olarak 
kabul etmek ve gizlemek fiillerine dair 131 inci maddede yazılı suçlar askerî mahkemelere tabi olmayan 
siviller tarafından yapılırsa umumi mahkemeler bu kanun hükümlerini tatbik ederler. 

233 Suç tarihinde sivil kişi olan (asker kişi sıfatı bulunmayan) sanığın, kabule göre üzerine atılı kendini 
askerliğe elverişsiz hale getirmek suçundan As.C.K.’nun 79 uncu maddesi gereğince yargılama yapma 
görevi ve yetkisi, As.C.K.’nun 192 ve 353 sayılı Kanunun 11 inci maddeleri karşısında umumi 
mahkemelere ait olduğundan, Askerî Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına 
girilerek mahkûmiyet  hükmü kurulması kanuna aykırıdır. (As.Yrg.1.D.nin, 25.10.2000 gün ve 2000/665 
- 662 E-K. sayılı kararı)  
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hususlar üzerinde hiç kimsenin serbestçe tasarruf yetkisi yoktur. Bu nedenle askerlik 

yükümlüsünün suçunu devlete yönelik işlediği suçun mağdurunun devlet olduğu açıktır. 

 

3.6.2. Maddi Unsur 

 

Suçun maddi unsuru “ kişinin kendisini kasten sakatlaması veya herhangi bir 

suretle kısmen veya tamamen askerliğe yaramayacak hale getirmesi veya getirtmesi” 

dir.234  

İşlenen fiilin askerlikten kurtulmak sonucunu doğurması veya hiç olmazsa böyle 

bir sonucu meydana getirmeye elverişli olması gerekmektedir.235 

Sakatlanma sonucu, mükellefin kısmen askerlikten kurtulmasıyla suç oluşur. 

Failin beden kabiliyetini tamamen kaybetmesi şart değildir.236 

Fiilin sakatlamaya ve sanığın askerliğe elverişsiz hale gelmesine neden olup 

olmadığı kati sağlık raporu ile belirlenecektir.237 

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 28. Maddesi 27.07.1970 tarihinde 1315 sayılı 

kanunla değişikliğe uğramadan önce son yoklamaları yapılanlar sağlam, arızalı sağlam, 

sakat ve çürük olarak dörde ayrılmakta ve sakatlar kısa hizmete tabi tutulmakta iken 

anılan kanunla askerliğe yeniden saptanarak, askerliğe elverişli olanlar ve olmayanlar 

ayrımı yapılmış,238 bu ayrım esas alınmak suretiyle de, Beden Kabiliyeti Yönetmeliği 

düzenlenmiş, bu yönetmelik daha sonra Sağlık Yeteneği Yönetmeliği olarak 

                                                
234.(As.Yrg. Drl.Krl.nun ,27.09.2001 gün ve 2001/79 - 76 E.K.sayılı kararı)  
 
235 ERGÜL Ergin, Askeri Yargıtay Kararları Işığında Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme 
Suçu , Askeri Adalet Dergisi, Yıl 1997, Sayı:100, sf: 32 
 
236 ÖZBAKAN Hulusi, Askeri Ceza Kanunu, s,184  
 
237 Kasten kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek suçunda fiilin tevlit eylediği netice ve dolayısıyla 
sakatlık derecesi,Beden Kabiliyeti Talimatnamesi hükümlerine uygun bir şekilde tespit ve tayin edilmesi 
gerekir.(As.Yrg. 1. D.nin ,13.05.1953 gün ve 1953/103 - 1243 E.K.sayılı kararı) 
  

238 1111 sayılı Askerlik Kanunu MADDE 28 - (Değişik: 1315 - 27.07.1970) Son yoklamaları yapılan 
kimseler Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine göre ikiye ayrılırlar.1. Askerliğe 
elverişli olanlar,2. Askerliğe elverişli olmıyanlar. Askerliğe elverişli olmıyanlar asker edilmezler. 
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değiştirilmiştir. 239 Yönetmeliğin 10 ncu maddesinde son yoklamaları yapılan 

yükümlüler için öngörülen ayrım muvazzaf askerlik hizmetini yapanlar açısından de 

benimsenmiştir. Bu maddeye göre Son yoklamaları yapılan yükümlüler askerliğe 

elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır. 

Askerliğe elverişli olmayan yükümlüler, askere alınmazlar. Bunlardan arızaları 

gözle görülebilecek kadar belirgin olanların raporlarına, arızayı gösteren bir boy 

fotoğrafı eklenerek iki nüsha rapor düzenlenir ve onay makamlarına gönderilir, 

onaylanan raporlar kesinleşir, kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, diğeri askerlik 

şubesindeki özlük dosyasına konur. 

Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan yükümlülere ertesi yıla bırakma kararı 

verilir ve iki nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Raporları 

onaylanan bu yükümlülere ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Onay makamlarınca tekrar 

muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderilir ve bunlara 

muayene sonucu alacakları rapor kararlarına göre işlem yapılır. 

Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın askeri hastanelere 

gönderilir. Bunların kesin kararları, bu hastanelerin sağlık kurullarınca verilir. 

Askeri Ceza Kanununun 79 ncu maddesinde düzenlenen Kendini Askerliğe 

Yaramayacak Hale Getirmek suçunun tespiti açısından da öncelikle şüpheli/sanığın 

eylemlerinin sakatlamaya ve kendisinin askerliğe elverişsiz hale gelmesine neden olup 

olmadığının kati sağlık raporu ile belirlenmesi gerekmektedir.240 Son yoklama sırasında 

bu tespitlerin ne şekilde yapılacağı yoklama kaçağı kalmak suçuyla ilgili bölümde 

                                                
239 08.10.1986 gün ve 1986/11092 Bakanlar Kurulu Karar Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliği (24 Kasım 1986 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) 
240 Sanığın özellikle mermi çekirdeğini çıkararak sağ ayağına tam dolu silahı tevcih ederek, bilerek 
ateşlemesi, kendisini askerliğe yaramayacak hale getirme suç kastını ortaya koymakta olup, suçun 
sübutunda ve vasıflandırılmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. 
 Sanık hakkında, bu yaralanma sonucu sevk edildiği askeri hastane tarafından 1,5 ay hava 
değişimi raporu tanzim edildiği, ancak yaralanma sonucunda askerliğe elverişsiz hale gelip gelmediği 
konusunda kati raporunun bulunmadığı görülmektedir. Suçun teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığının 
tespiti bakımından sanığın bir askeri hastaneye sevk edilerek  yaralanma sonucunda askerliğe elverişsiz 
hale gelip gelmediği veya sakat kalıp kalmadığının belirlenmesi gerektiği,.. .(As.Yrg. 1. D.nin , 
12.03.2003 gün ve 2003/235 - 233 E.K.sayılı kararı) 
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açıkça anlatıldığından muvazzaflık hizmeti esnasında bu tespitlerin nasıl yapılacağının 

anlatılması gerekmektedir.   

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 15 nci maddesine göre 

Askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından "Askerliğe elverişli 

değildir" kararı alan erler, raporlarının onaylanmasını beklemek üzere bu hastaneler 

tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi emrine gönderilir. Ayrıca durum 

ilgililerin birliğine duyurulur. Terhis işlemleri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp 

askerlik şubesine geldikten sonra yapılır. "Askerliğe elverişli değildir" kararı alanlar 

gerektiğinde ilgili makamlarca yeniden askeri hastanelerin sağlık kurullarına 

muayeneye gönderilerek alacakları son rapor kararına göre (160-1) T.S.K. Personelinin 

Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince işlem görürler. "Askerliğe elverişli değildir" 

kararı alanlar emsalinin çağ dışı kalma tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığı'nca 

gerektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor kararına göre işlem görürler.  

Şeklindeki düzenlemenin varlığı nedeni ile Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale 

Getirmek hususunun tespitinde askeri hastane sağlık kurullarınca düzenlenecek 

raporların esas alınması gerekeceği açıktır.241 

Askeri Savcılıklarca Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek suçunu 

işlediğinden bahisle yapılan soruşturmalar kapsamında şüphelinin en yakın Askeri 

Hastaneye sevkinin yapılarak şüphelinin eylemi neticesinde meydana gelen sakatlığın 

derecesinin tayininin Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine 

göre yapılması ve yapılan bu değerlendirmeye göre askerliğe elverişli olup olmadığının 

kesin Sağlık Kurul Raporu ile belirlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Askeri 

Mahkemelerce bu hususta bir karar vermeden hüküm tesis edilemez. 242    

     

                                                
241 ÇELEN Orhan, Askeri Ceza  Kanunu...,s.290 
 
242 Sanığın yaralanmadan mütevellit T.S.K Sağ.Yet.Yönt. hükümlerine göre askerliğe elverişli olup 
olmadığına dair kesin rapor tayin edilmeden söz konusu suçtan sanık hakkında hüküm tesisi kanuna 
aykırıdır.( As.Yrg. 5. D.nin ,24.05.1989 gün ve 1989/ 320 - 311  E.K.sayılı kararları)   
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3.6.2.1. Kişinin Kendisini Sakatlaması 

“Sakatlamak” eylemi, vücudun herhangi bir parçasını, bedenden ayırmak veya 

şeklini bozmak suretiyle işlev yapamaz hale getirme olarak tanımlanmaktadır.243 Bahse 

konu suçun oluşumu için kişinin kendisini kasten sakatlaması gerekmektedir. Bu 

nedenle kaza, meslek ve sanatta acemilik, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 

yaralanmalar244 gibi taksirle meydana gelen yaralanmalar sonucu oluşan sakatlanmalar  

bu suçun maddi unsurunu oluşturmaz. Kanun kasten sakatlamak demek sureti ile yalnız 

vücuda ait bir uzvun kesilmesi,245 koparılması, yok edilmesi gibi halleri değil, askeri 

hizmetin yapılmasına engel olacak herhangi bir vücut arızasını da kast etmektedir.246  

Sakatlığın harici ve dahili bir rahatsızlık olmasının da bir önemi yoktur. Ayrıca 

sakatlığın uzun ve belirli bir süre devamlılık arz etmesi de gerekmez. Hizmete ait 

vazifeleri yerine getirmek için gerekli asgari sağlık yeteneğinin yitirilmesi yeterlidir. 

Hizmete ait vazifelerin yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde meydana gelen 

rahatsızlıklar yani vazifenin ifasını engellemeye elverişli olmayan vücut 

deformasyonları bu suçu oluşturmaz.247 Özellikle psikolojik sorunları olan askerlerin 

                                                
243 www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx, 01.06.2007 
 
244 Sanığın askerlikten şikayetçi olduğuna dair herhangi bir delil bulunmaması, ayağından parçalı kırık 
oluşacak derecede yaralanması, kazaen silahı patlattığına dair aksi ortaya konamayan savunması; 
terhisine 2 ay kadar kısa bir süre olması, eylemin kaza olduğunu olay mahalline gelen şahitlere anlatması 
birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suça konu eylemini askerlikten kurtulmak için bilerek ve isteyerek 
yaptığı konusunda kesin delil olmadığı gibi, özünde olayın kaza olduğuna yönelen savunmasının aksi de 
ortaya konamamıştır. Yaralanmanın parçalı kemik kırığı sonucunu doğurması, olayın kaza olma 
ihtimalini göstermektedir. Bu nedenle sanığın dikkatsiz ve tedbirsizlik sonucu kendini yaraladığı kabul 
edilerek müsnet suçun kanuni unsurları itibariyle oluşmadığı sonucuna ulaşılmasında isabet 
bulunmaktadır.( As.Yrg. 1.D.nin ,20.11.1999  gün ve 1999/644 - 641 E.K.sayılı kararı) 
 
245 Daha evvelce bir kere kıtasından firar edip babası tarafından birliğine teslim edilen, son kez de sırf 
askere gitmemek için balta ile sol el parmaklarını kestiği anlaşılan sanığın eylemi; As.C.K.nun 79/1 nci 
maddesinde yazılı Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek suçunu teşkil eder. (As.Yrg. 3. D.nin , 
16.02.1988  gün ve 1988/130 – 115 E.K. sayılı kararı) 
 
246TAŞKIN Rifat,A.g.e., s.148  
 
247Sanığa isnad edilen , eski fıtık ameliyat yerindeki diliş yerleri üzerine jiletle bir milimetre derinliğinde 
düzgün kesik yaralar açmak olup, kendisine verilen ağır hizmetlerden kurtulmak için bunu yaptığını ileri 
süren sanığın bu savunması ve askerlikte bu neviden yaraların genellikle erler tarafından  temarruz 
maksadıyla başvurulan bir yöntem olduğu göz önüne alındığında , sanığa müsnet eylemin bahse konu 
suça vücut vermeyeceği gözetilmeden ilgili dairece eylemin As.C.K.nun 79 ncu maddesindeki suça tam 
teşebbüs olarak kabülünde isabet görülmemiştir.( As.Yrg. Drl..Krl.nun ,16.02.1989  gün ve 1989/5 - 49 
E.K.sayılı kararı) 
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askerlik hizmetinden kısmen kurtulmak, çevrelerinin ilgisini çekmek, diğer askerler 

üzerinde nüfuz ve egemenlik kurmak ve komutanlar karşısında dokunulmazlık 

kazanmak gibi ikincil amaçlarla meydana getirdikleri yüzeysel kesici alet kesileri, 

yüzeysel deri deformasyonları bu suçun oluşumu için elverişli vasıtalar değildir.248  

 

3.6.2.2. Kişinin herhangi bir suretle kısmen veya tamamen 

kendini askerliğe yaramayacak hale getirmesi 

Madde metninde kendini sakatlamak ve askerliğe yaramayacak hale getirmek 

kavramlarına yer verilmekle birbirlerine çok yakın anlamları olan terimler 

yinelenmiştir. Kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek sakatlamaya göre daha özel 

bir düzenlemedir. Kendini sakatlamak eylemi askerlik hizmetinin genel olarak 

gerektirdiği asgari özellikleri kaybetmeye ve bu şekilde ondan kurtulmaya yöneliktir.249 

Oysa  failin, subjektif olarak askerlik yükümlülüğü gereği kendisine verilen  vazifeleri 

yapamayacak hale getirmesi veya getirtmesi ve buna yönelik vücut tahribatlarına 

sebebiyet vermesi halinde askerliğe yaramayacak hale getirdiği kabul edilmelidir. Bu 

anlamda askerliğe elverişsiz hale gelmek bütün hizmetlerden kurtulmak için olmayıp, 

yalnız bir nevi hizmete ait ehliyetsizliği temin için olsa da gene de suç meydana 

gelecektir. Bir askerlik yükümlüsünün kendisini tamamen askerlik yapamayacak hale 

getirmesi halinde olduğu gibi, son yoklama sonrasında askerliğine karar alınan bir 

süvari adayının kendisini süvari hizmetine yaramayacak hale getirmesinde de suç 

oluşmaktadır.250  Askeri Yargıtay’ımız askerliğe yaramayacak hali askerlikle ilgili 

                                                
248Antisosyal kişilik yapısında olan ve uyuşturucu kullandığını ifade eden sanık, aşamalardaki ifade ve 
savunmalarında, mahkûm olduğu ve hakkındaki hükmün kesinleştiği bir gün önce üste fiilen taarruz 
olayının etkisi altında kalarak başkasına zarar vermemek ve sinirlerini yatıştırmak ve rahatlamak için 
bacaklarını jiletlediğini söylemekte, bunun aksini ortaya koyan yani kendini askerliğe yaramayacak hale 
getirmek için ve bu kasıtla kendini yaraladığına ilişkin kayda değer başkaca bir delil bulunmadığından, 
şüpheyi lehe değerlendirerek As.C.K.nun 79 ncu maddesindeki suçun oluşmadığını kabul eden Askerî 
Mahkemenin takdir ve değerlendirmesinde isabetsizlik görülmemiştir.( As.Yrg. 1.D.nin ,13.01.2004  gün 
ve 2004/15 -17 E.K.sayılı kararı) 
  
249 KARDAŞ Ümit, ÇINGI Mehmet,A.g.e.,s.564 
 
250 TAŞKIN Rifat,A.g.e., s.149 
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görevleri yapmaya kısmen veya tamamen engel teşkil eden durumların ortaya çıkması 

olarak kabul etmektedir.251 

 

3.6.2.3. Kişinin rızası ile kısmen veya tamamen kendini 

askerliğe yaramayacak hale getirtmesi 

Askerliğe yaramayacak hale getirme ilgili hususlar ve askerliğe yaramayacak 

hale gelmenin unsurları bir önceki maddede açıklandığından bu bölümde rıza ile 

kendini askerliğe yaramayacak hale getirtme unsuru için gerekli rıza şartına 

değinilecektir. 

Askerlik yükümlülüğü altındaki bir kişinin vücut bütünlüğü aynı zamanda vatan 

hizmetine tahsis edilmiştir. Bu anlamı ile askerlik yükümlüsünün vücut bütünlüğünü bu 

yükümlülük altında iken kasten yok etmek ve vatan hizmetini yapamayacak hale 

getirmesi yanında kendi rızası ile getirtmesi de suç olarak düzenlenmiştir.  Bilindiği gibi 

5237 sayılı T.C.K.nun 26 ncı maddesinde kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf 

edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen 

fiilden dolayı kimseye ceza verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir. Bu anlamda kişinin 

vücut bütünlüğü üzerinde mutlak tasarruf yetkisinin varlığından söz edilip 

edilemeyeceği önem kazanmaktadır. Ötenazi  gibi kişinin zorunlu sebepler dışında ölüm 

hakkını tanıyan ülke kanunları ve kişinin kendi iradesiyle intihar amacıyla yaşamına son 

vermesi dışında bir kişinin yaşam hakkı üzerinde mutlak tasarruf yetkisine sahip 

olduğunu söylemek mümkün değildir. 5237 sayılı T.C.K.nun 2 nci kısmının 1,2,3 ve 4 

ncü bölümleri incelendiğinde cinsiyet seçme ve buna yönelik operasyonlar dışında 

kişilerin vücut bütünlüğü üzerinde de böyle bir yetkisinin olmadığı açıkça görülecektir. 

Özellikle askerlik yükümlülüğü gibi kişinin vücut bütünlüğünün tam ve sağlam 

olmasını gerektiren ve ayrıca vücut bütünlüğünün bu yükümlülüğe tahsis edildiği bir 

yasal düzenlemede artık kişinin kendi vücut bütünlüğü üzerinde mutlak tasarruf 

yetkisinden söz etmek mümkün değildir.    

Askerlik yükümlülüğü altında veya askerlik yükümlülüğü adayı bir kişi 

kendisinin vücut bütünlüğünün bozulması hakkında rıza beyanında bulunamaz. Rıza 

                                                
251 Örnek karar( As.Yrg. Drl..Krl.nun ,27.09.2001  gün ve 2001/ 79 -76 E.K.sayılı kararı) 
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beyanında bulunsa bile, bu konu hakkında açıklanan rıza beyanı, rıza üzerine işlenen 

fiilin hukuka aykırı olmasına engel teşkil etmez. Mağdurun rızası, rıza sahibinin rıza 

ehliyetine sahip olması, rıza beyanında bulunması ve rıza konusu ile ilgili şartların 

gerçekleşmesi halinde rıza üzerine işlenen fiilin hukuka uygun bir hale gelmesini sağlar.  

Hukuken tasarruf yetkisi olmadığı bir konuda rıza gösteren ve kendini askerliğe 

elverişsiz hale getirten yükümlü açısında olduğu gibi bu kişiyi askerliğe elverişsiz hale 

getiren kişi açısından da As.C.K.nu müeyyideler öngörmüştür.252   

 

3.6.3. Manevi Unsur 

 

Suçun manevi unsuru failin askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak 

kastıyla hareket etmesidir.253 Bu anlamı ile kast hizmete yaramamak noktasına matuf 

olmalıdır.254 Dolus evantualis  yeterlidir.255 Maddedeki kast ”özel kast” olup 

mahkemece araştırılması gerekir.256  Çünkü bu suçun varlığı ancak suçun özel kastla 

                                                
252 Bu suç ve müeyyideleri As.C.K.nun 80 nci maddesinde düzenlenmiş olup tezin ilerleyen bölümlerinde 
ele alınacaktır.  
 
253 Suçun maddi unsuru yanında, “manevi unsuru” nu oluşturan “genel kast” yetmemekte, yerleşik Askeri 
Yargı kararlarında vurgulandığı gibi, sanıkların “kendilerini askerliğe yaramayacak hale getirme Özel 
Kastı” ile hareket ettiklerinin, hiç bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde, anlaşılması gerekmektedir.           
( As.Yrg.  Drl..Krl.nun ,27.09.2001  gün ve 2001/ 79 -76 E.K.sayılı kararı) 
 
254 As.C.K.nun 79 ncu maddesinde yazılı suçun maddi unsuru “kasten sakatlamak “ ise de ; bahis mevzuu 
madde zikri geçen kanunun 3. babının 4 ncü faslında yer aldığına, madde matlabında da “ kendini 
askerliğe yaramayacak hale getirmek ve askerlikten kurtulmak için hile kullanmak “ ibaresi bulunduğuna 
ve işbu fasılda yer alan suçların  heyeti umumiyesi askerlikten kurtulmaya matuf fiiller olduğuna göre 
kendisini kasten sakatlayanlarda “ askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak özel kastının aranması 
gerekir. .( As.Yrg. 2.D.nin ,16.04.1970  gün ve 1970/204 - 199 E.K.sayılı kararı) 
    
255 TAŞKIN Rifat,A.g.e., s.149 
 
256Sanığın ruhsatsız av tüfeğini alıp saat 01.00 civarında köpek veya kurtları kovalamak için evden dışarı 
çıktığı, tüfek sağ elinde olduğu halde koşarken, fazlaca miktarda aldığı alkollü içkinin de tesiri ile elinin 
tetiğe dokunması ile tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmaların sol bacak arka baldır kısmına isabet 
etmesi ile yaralandığı, önce Tokat Devlet Hastahanesine, asker olduğunun anlaşılması üzerine oradan da 
Sivas Askeri Hastahanesine kaldırıldığı, gördüğü tedavi sonucu sanığa 1 ay hava değişimi verilerek SMK 
kaydı ile taburcu edildiği, daha sonra da mevcut rahatsızlığının 2 ayda iyileşeceğini ve bu süre içinde iş 
ve gücünden geri kalacağını bildirir kati rapor verildiği, tanık beyanları, tabip raporları ve tüm dosya 
kapsamından anlaşılmakta olup, mahkemece, sanığın da hazır bulunması ile yaptırılan tatbikat ile 
dinlenilen bilirkişi mütalaasına dayanılarak ve tanık beyanları arasında çelişki bulunduğu da belirtilmek 
suretiyle, sanığın kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek kasdı ile yaralamak suretiyle müsnet suçu 
işlediği kabul edilip, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verildiği görülmekte ise de; 
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işlendiğinin kanıtlanması ile saptanabilir. Suçun özelliği ve işleniş biçimi gereği suç 

kastının ortaya konabilmesi açısından delillerin özenli ve çabuk toplanması 

gerekmektedir. Uygulamada genellikle ateşli silahla gerçekleştirilen suç failde hayati 

tehlike yaratmaktadır. Suç kastının şüpheden ari bir biçimde ortaya konabilmesi için 

failin ve suç aletinin olay sonrası bulunduğu pozisyonun gerçeğe en yakın bir biçimde 

tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak çoğu kez güvenlik ve emniyet sebebi ile silahın 

pozisyonu olay yerinde değiştirilmekte ve silahın başkalarına zarar vermemesi için 

emniyete alınması anında deliller kararabilmektedir.  

Failin alınabildiği takdirde ilk ifadesi, tanıkların beyanları olaya tanık olan yok 

ise ilk temasta bulunduğu kişilerin  anlatımları özel kastın ortaya konması açısından 

önemlidir. 

Failin o ana kadar aldığı mektuplar , bu mektuplarda yazılı failin iç dün yası,  ve 

özel sorunları ile ilgili bilgiler, gelir durumu, o ana kadar askerlik şubesinden sevk 

edilinceye kadar özel yaşamında yaşadığı, psikolojisine etki eden ve sorun olan olaylar 

araştırılmalıdır. Failin kişiliği bu suçun özellikle manevi unsurunun varlığı açısından 

büyük önem taşır. Sanığın askerlikle bağdaşma derecesi ve bulunduğu çevre de göz 

önünde tutularak askerliğe karşı bağlılık sevgisi, ilgi derecesinin tespiti bu konuda 

yararlı olabilir.257 

Uygulamada silahla meydana gelen kendini askerliğe yaramayacak hale 

getirmeye yönelik eylemlerde süpheli / sanıkların temel savunmalarının, 

yaralanmalarının kaza ile olduğu , silahın birden patladığı, silahın arızalı olduğu 

                                                                                                                                          
 Sanığın kendini kasten yaralamadığı ve olayın kazaen vuku bulduğu hususundaki ısrarlı 
savunmasının aksini ispata yarayacak ve kendini askerliğe yaramayacak hale getirme özel kasdı ile 
hareket ettiğini gösterir yeterli ve inandırıcı delil elde edilememesi, olay sırasında içkili bir vaziyette 
koşarken sanığın savunması sırasında iddia ettiği gibi yaralanma ihtimalinin bulunması, G-3 piyade tüfeği 
ile yaptırılan tatbikatın, tek başına, yaralanmanın kasten yapıldığını gösterir delil olarak kabul edilmesinin 
mümkün bulunmaması karşısında ve vak’a raporunda, birlik komutanının kanaati olarak, sanığın kendini 
askerliğe yaramaz hale getirecek bir asker olmadığının belirtilmiş olması ile askerlik hizmeti sırasında, 
Batarya Komutanınca üstün başarı ve gayretleri nedeni ile takdire layık görülmesi de dikkate alınarak, 
sanığın kendini askerliğe yaramaz hale getirme kastı ile yaraladığı hususu en azından şüpheli kalmakla, 
müsnet suçtan hakkında beraet kararı verilmesi gerekirken mahkumiyeti cihetine gidilmiş olmasında 
isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmakla, mahkumiyet hükmünün esastan bozulması yoluna gidilmiştir.  
( As.Yrg. 1.D.nin ,05.03.1997  gün ve 1997/166 - 161 E.K.sayılı kararı) 

257 Halen Yargıtayımızın bu suçla ilgili kararları mevcut olmadığından Askeri Yargıtayın muvazzaf 
askerlik hizmetini yapan asker kişilere ilişkin kararları suç kastının anlaşılması ve teorik olarak ortaya 
konması açısından bu suçla ilgi açıklamalarımızda kullanılmıştır.  
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şeklinde genellik arz ettiği, sanıkların temel savunma argümanlarının bu hususa 

dayandığı görüldüğünden silahta herhangi bir teknik arıza olup olmadığının daha 

soruşturma aşamasında ve hatta olay mahallinde tespit edilmesi gerekmektedir. Bununla 

birlikte kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüse yönelik iddiaları yok etmek açısından 

yaralanmaya sebebiyet veren merminin bulunması halinde bu merminin, bulunamaması 

halinde boş kovanın sanığa tevdi edilen silahtan atılıp atılmadığının, silahın atışa sarih 

olup olmadığının nöbet veya görevin atım yatağında mermi olacak şekilde tutulup 

tutulmadığı sonuç olarak failin bilinçli ve elverişli hareketlerle yaralama sonucunu 

doğurup doğurmadığı teknik bilirkişilerin yardımı ile saptanmalıdır.  

Burada aranan kast, eylemin bilinçli ve istenerek işlenmesidir. Bu nedenle 

tutulduğu bir akıl hastalığının etkisiyle258 bunalıma girerek kendini askerliğe elverişsiz 

hale getiren sanığın eyleminde, suç manevi unsur yönünden oluşmayacaktır.259 

İntihar kastıyla yapılan eylem sonucu, ölüm olayı meydana gelmemişse, sanığa 

ceza verilmeyecektir.260 Tatbikatta, Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme 

                                                
258 Olay tarihinden önce musap bulunduğu “anksiyete reaksiyonu” denilen bir akıl hastalığının etkisiyle 
bunalıma girerek kendini askerliğe elverişsiz hale getirecek derecede silahla yaralayan sanığın bu 
hareketinde As.C.K.nun 79 ncu maddesinde yazılı kast unsurunu varit görmeyen mahkemenin takdirinde 
herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir. ( As.Yrg. Drl..Krl.nun ,29.09.1988 gün ve 1988/125 - 100 
E.K.sayılı kararı) 
   
259 Şahit ifadelerine göre olaydan hemen sonra başı ağrıdığı için kendisini vurduğunu beyan eden, 
sorgusunda baş ağrısından baygınlık geçirdiğini söyleyen,  askere gelmeden önce kendisine verilen çürük 
(raporunu) kabul etmediğini öne süren suç tarihinden bir gün önce sinizüt hastalığı nedeniyle acil olarak 
revire çıkan askere gelmeden önce ve geldikten sonra bayılmaları olduğunu beyan eden  sanığın; gerek 
psikiyatri ve gerekse nöroloji uzmanlarına muayenesi neticesi askerliğe elverişliliği ve cezaî ehliyeti 
hususlarında doğan şüphelerin ortadan kaldırılmamış olması noksan soruşturma teşkil etmektedir. 
 Bu nedenle, öncelikle sanığın müşahadesine gerek olup olmadığı gerek görülüyor ise; CMUK.74 
ncü maddesine uygun olarak şuur tetkikinin yaptırılması ve suç tarihinde askerliğe elverişli olup 
olmadığının TCK.nun 46, 47 ve 48 nci maddelerinden istifade edip etmeyeceğinin Askerî Hastane Sağlık 
Kurulundan rapor alınarak sonuca gidilmesi gerektiği,.. ( As.Yrg. 1.D.nin ,09.07.2003  gün ve 2003/672 - 
671 E.K.sayılı kararı) 
 
260 Sanığın hizmet nedeniyle teslim edilen kaleşnikof piyade tüfeği ile sol omzuna bir el ateş ettiği, 
silahtan çıkan merminin sanığın, sol omuz ventral humerus başı ventralinden girdiği, skapula dorsal üst 
kısmından çıktığı, bu yaralanma sonucu 29.3.1999 tarihinde yatırıldığı GATA Sağlık Kurulunun 9.4.1999 
gün ve 3554 sayılı raporu ile “Ateşli silah yaralanmasına bağlı sol omuz yumuşak doku yaralanması” 
teşhisi ile bir ay hava değişimi kararı verildiği, GATA Ortopedi ve Travmotoloji A.B.D. Başkanlığınca 
verilen kati rapora göre, “Ateşli Silah yaralanma-sına bağlı sol omuz yumuşak doku yaralanması tanısı ile 
hastanın yedi gün iş ve gücünden kaldığı, uzuv zaafı ve kaybı olmadığı, hayati tehlike de geçirmediği, 
askerliğe elverişli olduğu” maddi vakıa olarak anlaşılmakta olup, esasen maddi vakıanın bu şekilde 
oluştuğunda bir şüphe bulunmamaktadır. 

Mahkemece, genel uygulamada ve bu suçun işlenmesi sırasında sanıkların kendilerini hayati 
tehlike doğurmayacak şekilde el, kol, bacak ve ayak kısımlarına ateş ettikleri bilinen bir gerçek olduğu, 
bir şahsın ölümüne sebebiyet verebilecek bir noktaya ateş etmesinin intihara teşebbüs olarak nitelenmesi 
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Suçları, genellikle faillerin suç aletleriyle ölüm meydana getirmeyecek bölgelerde (el, 

kol, bacak, ayak parmakları gibi askeri hizmette yoğun olarak kullanılan ve fizik 

yeteneğini önemli ölçüde dışa yansıtan uzuvlarda ), kesici aletle keserek261  ateş ederek 

veya başkalarına ettirerek kendilerini yaralama şeklinde cereyan etmektedir. Bu nedenle 

yaralanmanın yapıldığı bölgenin yeri sanığın intihar amacıyla hareket edip etmediğinin 

tespitine ışık tutabilmektedir. 

Ancak sanığın intihar dışında başka bir saik (özel amaç) le kendini yaralaması 

halinde ne olacaktır? Bu konuda Askeri Yargıtay’ın birbirinden değişik kararları vardır. 

As.Yrg.Drl.Krl., 10.05.1984 gün ve 1984/113 - 113 E-K sayılı kararında;262 işlediği 

hırsızlık suçunun meydana çıkması nedeniyle teessür ve korku nedeniyle sağ ayak baş 

parmağından kendisini yaralayan sanığın suç kastı noktasından beraatını onaylamıştır.  

                                                                                                                                          
gerektiği, bilirkişi mütalaası da dikkate alındığında, kurşunun sekmesi veya namlusunun kayması sonucu 
sanığın hayati tehlike geçirmesi ve ölmesinin ihtimal dahilinde olduğu, sanığın kendini askerliğe 
elverişsiz hale getirmek amacıyla değil intihar etmek amacıyla ateş ettiği ve suçun gerçekleşmesi için 
aranan özel kastın oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verilmiştir. Dairece de mahkemenin 
tesis ettiği beraat hükmünde usul ve kanuna aykırılık bulunmadığından hükmün onanması 
kararlaştırılmıştır. 

Dosya üzerinde yapılan incelemede; olayı gören şahit bulunma-maktadır. Sanık aşamalardaki 
ifadelerinde askerlikten kurtulmak için kendini yaralamadığını, kendine göre hayatın çekilmez olduğunu, 
intihar kastıyla kendine ateş ettiğini beyan etmiştir. 

Şahit beyanlarına göre sanığın “askerliğimiz bitmez”, “böyleyse askerliği bitirmem” şeklinde 
sözler söylediği bir vakıa ise de; bu sözlerin sanığın intihar kastıyla hareket ettiğini doğrular sözler 
olduğu da açıktır. Bilirkişi mütalaası ile; milimetrik olarak yumuşak dokuya nişan alıp ateş etmenin 
hesaplanamayacağı, atış anında silahın kayması halinde akciğerlerin parçalanabileceği, sanığın ateş ettiği 
yerin kritik bir nokta olduğu belirlendiğinden ve bu mütalaa varsayımlara dayalı olmayıp ilme ve fenne 
uygun olduğundan mütalaanın geçerli olamayacağı söylenemez. 

Diğer taraftan olayı eylemin niteliğine göre değerlendirmek gerekir. Sanık kendisini yaralamak 
kastıyla hareket ederken, ölmeden nasıl kendimi yaralayabilirim şeklinde düşünür ona göre hareket eder. 
İnsan vücudunun batın, göğüs ve baş bölgeleri hayati bölgeler olup bu bölgelere yapılan atışın çoğu 
zaman hayati tehlike tevlit etmesi nedeniyle, yaralama kastı değil “intihar kastı” düşünülmelidir. 
Olayımızda sanık askere gelmeden evvel polis memuru olarak görev yapmıştır. Kinetik enerjisi yüksek 
silahla kendisini göğüs nahiyesinden yaralaması halinde öleceğini bilmesi gerekir. Bu nedenle, sanık ile 
şahitlerin beyanları ve bilirkişi mütalaası birlikte değerlendirildiğinde, sanığın “intihar kastı” ile hareket 
ettiği, en azından kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek kastıyla hareket ettiğine dair bir şüphenin 
bulunduğu “şüpheden sanık faydalanır” ceza umumi prensibi gereğince, sonuç olarak sanığın beraatına 
hükmedilmesinde ve Dairece hükmün onanmasında bir isabetsizlik bulunmamakla,… ( As.Yrg. 
Drl.Krl.nun ,12.10.2000  gün ve 2000/ 149 - 149 E.K.sayılı kararı) 
  
261 Sanığın özellikle bir kenarı keskinleştirilmiş olan kürek ile bir kütük üzerine koyduğu sağ eline 
vurmak suretiyle iki-üçüncü parmaklarını pip düzeyinde kesmesi sonucu önce 1,5 ay hava değişimi 
alması , daha sonra askerliğe elverişsiz hale bulunarak terhis edilmesi olayında suç kastı sabit olup , suçun 
bütün unsurlarıyla vücut bulduğu gözetilmeden aksine görüşle beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır.    
( As.Yrg. Drl.Krl.nun ,24.10.1991  gün ve 1991/128 - 127 E.K.sayılı kararı) 
 
262 ÖZBAKAN Hulusi, A.g.e. ,s.184   
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Buna karşılık Askeri Yargıtay bazı kararlarında üstlerinin baskısından 

kurtulmak,263, bir suç işlemediğini kanıtlamak264 ailesini birleştirmek265  gibi saiklerle 

kendisini yaralayan sanığın eyleminde isnat olunan suçun manevi unsurunun oluştuğuna 

karar vermiştir.  

Bu suçun olası kast ile işlenmesi mümkün değildir. 

 

3.6.4.  Hukuka Aykırılık Unsuru 

 
İşlenen ve askeri suç niteliğini taşıyan bir fiile hukuk düzeni tarafından cevaz 

verilmemesini ve bu fiilin anılan düzenle çelişki ve çatışma halinde bulunmasını ifade 

eden hukuka aykırılık, askeri suçların da genel unsurudur. Bu sebepledir ki hukuka 

aykırılığın kapsamı , muhtevası ve varlığı hakkındaki genel kral ve esaslar askeri 
                                                
263Sanığın, kendisine baskı yapılması nedeniyle amirlerinin dikkatini çekmek amacıyla bu eylemi 
gerçekleştirdiği sübut bulsa dahi, bu husus sanığın kendini askerliğe yaramayacak hale getirmeye tam 
teşebbüste bulunmak suçunu işleme kararını verdiren psikolojik etken olarak nitelendirilebilecek olan suç 
saikiyle ilgili olup, mevcut suç kastını ortadan kaldırmayacağı.. ( As.Yrg. 1.D.nin ,08.10.2003  gün ve 
2003/839-826 E.K.sayılı kararı) 
 
264 Kendisini askerliğe elverişsiz hale getirmek suçunda aranan kasıt ,eylemin bilinçli ve istenerek 
işlenmesi olup ,saik önemli değildir. Ancak intihar kastıyla yapılan eylem sonucunda ölüm olayı meydana 
gelmemiş ise sanığa ceza verilmez. Bunun dışında kendisine yüklenen hırsızlık suçuna tepki olarak 
sanığın bilerek ve isteyerek kendisini yaralaması sonucu oluşan sonuca göre askerliğe elverişsiz hale 
getirmek veya bu suça tam teşebbüs suçunu oluşturur. (As.Yrg.3.D.nin, 14.03.1995 gün ve 1995/220 - 
218 E-K. sayılı kararı)  
 
265Sanık aşamalardaki sorgu, savunma ve temyizlerinde; olay sırasında moralinin bozuk olduğunu, anne 
ve babasının küçük yaştan beri ayrı yaşadıklarını, çok uğraşmasına rağmen onları birleştiremediğini, 
eylemini onlara mesaj, gözdağı, ders vermek, birleşmelerini sağlamak maksadıyla gerçekleştirdiğini ileri 
sürmüştür. 

Ceza hukuku doktrininde saik, failin harekete geçmesine yol açan psikolojik süreç olarak 
nitelendirilirken; amaç ise, kanuni tarifte yer alan neticenin ötesinde failin elde etmek istediği yarar olarak 
tanımlanmıştır (Dönmezer-Erman Ceza Hukuku Genel Hükümler Cilt II.Sh.242). 

Yargılama konusu olayımızda; sanığın hayati tehlike oluşturmamakla birlikte bedeninde 
ortopedik özür yaratarak kendisini askerlikten kısmen ya da tamamen kurtarma özelliğine sahip vücut 
nahiyesine tesir gücü yüksek piyade tüfeğini kullanmak suretiyle ateş etmesinden ibaret eylemin, 
As.C.K.nun 79/1 nci maddesinde tarif edilen kanuni neticeyi oluşturabilecek yeterliliğe sahip olduğu 
esasen sanık tarafından da bilinmektedir. 

Sanığın eylemini gerçekleştirmedeki nihai amacının anne ve babasını bir araya getirecek 
hadiseye sebebiyet vermek olduğu kabul edilse bile, bu iddianın dahi eylemin askerlikten kurtulmak özel 
kastıyla işlendiği gerçeğine herhangi bir tesir icra edemeyeceği açıktır. 
Kendisini askerliğe elverişsiz hale getirme suçunun vücut nahiyesi üzerinde yaralamak ve sakatlamak 
şeklinde tarif edilen icra hareketleri ile işlenebildiği, bunun ise bedensel özre sebebiyet verdiği dikkate 
alındığında; bu yöndeki her hareketin faillerin aileleri üzerinde derin üzüntü yaratacağı muhakkaktır. 
Belirtilen nitelikteki dolaylı sonuçların faillere suç işleme kararını verdirten ve olayımızda olduğu 
şekliyle kendisini askerliğe elverişsiz hale getirme özel kastı olarak tanımlanan psikolojik sürece herhangi 
bir etkisi bulunmamaktadır. ( As.Yrg. Drl.Krl.nun ,25.09.2003  gün ve 2003/73 - 67 E.K.sayılı kararı) 
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suçlarda da geçerlidir. Askeri suçlar da , Türk Ceza Kanunu’ndaki genel hukuka 

uygunluk nedenlerine tabidir.   

 

3.6.4.1. Meşru Savunma 

 
Meşru savunma hakkında Askeri Ceza Kanununda açıklık bulunmamaktadır. Bu 

nedenle As.C.K.nun 1 nci maddesi atfı nedeni ile T.C.K.’da meşru savunma ile ilgili 

mevcut hükümlerin Askeri Ceza Hukuku alanında da uygulanması gerekmektedir. 

Bununla birlikte meşru savunma hukuka uygunluk sebebi Askeri Ceza 

Hukukunun özgü yapısı nedeni ile bazı farklılıklar içermektedir.Türk Ceza Kanununa 

göre gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşmesi ve tekrarı 

muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı 

biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen suçlarda meşru savunma sebebi ile hukuka 

aykırılık bulunmaz.  

As.C.K.nun 1 nci maddesi atfı nedeni ile T.C.K.’da meşru savunma ile ilgili 

mevcut hükümlerin Askeri Ceza Hukuku alanında da uygulanması gerektiği açıksa da; 

askerlik hizmetinin gerekleri göz önüne alınarak meşru savunma halinin dar 

yorumlanması gerekmektedir.  

Suçun maddi unsurunun “ kişinin kendisini kasten sakatlaması veya herhangi bir 

suretle kısmen veya tamamen askerliğe yaramayacak hale getirmesi veya getirtmesi”, 

manevi unsurunun da failin askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak kastıyla 

hareket etmesi olması nedeni ile meşru savunma hukuka uygunluk sebebinin bu suç 

açısından uygulanması mümkün değildir. 

 

 3.6.4.2. Zorunluluk Hali 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 25/2’nci maddesinde düzenlenmiş olan zorunluluk 

haline göre, “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 

olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile 



 
127

konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı 

faile ceza verilmez.”  

T.C.K.nun 25/2 nci maddesindeki tanımdan zorunluluk halinin koşullarını 

tehlikeye ilişkin koşullar ve  korunmaya ilişkin koşullar olarak belirlemek mümkündür. 

Tehlikeye ilişkin koşullar ağır ve muhakkak bir tehlikenin bulunması , tehlikenin 

failin kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelik olması, tehlikenin meydana 

gelmesine bilerek sebebiyet verilmemiş olması, failin tehlikeye katlanma yükümlülüğü 

bulunmaması olarak sayılabilir. 

Korunmaya ilişkin koşullar ise başka türlü korunma olanağının bulunmaması ve 

tehlike ile korunma hareketi arasında orantı bulunmasıdır.  

Bu suçun manevi unsurunun failin askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak 

kastıyla hareket etmesidir. Bu anlamı ile kast hizmete yaramamak noktasına matuf 

olmalıdır.  Maddede belirtilen kast ”özel kast” dır. Bu nedenle bu özel kast dışında bir 

nedenle işlenen eylemin bu suça vücut vermesi mümkün değildir. Bu nedenle bu suç 

kapsamında zorunluluk haline ilişkin herhangi uygulama mevcut bulunmamaktadır. 

Ancak cephanelik nöbetçisi olan ve cephaneliğin düşman eline geçmemesi için 

cephaneliği tahrip eden bir askerin bu esnada kendisini sakatlaması ve askerliğe 

elverişsiz hale getirmesi halinde kanunun hükmü ve amirin emrini yerine getirme 

yanında bir zorunluluk halinin de mevcut olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Çünkü 

iyi bir eğitim almış askerin bahse konu tehlikeyi bertaraf etmek için bunun dışında bir 

hâl tarzı yoktur.   

3.6.4.3.  Hakkın Kullanılması 

Bir hakkın kullanılması için gereken şartların bulunması halinde , hakkını 

kullanarak askeri bir suç işleyen kişinin cezalandırılmasına Askeri Ceza Hukuku 

alanında da imkan yoktur.266 Bir hakkın kullanılmasının hukuka aykırılığı ortadan 

kaldırabilmesi için ortada subjektif bir hakkın bulunması , hakkın fail tarafından 

doğrudan doğruya kullanılabilir olması, failin hakkını hakkı doğuran sebebin koyduğu 

                                                
266 ERMAN, Sahir, a.g.e., s. 172 
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sınırlar içerisinde kullanması, hakkın kullanılması ile suç arasında fikri bir bağlantının 

bulunması gerekir.267   

Askeri Ceza Kanununda hakkın icrasının bir hukuka uygunluk sebebi olduğuna 

dair genel bir hüküm yoksa da , çeşitli hükümlerin incelenmesinden hakkını kullanan 

asker kişinin bir suç işlemiş sayılamayacağı sonucuna varmamız mümkündür.  

Örneğin As.C.K.nun 119 ncu maddesi  göre “… mübrem ve müstacel bir zaruret 

ve tehlike halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir mafevk tarafından yapılan 

müessir fiiller makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal telakki edilmez ve suç 

sayılmaz. Bu hüküm harpte veya eşkıya müsademeleri ve isyan yahut askerlik harekâtı 

ve mücrim takibatı gibi vazifeler başında mübrem surette elzem bir itaati temin için 

başka vasıtalar bulunmadığı takdirde bir subayın madunun ısrar ve mukavemetine karşı 

silah kullanmaya mecbur kalması halinde de caridir.” demektedir. Bu fiillerin suç 

sayılmamasının sebebi bir askeri zorunluluğun ifadesi olmalarından ileri gelmektedir. 

Görüleceği üzere bu gibi hallerde itaati sağlamak maksadı ile müessir fiilde bulunan 

veya silah kullanan üst , kendisini bir tehlikeden kurtarmak maksadıyla değil askeri 

görevin gereklerini yerine getirmek maksadıyla bu eylemi gerçekleştirmektedir.268  

Buna benzer hükümler güçlü ordulara sahip ülkelerin askeri mevzuatlarında yer 

almaktadır. 269  

As.C.K.nun 119/3 ncü fıkrasına göre de “mafevkin hizmete ve askerliğe dair 

kusur ve hatalardan dolayı madunu tenkit ve muahaze etmesi hakaret sayılmaz “ 

denilmektedir. Üst askeri hizmetin kusursuz ve hatasız şekilde yapılmasını sağlamak ve 

bunu gözetmek hakkını haizdir ve bu hakkı kullandığı içindir ki yapacağı tenkit ve 

azarlamaların hukuka aykırı sayılmasına imkan yoktur. 

Bu açıklamalar ışığında bir asker kişinin veya askerlik yükümlüsünün herhangi  

bir hakkını kullanmak için kendisini askerliğe elverişsiz hale getirip getiremeyeceği 

                                                
267 DÖNMEZER Sulhi , ERMAN Sahir, a.g.e., II. C. s; 45 
 
268 ERMAN, Sahir, a.g.e., s. 172 
 
269 Fransız Askeri Ceza Kanunu madde 440 , İtalyan Barış Askeri Ceza Kanunu madde 44 ve İsrail Askeri 
Ceza Kanunu madde 20. 
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hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Askerlik hizmetinin önemi ve sürekliliği 

değerlendirildiğinde bir kişinin hakkını kullandığı kabul edilerek kendini askerliğe 

elverişsiz hale getirdiği , bu suç açısından hakkın kullanılmasının bir hukuka uygunluk 

sebebi olduğunu kabule imkan yoktur.   

 

3.6.4.4. İlgilinin Rızası 

Askeri Ceza Kanunun 79 ncu maddesinde belirtilen kendini askerliğe 

yaramayacak hale getirmek suçunun maddi unsurlarından birisinin de  Kişinin rızası ile 

kısmen veya tamamen kendini askerliğe yaramayacak hale getirtmesi olması nedeni ile 

rıza hususu maddi unsurlar bölümünde incelenmiştir. Bu bölümde ilgilinin rızası 

hukuka uygunluk sebebi hakkında yeniden kısaca bilgi verilecektir. 

5237 sayılı T.C.K.nun 26 ncı maddesinde kişinin üzerinde mutlak surette 

tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde 

işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir. Bu suç 

açısından değerlendirildiğinde kişinin vücut bütünlüğü üzerinde mutlak tasarruf 

yetkisinin varlığından söz edilip edilemeyeceği önem kazanmaktadır. Mukayeseli 

hukukun da incelenmesi neticesinde  ötenazi  gibi kişinin zorunlu sebepler dışında ölüm 

hakkını tanıyan ülke kanunları ve kişinin kendi iradesiyle intihar amacıyla yaşamına son 

vermesi dışında bir kişinin yaşam hakkı üzerinde mutlak tasarruf yetkisine sahip 

olduğunu söylemek mümkün değildir. 5237 sayılı T.C.K.nun 2 nci kısmının 1,2,3 ve 4 

ncü bölümleri incelendiğinde cinsiyet seçme ve buna yönelik operasyonlar dışında 

kişilerin vücut bütünlüğü üzerinde de böyle bir yetkisinin olmadığı açıkça görülecektir.   

Askerlik yükümlülüğü gibi kişinin vücut bütünlüğünün tam ve sağlam olmasını 

gerektiren ve ayrıca vücut bütünlüğünün bu yükümlülüğe tahsis edildiği bir yasal 

düzenlemede artık kişinin kendi vücut bütünlüğü üzerinde mutlak tasarruf yetkisinden 

söz etmek mümkün değildir.    

Askerlik yükümlülüğü altında veya askerlik yükümlülüğü adayı bir kişi 

kendisinin vücut bütünlüğünün bozulması hakkında rıza beyanında bulunamaz. Rıza 

beyanında bulunsa bile, bu konu hakkında açıklanan rıza beyanı, rıza üzerine işlenen 

fiilin hukuka aykırı olmasına engel teşkil etmez. Mağdurun rızası, rıza sahibinin rıza 

ehliyetine sahip olması, rıza beyanında bulunması ve rıza konusu ile ilgili şartların 
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gerçekleşmesi halinde rıza üzerine işlenen fiilin hukuka uygun bir hale gelmesini sağlar.  

Hukuken tasarruf yetkisi olmadığı bir konuda rıza gösteren ve kendini askerliğe 

elverişsiz hale getirten yükümlü açısında olduğu gibi bu kişiyi askerliğe elverişsiz hale 

getiren kişi açısından da As.C.K.nun 79 ve 80 nci maddeleri müeyyideler öngörmüştür. 

 

3.6.5. Kusurluluk Unsuru 

Kusurluluk hareketin kusurlu bir şekilde işlenmesidir. Failin kendini askerliğe 

elverişsiz hale getirmek suçunu işlediği halde bazı durumlarda failin kusurunun 

bulunmadığından söz edilmesi mümkün olabilecektir. Özellikle kişiden aksine hareket 

etmesinin beklenemediği durumlarda ve  kaçınılmaz nedenlerin varlığı halinde 

kusurluluk unsurunun kalktığından ve bir mazeret nedeninin bulunduğundan söz 

edilmektedir. 

 

3.6.5.1. Mazeret Nedenleri 

Bu suç da mazeret nedenleri açısından Türk Ceza Kanununun bu hususla ilgili 

hükümlerine tabidir. Genel mazeret nedenleri, kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek 

suçu açısından da uygulama alanı bulacaktır.  

Suçun özgü bir suç olması ve koruna hukuki değer ile maddi unsurları 

incelendiğinde kanunun hükmü ve zorlayıcı olan emrin uygulanması, bu suç açısından 

da söz konusu olmayacaktır.  

Bu bağlamda uygulanabilecek nitelikteki mazeret nedeninin, T.C.K.nun 28 nci 

maddesinde belirtilen cebir ve şiddet , korkutma ve tehdit olabilme ihtimali söz konusu 

olabilecektir. Askere gitmemesi için çeşitli kişiler ve gruplarca ağır bir netice ile tehdit 

edilen kişinin, askere gitmemek için kendisini ayağından veya tetik parmağından 

vurması gibi ihtimaller olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

 

3.6.5.2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  

Yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı konusunda daha önce incelenen suçlarla ilgili 

bölümlerde açıklanan hususlar bu suç açısından da geçerli olduğu için bu bölümde 
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ayrıca incelenmeyecektir. Ancak geçici nedenle yada irade dışı alınan alkol ve 

uyuşturucu madde etkisi ile bu suçların işlenmesi hususu bu suç açısından uygulamada 

da görülen bir husus olması nedeni ile ayrıca incelenecektir.  

Türk Ceza Kanununun 34 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında , geçici bir nedenle 

yada irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle , işlediği fiilin hukuki 

anlam ve sonuçlarını algılamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 

yeteneği önemli ölçüde azalan olan kişiye ceza verilmeyeceğinin öngörüldüğü ve bu 

madde ile ilgili genel açıklamalar yoklama kaçağı kalmak suçunun  kusur yeteneğini 

etkileyen haller bölümünde açıklandığından genel hususlara da değinilmeyecektir.   

 Ceza hukukunda esas ilke iradilik olduğundan , yasa koyucu bu hükümle geçici 

bir nedenle yada irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyen 

kişinin isnat yeteneğini önemli derecede azaltmış veya ortadan kaldırmış bulunması 

koşuluyla , ceza sorumluluğunu kaldıran bir neden olarak düzenlemiştir.   

Geçici nedenler , failin isteği dışında , içinde bulunduğu veya içine düştüğü 

durumun zorunluluğu nedeni ile isnat yeteneğini fiili işlediği sırada kaldıran veya 

önemli derecede azaltan nedenlerdir. Geçici neden deyimine ne gibi hallerin 

girebileceğini önceden belirlemek olanaksızdır. Ancak burada önemli olan husus ; isnat 

yeteneğinin geçici bir nedenden dolayı kalkması veya azalmış sayılabilmesi için , bu 

nedenin meydana gelmesinde faile yüklenebilen bir kusurun bulunmaması gerektiğidir.     

Geçici nedenlerin neler olduğunun önceden belirlenmesinin mümkün olmadığını 

belirtmiştik. Ancak bu nedenlere ateşli bir hastalık, uyku hali, uyurgezerlik, ipnotik 

telkinler, epilepsi krizi, insüline bağlı şeker hastalığı, üremi hastalığı, gebelik sonrası 

ortaya çıkan psikozlar ve zehirlenmeler sonucu bilinç bozuklukları örnek olarak  

verilmektedir.  

Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek suçu geçici bir nedenle yada   irade 

dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle işlenebilen bir suçtur. Geçici 

nedenlerden olan ateşli bir hastalık, uyku hali, uyurgezerlik, ipnotik telkinler altında 

olan bir asker kişinin kendisine teslim edilen bir silah ile kendisini vücudunun muhtelif 

yerlerinden vurması olası bir davranıştır. Asker kişinin olduğu kadar askere sevk 

evraklarını alan ve askere sevk edilen bir kişinin askeri birliğine teslim olup asker kişi 

olmadan önce irade dışı aldığı uyuşturucu veya alkolün etkisi ve çeşitli telkinler altında 

bu suçu işlemesi de mümkündür. Bu nedenle geçici bir nedenle yada   irade dışı alınan 
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alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle kendini askerliğe elverişsiz hale getirdiğini iddia 

eden failin bu iddialarının olay yerindeki deliller tespit edilerek, şüpheli ve tanık 

beyanları,  suç aleti ve failin eyleminin gerçekleştirdiği vücut nahiyesi titizlikle 

incelenerek değerlendirilmelidir.  

 

3.6.5.3. Kaçınılmaz Haksızlık Yanılgısı  

Asker kişinin veya askerlik yükümlüsünün sevk evraklarını aldıktan ve askere 

sevk edildikten sonra vücudum üzerinde tasarruf yetkim var ben kendimi yaralamak 

istedim , kendimi askerliğe elverişsiz hale getirmenin suç olduğunu bilmiyordum 

şeklinde bir savunmasına itibar edilmeyeceği açıktır. T.C.K.nun 30 ncu maddesinin 4 

ncü fıkrasında yer alan  “ işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir 

hataya düşen kişi cezalandırılmaz “ hükmü bu suç açısından uygulama alanı 

bulamayacaktır.  

 

3.6.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

3.6.6.1. Suça Teşebbüs 

 

Bu suça teşebbüs mümkündür. Yapılan hareket neticeyi meydana getirmeye 

elverişli olmasına rağmen netice gerçekleşmemiş ise, yani fail yaptığı hareket sonucu 

sakatlanmamış veya askerliğe elverişsiz hale gelmemiş ise suçun   teşebbüs derecesinde 

kaldığının kabulü gerekir. Yaralama fiili sonucu, sanık sakat kalmamış ve askerlik 

yapmak kabiliyetini kaybetmemiş,270 yalnızca istirahat veya hava değişimi271 almışsa, 

yine TCK.nun 35. maddesi uygulanacaktır.272 

                                                
270 Sanığın özellikle mermi çekirdeğini çıkararak sağ ayağına tam dolu silahı tevcih ederek, bilerek 
ateşlemesi, kendisini askerliğe yaramayacak hale getirme suç kastını ortaya koymakta olup, suçun 
sübutunda ve vasıflandırılmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. 
 Sanık hakkında, bu yaralanma sonucu sevk edildiği askeri hastane tarafından 1,5 ay hava 
değişimi raporu tanzim edildiği, ancak yaralanma sonucunda askerliğe elverişsiz hale gelip gelmediği 
konusunda kati raporunun bulunmadığı görülmektedir. Suçun teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığının 
tespiti bakımından sanığın bir askeri hastaneye sevk edilerek  yaralanma sonucunda askerliğe elverişsiz 
hale gelip gelmediği veya sakat kalıp kalmadığının belirlenmesi gerekir. (As.Yrg.1.D.nin, 12.03.2003 gün 
ve 2003/235 - 233 E-K. sayılı kararı)  
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Sakatlanmayıp sadece yaralanma ve bu sebeple bir süre hastanede kalma 

durumunda273 da suç teşebbüs halinde kalmış sayılacaktır. Çünkü bu süre, sakatlık 

neticesi askerlikten kurtulmaya delalet eden bir süre niteliğinde olmayıp, sadece 

sakatlanmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen bir yaralanmanın ve arızanın tedavisi 

niteliğindedir. 

Maddenin birinci bendinde düzenlenen suç ani suç olduğu halde, ikinci bentteki 

suç netice suçudur. İkinci bentte fiile değil neticenin ağırlığına ceza verilmektedir. Bu 

nedenle ikinci bentte,  birinci bendin aksine teşebbüs hükümleri uygulanamaz.274 

 

3.6.6.2. İştirak 

 

As.C.Knun 79 ncu maddesinde failin kendisini kasten sakatlaması veya herhangi 

bir suretle kısmen veya tamamen askerliğe yaramayacak hale getirmesi veya getirtmesi 

halinde suçun oluşacağı belirtilirken, aynı zamanda askerliğe yaramayacak hale gelen 

kişi esas alınmakta bu kişinin eylemleri yaptırım altına alınmaktadır. Ancak aynı 

kanunun 80 nci maddesinde aynı fiilleri başkasına yapanın da cezalandırılacağının 

belirtilmesi karşısında artık faillerin faillik anlamında iştirak halinde olduklarını 

söylemeye imkan yoktur. Bu anlamı ile askerliğe elverişsiz hale gelen ile başkasını 

askerliğe elverişsiz hale getirten ayrı ayrı fail olarak sayılmıştır. 

Azmettirme ve yardım etme anlamında bu suça iştirak olabilir mi? Azmettirme 

T.C.K.nun 38 nci maddesinin gerekçesinde275 belli bir suç işleme hususunda henüz bir 

                                                                                                                                          
271 GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Sağlık Kurulunun 13.8.1997 gün ve 3840-E sayılı sağ el V. 
parmak Proksimal Falanks kırığı teşhisi ile sanığa C/59 S.M.K. 1,5 ay hava değişimi verildiğine dair 
rapor, Bilirkişi Psikiyatri Uzmanı Yrd.Doç.Tbp.Bnb.Ahmet ÇUBUKÇUOĞLU’nun sanığın 
müşahadesine gerek bulunmadığına dair raporu ve dosya münderecatına ve bu rapordan sonra sanığın 
askerlik hizmetine devam etmiş olması karşısında maddi vakıanın kendisini askerliğe yaramayacak hale 
getirmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu ,.. (As.Yrg.1.D.nin, 18.03.1998 gün ve 1998/123 - 122 E-K. sayılı 
kararı)  
 
272 ÖZBAKAN Hulusi, A.g.e. ,s.183   
 
273 Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye tam teşebbüs suçunun oluşması için ;yaralama sonucu 
sanığın bir süre hastanede yatarak tedavi görmesi ve akabinde almış olduğu istirahat sonucunda  bir süre 
askerlik hizmetinden uzak kalması yeterlidir. (As.Yrg.1.D.nin, 09.11.1994 gün ve 1994/571 - 569 E-K. 
sayılı kararı)  
 
274 MİS Olcay , A.g.e, s.135  
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fikri olmayan bir kişinin başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım çerçevesinde   askerlik yükümlülüğü altında bunalmış 

bir askere veya askere gitmemek için çaba gösteren bir yükümlüye kendisini ayağından 

vurması halinde askerliğe yaramayacak hale geleceği veya askere gitmeyeceği yönünde 

telkinde bulunulması, onun suç işlemeye yöneltilmesi veya T.C.K.nun 39 ncu 

maddesinde belirtildiği şekilde yardım edilmesi örneğin silahla nereye ateş etmesi 

gerektiği hususunda yol gösterilmesi, silah temin edilmesi gibi yardım hallerinde bu 

suça iştirak olabilir.   

 

3.6.6.3. Suçların Birleşmesi 

As.CK.’nun “Cürüm ve Cezaların İçtimaı” başlıklı 43/1. maddesine göre, 

As.CK.’nda yazılı cürümlerle cezaların içtimaında Türk Ceza Kanunu'nun 68.’den 

80.’ye kadar olan maddeleri hükmü uygulanır. 4.11.2004 tarih ve 5252 sayılı Türk Ceza 

Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Yollamalar” başlıklı 

3/1. maddesine göre, mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan 

yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan 

maddelere yapılmış sayılır. O halde As.CK.’nun 43/1. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılan 765 sayılı TCK.’nun 68 - 80. maddesine yapılan yollama, 5237 sayılı 

TCK.’nun bu hükmün karşılığını oluşturan  42 – 44 ncü maddelerine yapılmış demektir. 

O halde askeri suçlarda suçların içtimaı kuralları, aynen ve tamamen uygulanır276. 

Bu suç sonucu meydana getiren hareketin sayısı açısından değerlendirildiğinde 

seçimlik hareketli bir suçtur. Kanunun belirli bir neticeyi meydana getirmeye elverişli 

birkaç hareket gösterdiği durumlarda bunlardan birinin yapılması halinde eylem 

gerçekleşmiş oluyorsa bu türden suçlar seçimlik hareketli suçlardandır.277  As.C.K.nun 

79 ncu maddesinde de belirtilen suçun oluşumu için elverişli üç ayrı seçenek 

bulunmaktadır. Kasten sakatlamak, herhangi bir surette askerliğe yaramayacak hale 

                                                                                                                                          
275 TBMM,Dönem: 22,Yasama Yılı: 2,Sıra Sayısı: 664,s.448   
276 ERMAN Sahir,A.g.e., s.,164 
 
277 Dözmezer Sulhi– Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,Genel Kısım 1.Cilt,İstanbul , 1987 , 
s,361  
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getirmek ve rıza ile getirtmek şeklindeki üç farklı hareket biçiminden birinin  

gerçekleşmesi halinde bu suç oluşacaktır.  

Netice açısından da maddenin 1 nci fıkrasındaki suç ani bir suç iken 2 nci 

fıkrasındaki suç neticesi hareketten ayrı bir suçtur. Suçun tamam olması için ihlali 

belirten hareketten başka kanuni tarifte yer alan neticenin de gerçekleşmesi gerekir.   

As.C.K.nun 79 ncu maddesindeki suçu oluşturan fiillerin genellikle nöbet 

hizmeti esnasında ve silahın hizmet dışı kullanımı ile gerçekleştiği, bu anlamı ile 

kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek ile As.C.K.nun 136 ncı maddesinde 

belirtilen Mazarratı Mucip Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek suçunun birlikte 

oluştuğu düşünülse de,  failin asıl kastının kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek 

olması bahse konu suçun özel kast ile işlenebilmesi ancak bu kastın ortaya 

konulamaması halinde As.C.K.nun 136 ncı maddesindeki suçun oluşacağı 

değerlendirilerek, suçun özel görünüş biçimlerinden olan içtimaının bu anlamıyla söz 

konusu olamayacağı kabul edilmektedir.278  

Zincirleme suç açısından da failin ardı ardına birden fazla kendini askerliğe 

yaramayacak hale getirecek şekilde eylemler gerçekleştirmesi halinde suçun zincirleme 

olarak gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Örnek olarak kendini askerliğe 

yaramayacak hale getirmek için failin aynı nöbet saati içerisinde önce elinin işaret 

parmağı akabinde ayak parmağından vurması halinde failin kendini askerliğe 

yaramayacak hale getirme kararının icrası kapsamında kısa zaman dilimlerinde 

gerçekleştirdiği eylemler ile zincirleme suç işlediğinin kabulü gerekmektedir.  

3.6.7. Nitelikli Haller   

 Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek suçunun nitelikli halleri As.C.K.nun 

79/2 ve 3 ncü fıkralarında düzenlenmiştir. 
                                                
278Sanığın askerlikten şikayetçi olduğuna dair herhangi bir delil bulunmaması, ayağından parçalı kırık 
oluşacak derecede yaralanması, kazaen silahı patlattığına dair aksi ortaya konamayan savunması; 
terhisine 2 ay kadar kısa bir süre olması, eylemin kaza olduğunu olay mahalline gelen şahitlere anlatması 
birlikte değerlendirildiğinde; sanığın suça konu eylemini askerlikten kurtulmak için bilerek ve isteyerek 
yaptığı konusunda kesin delil olmadığı gibi, özünde olayın kaza olduğuna yönelen savunmasının aksi de 
ortaya konamamıştır. Yaralanmanın parçalı kemik kırığı sonucunu doğurması, olayın kaza olma 
ihtimalini göstermektedir. Bu nedenle sanığın dikkatsiz ve tedbirsizlik sonucu kendini yaraladığı kabul 
edilerek müsnet suçun kanuni unsurları itibariyle oluşmadığı sonucuna ulaşılmasında isabet 
bulunmaktadır. 
 Ancak, sanığın bu tedbirsiz ve tekasüli hareketleri ile nöbet hizmeti esnasında kendisini 
yaralayarak nöbet hizmetinin aksamasına sebebiyet vermesi eylemi, As.C.K.nun 136/1-C maddesinde 
yazılı suçu oluşturur. (As.Yrg.1.D.nin, 29.11.1999 gün ve 1999/644 - 641 E-K. sayılı kararı)  
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3.6.7.1. Fiilin her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini 

mahvetmiş olması: 

Bu hal maddenin 1. fıkrasının vasıflı hali kabul edilerek, müeyyide 1. fıkraya 

göre ağırlaştırılmış, hapis cezası yerine ağır hapis cezası getirilmiştir. Ancak her ne 

kadar As.C.Knu değişmemiş ve 21 nci maddesinde şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar 

ağır hapis, hapis ve kısa hapis olarak belirtilse de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 

01.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ve bahse konu kanunun cezalar 

başlığını taşıyan 45 nci maddesinde de suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak 

cezaların hapis ve adli para cezası olarak belirtilmesi karşısında artık As.C.K.nu 

açısından da ağır hapis cezasının uygulanabilme olasılığı kalmamıştır. Çünkü 

As.C.K.nun 22 nci maddesinde yer alan “ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve 

neticeleri ve icrası Türk Ceza Kanununda yazılı olan kaidelere tabidir” hükmü 

karşısında yürürlükte bulunan T.C.K.nu  esas alınarak bu kanunda da bahse konu 

cezaların yer almaması nedeni ile artık ağır hapis cezasının As.C.K.nu açısından da var 

olmadığı kabul edilmelidir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 28 nci maddesinin  27.07.1970 tarihinde 1315 

sayılı yasa ile değişikliğe uğramasından sonra yani Türk Silahlı Kuvvetleri Beden 

Kabiliyeti Yönetmeliğine göre dörtlü ayrımdan ikili ayrıma geçilmesi nedeni ile 

As.C.K.nun 79/2 nci maddesinin uygulanabilirliği hususunda bir değerlendirme yapma 

zorunluluğu doğmuştur. Bilindiği gibi 1111 sayılı As.K.nun 28 nci maddesinin 1345 

sayılı yasa ile  değişikliğinden  önceki düzenlemesinde farklı olarak yükümlüler sağlam, 

arızalı sağlam, sakat ve çürük olarak dörde ayrılmakta ve sakatlar kısa hizmete tabi 

tutulmakta iken anılan kanunla askerliğe yeniden saptanarak, askerliğe elverişli olanlar 

ve olmayanlar ayrımı yapılmıştır. Bu yasal değişiklik karşısında askerlik yükümlüleri ile 

asker kişiler ya askerliğe elverişli olacak, ya da askerliğe elverişsiz olacaktır. Bu anlamı 

ile askerliğe elverişsizlik hali yani askerliğe yaramayacak hale gelmek askerlik 

yükümlüleri ve asker şahıslar açısından olabilecek en ağır sonuçtur. Bu ağır sonuç da 

yasanın 79 ncu maddesinin vasıfsız hali olan 1 nci fıkrasında düzenlendiğinden ve her 

nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmek gibi bir ayrımın artık 1111 

sayılı As.K.nun 28 nci maddesinin hali hazır halinde yer almaması karşısında sanık 
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lehine olan 79/1 nci maddesinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir.279 Askerlik 

yükümlüsü veya asker kişi askerliğe elverişsiz hale geldiği andan itibaren her nevi 

askeri maksatlar için de elverişsiz olacaktır. Bu durumda maddenin 79/1 nci 

maddesinde düzenlenmiş olduğundan artık maddenin 2 nci fıkrasının uygulama alanı 

kalmamıştır.  

 

3.6.7.2. Fiilin seferberlikte yapılması: 

Seferberlik ile ilgili hususlar Yoklama Kaçağı, Bakaya ve Saklı suçları ile ilgili ortak 

hususular bölümünde incelendiğin bu bölümde sadece seferberlik halinde suçun ağır 

haline değinilecektir. 

Seferberlik dönemi içerisinde suçun işlenmesi halinde verilecek ceza 10 yıla 

kadar ağır hapistir. Ağır hapis hakkında As.C.K.nun 79/2 nci maddesi için yaptığımız 

açıklamalar bu fıkra için de geçerli olup hükmedilecek cezanın 10 yıl hapis olarak 

anlaşılması gerekmektedir. Bu ve önceki maddede hükmedilecek ağır hapsin azami 

haddi gösterilmiş, asgari haddi belirtilmemiş olduğundan, bu durumda 5237 S. 

TCK.nun 49 ncu maddesi göz önüne alınmalıdır. Buna göre cezanın aşağı haddinin 1 

aydan aşağı olmaması gerekir. 

                                                
279Askeri Ceza Kanununun 79/1 nci maddesinde "kendisini kasten sakatlayan veya herhangi bir suretle 
askerliğe yaramayacak hale getirenler" hakkında cezai müeyyide getirilmiş,ikinci fıkrada ise; sakatlama 
veya askerliğe yaramayacak hale getirme eylemi sonunda "her nevi askeri maksatlar için çalışma 
kabiliyetinin mahvedilmesi" öngörülmüş,yani bu hal birinci fıkranın vasıflı hali kabul edilerek 
müeyyidesi birinci fıkraya göre ağırlaştırılmış, hapis cezası yerine ağır hapis cezası getirilmiştir.                
   1111 sayılı Askerlik Kanununun 28 nci maddesi 27.7.1970 tarihinde 1315 sayılı kanunla 
değişikliğe uğramadan önce, son yoklamaları yapılanlar sağlam,arızalı sağlam,sakat ve çürük olarak 
dörde ayrılmakta ve sakatlar kısa hizmete tabi tutulmakta iken anılan kanunla askerliğe alış biçimi 
yeniden saptanarak,askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar tefriki yapılmış,bu ayrım 
esas alınmak suretiyle de Beden Kabiliyeti Yönetmeliği düzenlenmiş, bu yönetmelik daha sonra Sağlık 
Yeteneği Yönetmenliği olarak değiştirilmiştir.                                                                
    Gerek 1111 sayılı Askerlik Kanununun 28 nci maddesinin dolayısıyla de Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliğinin düzenlenmesi esnasında da AsCK.nun 79 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 
yazılan hallerin tümü göz önüne alınmamış, başka bir ifade ile de  bu haller için As.C.Knun 79/1 ve 2 nci  
fıkraları aynı durumları kapsar bir hale dönüşmüştür.Bu durum karşısında iddia konusu eylemin sanık 
lehine olan As.C.K.nun 79/1 nci maddesi kapsamına girdiği kabul edilerek uygulama yapılmasının 
adalete uygun olacağı sonucuna varılmıştır. ( As.Yrg. Drl.Krl.nun ,02.07.1987  gün ve 1987/111 - 121 
E.K.sayılı kararı) 
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3.6.7.3. Fiilin düşman karşısında yapılmış olması: 

Seferberlik Hali, seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı 

güne kadar devam eden durumdur. Bu zaman dilimi içerisinde düşman ile girişilecek 

silahlı çatışma için hazırlık faaliyetlerine teşebbüs edildiği andan itibaren bu çatışma 

için görevlendirilmiş her türlü birlik, gemi, uçak düşman karşısında sayılır. As.C.K.nun 

9 ncu maddesinde280 düşman karşısında işlendiği kabul edilen suçların ne zamandan 

itibaren düşman karşısında işlenmiş sayılacakları açıklanmaktadır. 

Muharebelerde emniyet hizmetleri için evvelden zaman tayini mümkün değildir. 

Düşmanla çatışma beklendiği andan itibaren her kıt’a kendi emniyetini almaya 

mecburdur. Emniyet hizmetleri tatbik olunacak zamanın hududu da önceden 

belirlenemez. Bazen çok kısa bir süre sonra çatışmaya girilebilir.  

Düşman karşısında işlenen suçlar çok ağır cezaları öngörmektedir. Bu nedenle 

bu kavram sanık lehine kabul edilerek ancak çatışmaya girecek birlikler düşman 

karşısında kabul olunmalıdır. Ancak hemen çatışmaya girecek veya çatışmakta olan 

veya çatışması beklenen kıtalar düşman karşısında sayılır. Düşman üzerinde uçan ve 

veya uçmaya hazırlanan uçaklarda düşman karşısında kabul edilir. 281 

As.C.K.nun 10 ncu maddesine göre silahlı eşkıya282 da düşman sayılır. Silahlı 

eşkıyaya seferberlik yapılmışsa düşman karşısı sayılır. Seferberlik yapılmamış ise 

düşman karşısında kabulüne imkan yoktur. Zira düşman karşısını tarif eden 9. maddede 

seferberlik durumu şart olarak gösterilmiştir.283  

                                                

280 As.C.K.nu Madde 9 - Seferberlikte düşman ile müsademeyi intizaren emniyet hizmetleri tatbik ve ifa 
olunmağa başladığı zamandan itibaren bu müsademeye memur kıta, gemi, tayyare düşman karşısında 
sayılır. 

281 TAŞKIN Rifat, A.g.e.,s.43 
 
282 Mülga 356 sayılı İzalei Şakavet Kanununun 2 nci maddesinde şakavet(eşkiyalık) : Mal zapt ve gasp 
etmek , öç almak , sui kasıtta bulunmak yahut memleketin dahili emniyetini bozmak için mesken, çiftlik , 
ağıl köy,değirmen gibi mahalleri basarak veya yakarak yahut tahrip ederek ve ya adam öldürerek veya 
yollarda ve kırlarda soygunculuk yaparak veya adam kaldırarak ve bu fillerden dolayı mevkuf veya 
mahpus iken firar  ederek silahlı dolaşmak suretiyle emniyet ve asayişi münferiden veya toplu olarak 
tehdit ve ihlal etmektir.  Şeklinde tanımlanmıştır. 
 
283 TAŞKIN Rifat, A.g.e.,s.44 
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Yasa bu hallerde, kendisini askerliğe yaramayacak hale getiren sanık hakkında 

ölüm cezasını öngörmektedir. Ancak 07.05.2004 gün ve 5170 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 5 nci 

maddesinde ölüm cezasının verilemeyeceğinin belirtilmesi karşısında artık As.C.K.nun 

79/3 maddesinin ikinci cümlesinde yer alan ölüm cezasının uygulanma imkanı 

kalmamıştır.  

3.6.7.4. Suçun hizmetin ifası sırasında ve silahın suistimali 

suretiyle işlenmiş olması : 

 

 Suçun hizmetin ifası sırasında ve silahın suiistimali suretiyle işlenmiş olması 

halinde sanığın cezası As.C.K.nun 51/B ve 50. maddeleri gereğince arttırılacaktır. 

T.C.K.nda bütün suçları kapsamına alan genel bir ağırlatıcı sebep olmadığı 

halde, As.C.K’nun 51 nci maddesinde aksine bir hüküm olmayan bütün suçlarda 

cezanın her halde arttırılmasını gerektiren bazı sebepler sayılmıştır.284 Bu sebepler ; 

A) Madunlarla birlikte bir suçu yapmak veya madunların bir suçuna iştirak 

etmek; 

     B) Suç silahın veya resmi nüfuz ve salahiyetin suiistimali suretiyle hizmetin 

ifası esnasında yapılmak; 

     C) Suç müteaddit şahıslar285 tarafından toplu olarak286 veya herkesin gözü 

önünde birlikte işlenmektir. 

                                                
284 ERMAN Sahir,A.g.e., s.,205 
 
285 As.C.K.nun 51/C maddesinde suçun “müteaddit şahıslar” tarafından “toplu olarak” işlenmesi cezanın 
arttırılmasını gerektiren sebep olarak kabul edilmiş olup, buradaki  “müteaddit şahıslar”  ibaresinin “ 
ikiden ziyade kişileri”  kapsadığı sonucuna varılmalıdır. (As.Yrg.3.D.nin, 16.01.2001 gün ve 2001/78 -  
62 E-K. sayılı kararı)  
 
286 Suçun müteaddit şahıslar tarafından ( birden fazla kişinin iştiraki ile ) ve toplu olarak işlendiğinin 
kabulüyle As.C.K.nun 50 ve 51/C maddeleri uyarınca cezanın artırılabilmesi için, failler arasında önceden 
bir anlaşmanın bulunması gerekmekte olup, böyle bir anlaşmanın olmadığı, olayın birden geliştiği bir 
durumda As.C.K.nun 51/C maddesinin tatbiki ile cezanın artırılması kanuna aykırıdır. (As.Yrg.1.D.nin, 
01.11.2000 gün ve 2000/700 - 696 E-K. sayılı kararı)  
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Ancak As.C.K.nun 51 nci maddesinde gösterilen sebeplerle cezanın arttırılması 

için, bu sebeplerden birinin işlenen suça ilişkin olan madde de unsur veya ağırlatıcı  

sebep olarak ayrıca gösterilmemiş olması gerekir. 

Ayrıca As.C.K.nun 51 nci maddesi gereğince artırım yapılabilmesi için işlenen 

suçun kasıtla işlenebilen kasti bir suç olması gerekir. Taksirli suçlarda As.C.K.nun 51 

nci maddesinin tatbiki mümkün değildir.287 

 As.C.K.nun 51 nci maddesi gereğince cezanın arttırılması ancak As.C.K.nda 

yazılı suçlarla, bu kanunun T.C.K.na atıf yoluyla askeri suç haline getirilen suçlar için 

geçerlidir.288  

    Cezanın As.C.K.’nun 51/B maddesi uyarınca artırılabilmesi289 için suçun 

hizmet esnasında işlenmesi yeterli olmayıp aynı zamanda silahın veya resmi nüfuz ve 

                                                
287 (As.Yrg.1.D.nin, 27.11.1962 gün ve 1962/2566 - 2998 E-K. sayılı kararı) Hulusi ÖZBAKAN, A.g.e. 
,s.183 
  
288 As.C.K.nun 51 nci maddesinde yer alan ébu kanunda “ ibaresi As.C.K.nun tanımladığı suçlar ile 
As.C.K.nun diğer ceza kanunlarına atıf suretiyle cezalandırdığı suçları kapsamaktadır. Bu nedenle 
uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan dolayı münhasıran T.C.K.na göre yapılan 
uygulamada sanığın astı ile birlikte suç işlemesine bakılarak As.C.K.nun 50 ve 51 nci maddelerine 
istinaden cezanın arttırılmasının mümkün olmadığı,..(As.Yrg.3.D.nin18.03.1997 gün ve 1997/151 - 149 
E-K. sayılı kararı)   
 
289 As.C.K.nun 51/B maddesinde belirtildiği üzere, “suç, silahın veya resmi nüfuz ve selahiyetin 
suistimali suretiyle hizmetin ifası esnasında yapılması” halinde cezanın arttırılacağını amir olduğu, 
As.C.K.nun 50 nci maddesinde ise; “Bu kanunda bir suç için şahsi hürriyeti tahdit eden bir cezanın 
arttırılacağı yazılı olan yerlerde mezkur ceza mevzuubahis cürüm için muayyen olan cezanın iki misline 
kadar çoğaltılabilir. Şu kadarki, ceza o cürüm için kanunda yazılı azami haddi geçemez...” hükmü yer 
aldığından ,bu maddelere göre Mahkemece doğru olarak  kabul edildiği şekilde cezanın arttırılması 
gerekmekte ise de; kanunda bir arttırma nisbeti belirtilmemiş olmakla temel cezanın iki misline kadar 
çoğaltılabileceği, burada bir oran belirtilmesine gerek olmadığı, ancak arttırma yapılırken bir gerekçe 
gösterme zarureti bulunduğu halde, Mahkemece hiç bir gerekçe gösterilmeden cezanın “bir gün” 
arttırılması, ayriyeten ceza şahsileştirilirken olayın sureti cerayanına ve sanığın diğer hallerine nazaran 
ceza arttırılırken, arttırma nisbetini belirlerken takdirde de zaafa düşülmemesi gerekir. (As.Yrg.1.D.nin 
10.11.1999 gün ve 1999/572 - 568 E-K. sayılı kararı)   
 
AKSİ YÖNDE BİR KARAR :  Askerî Mahkemece mahkûmiyet hükmü kurulurken sanığın müsnet suçu 
intikal hizmetinin ifası esnasında görevi gereği kendisine teslim edilen silâhının suistimal suretiyle 
işlediğini gözönünde tutarak As.C.K.nun 51/B ve 50 nci maddeleri uyarınca cezasında artırım yapması 
hukuka uygun ise de; bu madde uyarınca yapılacak artırımın alt sınırı 1 gün olduğundan, bu miktar 
üzerinde yapılacak olan artırımlarda gerekçe gösterilmesi mecburidir. Mahkemece sanığın cezasında 1/8 
oranında artırım yapıldığı belirtilmesine rağmen bunun gerekçesinin gösterilmemesi yasaya aykırı 
görülmüştür. (As.Yrg.1.D.nin 27.06.2001 gün ve 2001/503 - 504 E-K. sayılı kararı)   
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salahiyetin suiistimali suretiyle işlenmesi gerekir.290 Bununla birlikte hizmet dışında 

silah ve resmi nüfuz ve yetkinin kötüye kullanılması halinde de bu madde sebebi ile 

cezanın arttırılmasına imkan yoktur.291 Hizmet Askeri Ceza Kanunun 12 nci 

maddesinde kanunun tatbiki açısından değerlendirilmiş ve bu kanunun tatbikatında 

(Hizmet) tabirinden maksat, gerek malum ve muayyen olan ve gerek bir amir tarafından 

emredilen bir askeri vazifenin madun tarafından yapılması halidir. Şeklinde 

belirtilmiştir. İç Hizmet Kanununun 6 ncı maddesinde tanımlandığı hali ile hizmet 

kanunlarla, nizamlarla yapılması yahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, amir 

tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir. Bu tarifler birlikte 

değerlendirildiğinde As.C.K.nun 51/B maddesinin tatbiki için suçun, askeri mevzuatın 

yüklediği görevlerin icrası yahut bir amir tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi 

sırasında  ayrıca silah veya resmi nüfuz ve yetkinin kötüye kullanılması ile işlenmiş 

olması gerekmektedir.  

 Silahın kötüye kullanılması silahın esas itibari ile tahsis edildiği amaç dışında 

kullanılmasıdır. 292  Asker kişilere verilen silah belirli bir askeri hizmetin ifası ve askeri 

gereklilik için kullanılması amacı ile verilmiştir. Silahın bu askeri gereklilik dışında 

kullanılması silahın kötüye kullanılmasıdır. 293 

 Resmi nüfuz ve yetkinin kötüye kullanılmasından maksat failin askeri rütbenin 

kendisine tanıdığı yetkileri ve bir üstün astları veya diğer asker kişiler üzerinde sırf 

askeri durumu nedeni ile haiz olduğu nüfuzu kötüye kullanarak bir suç işlemesinden 

                                                
290  Nöbetçi iken, nöbet mahalli dışında işlenen hırsızlık suçunda suçun hizmet halinde işlenmesi şartının 
gerçekleştiği ancak silahın veya resmi nüfuz veya selahiyetin suiistimali halinin bulunmadığı kabul 
edilmiştir. (As.Yrg.4.D.nin 13.06.2001 gün ve 2001/426 - 442 E-K. sayılı kararı)   
  
291 Bu hali ile As.C.K.muz ile Askeri Ceza Kanunumuzu iktibas ettiğimiz kanunlardan biri olan İtalyan 
Askeri Ceza Kanunu arasında fark vardır.  İtalyan Ceza Kanunu suçun askeri silahla işlenmesi ile askeri 
hizmet sırasında işlenmesini iki ayrı ağırlatıcı sebep saymaktadır. İtalyan Askeri Mahkemesi hizmet 
esnasında bir arkadaşını silahla öldüren asker kişinin cezasını iki defa ağırlaştırmak sureti ile karar 
vermiştir. LO CASCİO , Diritte perale militare, Milano ,1958 ,11 aktaran  ERMAN Sahir,A.g.e., s.,208 

 

292 Silahın suistimali bir silahın esas itibari ile tahsis edildiği maksat haricinde kullanılmasıdır. LÜLECİ 
Turgut– ÖZBAKAN Hulusi, Askeri Yargı ile İlgili Kanun ve İçtihatlar , Ankara, 1973, s.433 
 
293 TUNÇ – ÇAPANOĞLU – AKMANER, Askeri Ceza Kanunu,Ankara,1953,s.109 
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ibarettir. Her ne kadar bu fıkrada resmi nüfuz ve yetkiden bahsedilmişse de bundan 

maksadın askeri nüfuz ve yetki olduğu açıktır.294  

     As.C.Knun 12 ve İç.Hiz.K.nun 6 ncı maddesindeki ifadeler değerlendirildiğinde 

amir değil de üst tarafından verilen emirlerin ifası esnasında suç işlenmesi halinde 

hizmet esnasında işlenmiş olup olmayacağı hususundaki çelişkinin giderilmesi 

açısından İç Hiz.K.nun 14 ncü maddesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 14 ncü 

maddede astın görevleri belirtilirken astın görevleri arasında kanun ve nizamlarda 

gösterilen hallerde üstün emirlerine mutlak itaat görevinin de gösterilmesi nedeni ile 

kanun ve nizamlarda açıkladığı hallerde üstün emrini yerine getiren ast askeri bir hizmet 

ve vazifeyi yerine getirmiş olduğundan suçun hizmet halinde işlendiği kabul 

edilmektedir. 

 

3.7. Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek Suçu 

As.C.Knun 80 nci maddesinde 79 ncu maddede yazılı fiilleri bilerek başkasına 

yapanların da aynı ceza ile cezalandırılacakları belirtilmiştir. Bu anlamda hukuksal 

değer , fail ve mağdur, hukuka aykırılık unsuru , kusurluluk unsuru , suçun özel görünüş 

biçimleri , ve nitelikli halleri konusunda As.C.K.nun 79 ncu maddesinde belirtilen 

Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme suçu ile ilgili açıklamaların bu suç için 

de geçerli olması nedeni ile bu bölümde sadece suçun maddi ve manevi unsuru ile ilgili 

açıklamalar yapılacaktır. 

 As.C.K.nun 80 nci maddesinde belirtilen suçun oluşumu için failin bilerek 

başkasını sakatlaması veya herhangi bir suretle askerliğe yaramayacak hale getirmesi 

gerekmektedir. 

Bu anlamı ile As.C.K.nun 79 ncu maddesinde belirtilen suçun maddi unsurları 

ile ilgili açıklamalar bu bölümde de geçerli olacaktır. 

Suçun manevi unsuru olan kast açısından As.C.K.nun 80 nci maddesinde ileri 

sürülen unsur bilmektir. Ceza Hukuku teorisi açısından kast hususunda yapılan 

tanımların ortak bileşenleri düşünme ve öngörme yani bilmek ve düşünülen ve 

öngörülen hususların istenmesidir. “Bilerek” failin ehliyetsiz hale getireceği şahıs 

                                                
294 ERMAN Sahir,A.g.e., s.,210 
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üzerinde kendi fiilinin bu neticeyi meydana getireceğini bilerek hareket etmesidir. 295 

Bu değerlendirmeler ışığında As.C.K.nun 80 nci maddesindeki suç failin eylemlerinin 

askerlik yükümlülüğü altındaki şahsı kısmen yada tamamen askerliğe yaramayacak hale 

getirmek sonucunu doğurmaya elverişli olduğunu bilerek hareket etmesi halinde oluşur. 

Fail eylemi neticesinde askerlik yükümlüsü veya asker kişinin kısmen de olsa askerlik 

yükümlülüğü ve hizmeti için gerekli beden bütünlüğünü yitireceğini bilerek hareket 

etmelidir. Bu anlamı ile mağdurun asker kişi olduğunun veya askerlik yükümlülüğü 

altında bir kişi olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Askerlik yükümlülüğü açısından  

1111 sayılı As.K.nun 28 nci maddesi gereğince askerliğe elverişsiz olan bir yükümlüye 

sırf askerlik yapmaması için sakatlamak veya herhangi bir şekilde askerliğe 

yaramayacak hale getirmek maksadıyla da yapılmış olsa failin eylemi bu suça vücut 

vermeyecektir. Bu bakış açısı ile eylemin mağdurunun ve eylemin vasıtalarının  

elverişliliği de gerekmektedir.  

Madde metninde özellikle yer verilen “bilerek” sözcüğü ile özel kastın varlığı 

koşulu da getirilmiştir 

 

3.8. Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak Suçu 

As.C.K.nun 11.12.1935 gün ve 2862 sayılı kanunla değişik 81 nci maddesinde 

belirtilen Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçu 3 ncü bap 4 ncü fasılda yer 

alan suçlardandır. 

As.C.K.nu Madde 81 - (Değişik madde: 11/12/1935 - 2862/9 md.) 

    1 - Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kastı ile 

ismini değiştirenler, başkasını kendi yerine tabip muayenesine veya askere gönderenler, 

başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte 

şahadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise 

yapanlarla kıt'aya veya bir müesseseye intisap ettikten sonra kendisinin yapmağa 

mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kastı ile hile yapanlar on 

seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

                                                
295 TAŞKIN Rifat, A.g.e.,s.149 
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    2 - (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 S.K./19 md.) Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar 

suç ortaklarına da uygulanır. Az vahim hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis cezası 

verilir. 

 Askerlik Kanunun 2 nci maddesine göre “ askerlik çağı” her Türk erkeğinin esas 

nüfus kütüğüne yazılı olan yaşına göre 21 yaşına girdiği Ocak ayının birinci gününden 

başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde sona ermek üzere devam 

eden en çok 21 seneyi kapsayan bir süredir.  

 Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu, askerlik çağına girenlerin veya 

asker edilenlerin askerlikten tamamen ve kısmen kurtulmak özel kastıyla askerlik 

yapmadığı halde yapmış gibi göstermek için gerçekleştirdiği hileli davranışları296 

sonucu oluşan bir suçtur.297 As.C.K.nun 81 nci maddesi “simulation = yalandan” 

denilen suçu kaidelendirmiştir.298  

  

3.8.1. Hukuksal Değer, Fail ve Mağdur 

 Hukuksal değer, fail ve mağdur ile ilgili hususlar As.C.K.nun 79 ncu 

maddesinde belirtilen kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek suçu ile aynı unsurları 

taşıdığından bu suçla ilgili olarak ayrıca açıklama yapılmamıştır. 

 

3.8.1.  Maddi Unsur 

 

Suçun maddi unsuru “  failin askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kastı 

altında ismini değiştirmesi, başkasını kendi yerine tabip muayenesine sokması, 

başkasını kendi yerine askere göndermesi, başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri 

vesikasını kullanması, askerlik işlerinde sahte şahadetname veya evrak kullanması, her 

ne suretle olursa olsun hile ve desise yapması,  Kıt'aya veya bir müesseseye katıldıktan 

                                                
296 ÖZBAKAN Hulusi,A.g.e.,s.184 
 
297 ÇELEN Orhan, Askeri Ceza Kanunu, s,302 
 
298 TAŞKIN Rifat, A.g.e.,s.150 
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sonra da yapmağa mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kastı ile 

hile yapmasıdır”  

İşlenen fiilin askerlikten tamamen ve kısmen kurtulmak sonucunu doğurması 

gerekmemekte, böyle bir sonucu meydana getirmeye elverişli olması yeterli 

olmaktadır.299  Bu suç netice suçu olmayıp, neticenin meydana gelmesine gerek 

olmayan şekli suç niteliğinde olduğundan kast olunan amacı gerçekleştirmeye elverişli 

hilenin yapılması ile suç tamamlanır. Şeklen tamamlanan fiillerin varlığı ile suç oluşur. 

Asıl olan istenilen amaca ulaşabilmenin olanaklı hale gelebilmesi için gerekli koşulların 

oluşturulmasıdır.Böylece suç tam oluşur veya suç derecesine varmayan bir fiil söz 

konusu olur.300 Ayrıca kast olunan neticenin meydana gelmesi zorunlu değildir.301 

                                                
299 Askerlikten kurtulmak için hile yapmak sucu, netice sucu olmayıp, neticenin tahakkukuna ihtiyaç 
göstermeyen sekli bir suç niteliğindedir. Bu nedenle hilenin kast olunan neticeyi doğurmaya elverişli 
olması yeterli olup, ayrıca neticenin dogması aranmamaktadır.Bu niteliği itibariyle de sanığın durumuna 
muttali olunarak bilahare askere alınması ve hizmetinin tamamlattırılması sucun tam olarak teşekkülüne 
engel olmadığı gibi, fiilin teşebbüs derecesinde kaldığını kabule de müsait değildir.Madde metninden 
sarahaten anlaşılacağı üzere, yasa koyucu "her turlu hile ve desise yapmayı" sucun oluşması için yeterli 
görmüştür. .( As.Yrg. Drl..Krl.nun ,09.02.1989  gün ve 1989/60 - 42 E.K.sayılı kararı) 
 
300 KARDAŞ Ümit, ÇINGI Mehmet,A.g.e.,s.571 
 
301Askeri mahkemece bilirkişi olarak görüşü alınan Per.Kd.Bnb. S.K.A’nın, sahte olarak düzenlenen ön 
bildirim belgesinin kesin rapor niteliğini taşımayacağını, bilgi vermek amacı ile düzenlendiğini, asıl 
raporun mevcut olmadığını, ön bildirim belgesinin istenen sonucu sağlamaya elverişli bir belge 
olmadığını belirtmiştir. Mahkemece de ön bildirim belgesinin iğfal kabiliyetinin bulunmasına rağmen, 
sanık Y.Ç’nin askerlikten kurtulması sonucunu sağlamaya elverişli bir belge olmadığını, bu nedenle 
sanıkların eylemlerinin askerlikten kurtulmak için hile yapmak ve bu suça iştirak etmek suçlarını 
oluşturmadığını kabul ederek görevsizlik kararı verilmiştir. 
 As.C.K.nun 81 nci maddesinde düzenlenen askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu, 
askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak amacına yönelik olarak hile yapılması ve bu hilenin kast 
olunan amacı gerçekleştirmeye elverişli olması halinde oluşur. Bu suç netice suçu olmayıp, neticenin 
meydana gelmesine gerek olmayan şekli suç niteliğinde olduğundan kast olunan amacı gerçekleştirmeye 
elverişli hilenin yapılması ile suç tamamlanır. Ayrıca kast olunan neticenin meydana gelmesi zorunlu 
değildir. 
 Olayda sanık Y.Ç’nin amacının askerlik hizmetini fiilen yerine getirmemek olduğu, bu amaçla 
diğer sanık ile görüşüp anlaşarak 5000 DM karşılığında “askerliğe elverişli değildir” şeklinde rapor temin 
edilmesi konusunda anlaştıkları, diğer sanığın görevinin sağladığı kolaylıklardan yararlanarak bu yolda 
düzenlediği ön bildirim belgesini sanık Y.Ç’nin verdiği, onun da şubesine ibraz etmesi üzerine bu 
belgenin sıhhatinden hiçbir şüphe duyulmadan işlemlere başlandığı ortadadır. Hatta dokuz yıldır 
şubesince bakaya olarak aranan sanığın yakalanmasına ilişkin takibin durdurulması dahi istenmiştir. Ön 
bildirim belgesi taşıması gerekli tüm koşulları taşıdığı gibi, kullanılan mühür ve imzada gerçeğe 
uygundur. Belgenin sahteliği ancak araştırma ve yazışma sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle 
“askerliğe elverişli değildir” bilgisini içeren, ilgili tüm şekli koşulları taşıyan, hatta mühür ve imzası da 
gerçeğe uygun olan “ ön bildirim belgesinin” sahte olarak düzenlenmesi ile askerlikten kurtulmak için 
hile yapmak suçu oluşmuştur. Bu  belge kast olunan amacı gerçekleştirmeye elverişli niteliktedir. İbraz 
edildiğinde görevlilerce hiçbir şüphe duyulmadan alınıp, doğru kabul edilerek buna göre işlem yapılan ön 
bildirim belgesinin araştırma sonucu gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması kast olunan amacın 
gerçekleştirilmesine uygun olmadığını göstermez.  
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Anılan suç, bu yönüyle “ Tehlike Suçu ” olup, As.C.K.nun 81 nci maddesi tehlikenin 

doğmuş olmasını yaptırıma bağlamaktadır.  

Hareketin dış alemde bir değişiklik meydana getirmesine netice denir. Bu 

neticenin gerçekleşmesi halinde, suç da tamamlanmış olur. Netice gerçekleşmediği 

halde kanun suçun cezasını yine kabul etmekte ise, suç yine tamamlanmış sayılır, fakat 

bunları ancak netice gerçekleştiği zaman tamamlanan suçlardan ayırt etmek için, sözü 

geçen suçlara neticesi harekete bitişik suçlar yahut neticesiz suçlar veya tehlike suçları 

denilmektedir.  302 

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçunun oluşabilmesi için kanun 

metninde bazı şekli unsurlar sayılmıştır.  

 

3.8.2.1. İsim Değiştirilmesi 

Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı 

düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. 

Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus 

müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir. 

 Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili 

resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri 

adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme 

davaları Cumhuriyet savcısı ve nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru 

huzuru ile görülür ve karara bağlanır. 

Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere 

açılabilir. Ad değişikliği halinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya 

ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların 

soyadını da düzeltir. 
                                                                                                                                          
 Açıklanan nedenlerle sahte olarak düzenlenip askerlik şubesine ibraz edilen “ön bildirim belgesi” 
sanıklarca kast olunan askerlikten kurtulmak amacını gerçekleştirmeye elverişli nitelikte bulunup, yapılan 
araştırma ile bunun gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması bu niteliğini değiştirmeyeceği.(As.Yrg. 4. 
D.nin ,07.06.2000 gün ve 2000/439 - 433 E.K.sayılı kararı) 
 
302 Dönmezer-Erman,A.g.e. Cilt II.Sh.369 
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Askerlik çağına girmiş bir yükümlünün askerlikten tamamen ve kısmen  

kurtulmak kastı ile ismini değiştirmesi halinde suç oluşur. Ancak 22.05.1930 tarihinde 

kabul edilen 1632 sayılı As.C.K.nun kabul edildiği dönemde ihtimal dahilinde olan bu 

husus bugün tüm nüfus kayıt sisteminin otomasyona alınması ve 25.04.2006 gün ve 

5490 sayılı Nüfus Hizmetler Kanununun 44 ncü maddesinin c fıkrasında Askerlik 

Hizmetleri için Milli Savunma Bakanlığının da nüfus kayıt bilgilerini almaya yetkili 

kurumlar arasında sayılması karşısında işlenebilirlik olasılığı oldukça düşük suçun şekli 

unsurlarından biri  niteliğindedir.  

3.8.2.2. Başkasını Kendi Yerine Tabip Muayenesine 

Göndermek 

 

As.C.K. nun 81 nci maddesinde, başkasını kendi yerine tabip muayenesine 

göndermek başlı başına bir suç olarak kabul edilmiştir.  

Genellikle son yükümlülerin son yoklamaları sonrasında As.K.nun 28 nci 

maddesi gereğince Askerliğe Elverişlidir, Askerliğe Elverişli Değildir şeklinde ayrıma 

tabi tutuldukları esnada, herhangi bir askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmayı 

gerektiren özrü olanları,303 kimlik belgelerini de değiştirmek suretiyle son yoklama 

esnasında  muayeneye  sokmaları,304 Askerliğe Elverişsizlik sonucu doğuracak bazı kan 

hastalıklarına sahip olanların kan ve idrar numunelerini kendi numunesiymiş gibi 

laboratuara vermeleri ve test yaptırılmasının sağlanması veya renk körü olanların 

muayeneye sokulması şeklinde bu suçun görüldüğü bilinmektedir.  

3.8.2.3. Başkasını Kendi Yerine Askere Göndermek 

 

                                                
303 Kendi yerine sakat kişiyi sıhhi kurula çıkararak elverişsizlik raporu alan sanığın fiili hile yapmak 
suçunu oluşturur. (As.Yrg. 3. D.nin ,23.08.1978 gün ve 1978/269 - 306 E.K.sayılı kararı) 
 
304 As.C.K.nun 81 nci maddesinde , başkasını kendi yerine tabip muayenesine göndermek başlı başına bir 
suç olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Ayak parmaklarından dördü kesik bir şahsı kendi yerine heyet 
muayenesine sokan sanık hakkında askerliğe elverişsiz raporunun , sağlık kuruluna iştirak eden tüm 
doktorlarca imzalanıp tamamiyet ve resmiyet kazanması karşısında , suçun teşekkül ettiği gözetilmeden 
teşebbüs derecesinde  kaldığından bahisle hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.( As.Yrg. 
Drl..Krl.nun ,27.12.1990  gün ve 1990/183 - 159 E.K.sayılı kararı) 
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Genellikle kardeşlerin birbiri yerine askere gitmesi veya ekonomik durumu iyi 

olanların para karşılığında muhtaç durumda olanları kendi yerlerine askere göndermesi 

şeklinde tezahür etmektedir.305 

3.8.2.4. Başkasının Hüviyet Cüzdanını veya Askeri 

Vesikasını Kullanmak 

Uygulamaya bakıldığında özellikle başka yükümlülere ait askerlik raporlarının 

askerlik şubelerinde görevli işlem memurları ile yapılan menfaat karşılığı anlaşmalar 

neticesinde kullanılması şeklinde suçun işlendiği görülmektedir.306  

3.8.2.5. Askerlik İşlerinde Sahte Şahadetname ve Evrak 

Kullanmak 

Özellikle sahte okul diplomaları,307 yurt dışı çalışma belgeleri308 ve sağlık 

raporları309 kullanılması310 sureti ile suç işlenmektedir. 311 

                                                
305 Sanıklardan M.A’nın ilk ve son yoklamalarını şahsen yaptırdıktan sonra kendisine ait nüfus hüviyet 
cüzdanına kardeşi S.A’nın fotoğrafını yapıştırıp tastik ettirdiği ve kendisinin yerine S.A.nın askere 
yollanmasını sağladığı, bu suretle askerlikten kurtulmak için hile yaptığı, diğer sanık S.A.nın da ağabeyi 
M.A yerine askere gitmek suretiyle ve diğer bazı fiilleri ile zikri geçen suça bilerek iştirak ettiği,  
anlaşıldığından sanıklardan M.A’nın As.C.K.nun 81/1 ve diğer sanık S.A.nın As.C.K.nun 81/2 nci 
maddesi gereğince cezalandırılmaları..... (As.Yrg. 2. D.nin ,15.06.1972 gün ve 1972/162 – 155 E.K.sayılı 
kararı)   
 
306 Askerlik şubesinde sivil memur olan sanığın , başka bir ere ait “askerliğe elverişli değildir” şeklindeki 
rapor üzerinde askerlik şubesine ait daktilo ile tahrifat yaparak isim hanesine anlaştığı, diğer sanığın 
ismini yazması ve resmi yazı ile de adı geçenin birliğine gönderip terhis işleminin yapılmasını istemesi , 
ancak kıtası tarafından kesin raporun istenmesi üzerine durumun zahire çıkması şeklinde tecelli ve 
tezahür eden olayda  başkan  bir ere ait raporda tahrifat yapıldığının anlaşılmasına ,raporda aldatma 
kabiliyetinin bulunduğunun kıtaca kesin raporun istenmesi ile ortaya çıkmasına , fiil ile kamu itimadının 
bozulduğunun izahtan vareste olmasına, sanığın sahtecilik şuur ve iradesinin açıkça ortaya çıkmış 
bulunmasına binaen T.C.K.nun 342/1 nci maddesinde yazılı suç tüm unsurları ile tekevvün etmiştir. Sahte 
raporu bilerek kullanan sanık erin fiili de bu suça iştiraktir. (As.Yrg. 3. D.nin ,25.12.1984 gün ve 
1984/459 - 465 E.K.sayılı kararı)   
 
307Sanığın, yaptığı hile ve desiseyle, sahte lisans diploması fotokopisini notere “aslı gibidir” şeklinde 
onaylatmak suretiyle elde ettiği ve Noterlik Kanununun 82 nci maddesine göre, aksi sabit oluncaya kadar 
geçerliliğini muhafaza eden belgeyle, üniversite mezunu olmadığı, dolayısıyla 1076 sayılı kanun uyarınca 
yedek subay adayı olma hakkı bulunmadığı halde, bu statüye tabi kılınmasını sağlayarak hizmet şartları 
ve askerlik süresi itibariyle daha avantajlı bir konum elde etmiştir. 
 Noter tasdikli lisans diploması fotokopisini gören Askerlik Şubesinin, sanık hakkında yedek 
subay adayı olarak askerliğine karar alması ve buna göre işlem yapması normaldir. Belgede iğfal ve ikna 
kabiliyeti vardır. Nitekim, sanık görevlileri aldatmak suretiyle “8 aylık kısa dönem er” statüsüne 
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ayrılmasını sağlamıştır. Bu itibarla, Mahkemenin yerinde ve dosya içeriğine uygun gerekçelerle suçun 
sübutunu kabulde, suç vasfını tayinde, sanık hakkında As.C.K.nun 81 nci maddesine göre ceza takdir 
edilirken Daireler Kurulu kararı karşısında eylemin “az vahim hal” kabul edilmemesinde, yasal 
imkansızlık nedeniyle cezanın para cezasına çevrilmemesinde ve tecil edilmemesinde, usûl ve 
uygulamada isabetsizlik ve kanuna aykırılık bulunmadığından, sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen 
temyizlerinin reddi ile mahkûmiyet hükmünün onanması gerekmiştir. (As.Yrg. 1. D.nin ,26.04.2000 gün 
ve 2000/259 - 256 E.K.sayılı kararı)   
  
308 Sanığın öğrenci olması sebebiyle askere sevkinin yasal mazeretine binaen birkaç kez ertelendiği, en 
son Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenci iken 1998 yılında  ilişiğinin kesilmesi üzerine 
yoklamasını yaptırması için adına son yoklama çağrı pusulası düzenlendiği, ancak sanığın Askerlik 
Şubesine müracaat etmediği, müteakiben 19.10.1998 tarihinde Bağdat Başkonsolosluğuna müracaat 
ederek bu ülkede çalıştığına ilişkin belgeler ibraz ettiği ve Başkonsolosluk tarafından askerliğinin altı ay 
süre ile ertelendiği, 14.04.1999 tarihinde yeniden Bağdat Konsolosluğuna müracaat ederek askerliğini 
23.09.1999 tarihine kadar ertelettiği, müteakiben 12.09.1999 tarihinde tekrar Bağdat Başkonsolosluğuna 
müracaat ederek askerliğini 23.03.2000 tarihine kadar ertelettiği, 18.02.2000 tarihinde ise Azerbaycan - 
Bakü'de çalıştığını beyan ederek Bakü Başkonsolosluğuna müracaat ettiği ve bu ülkede ikamet ettiği ve 
çalıştığına ilişkin belgeler ibraz ettiği ve askerliğini 24.08.2000 tarihine kadar altı ay süre ile ertelettiği, 
söz konusu erteleme başlangıç tarihi olan 19.10.1998 tarihi ile en son yapılan ertelemenin bitim tarihi 
olan 24.08.2000 tarihlerinde sanığın yurda giriş-çıkış kayıtları incelendiğinde 19.10.1998 - 31.12.1998 
tarihleri arasında toplam 9 gün, 1999 yılında toplam 153 gün yurt dışında bulunduğu, 2000 yılında son 
erteleme bitim tarihi olan 24.08.2000 tarihine kadar olan sürede ise toplam 99 gün yurt dışında 
kaldığı,diğer bir ifade ile ertelemenin başlangıcı olan 19.10.1998 tarihi ile en son erteleme bitim tarihi 
olan 24.08.2000 tarihleri arasında yaklaşık 22 aylık sürede sanığın toplam olarak 8,5 ay yurt dışında 
bulunduğu, sanığa askerlikle ilgili yapmış olduğu erteleme başvurularında gerçeğe aykırı belge ibraz 
etmesi ve beyanda bulunması halinde hakkında yasal işlem yapılacağına ilişkin tebligatın yapıldığı maddi 
vak'a olarak sabit ise de;Sanığın dosya dizi 301-334'deki belgelerden Azerbaycan'da, dizi 349-389'da 
bulunan belgelerden Irak'ta işçi statüsünde belirli fasılalarla çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Askerliğine karar aldırdıktan sonra yurt dışına çıkan ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G 
maddesine uygun biçimde aldığı erteleme kararında, Yabancı Ülkede Bulunan Yükümlülerin (İşçi) 
Erteleme Belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan bu  belgelerin  gerçeği yansıtmadığı ya da sahte 
olduğuna dair dosyada hiçbir delil bulunmamaktadır. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi 
uyarınca usulüne uygun olarak alınan Yabancı Ülkede Bulunan Yükümlülerin (İşçi) Erteleme Belgesi 
nedeniyle askere sevki müteaddit defa ertelendikten sonra, bu süreç içerisinde takvim yılının altı aydan 
fazla olan bölümünü yurt dışında geçirmesi gerekirken çeşitli tarihlerde Türkiye’ye gelip bir süre yurt 
içinde kalarak Türkiye’deki işleri ile ilgilenmesi ve zaman zaman bir takvim yılının büyük bir bölümünü 
Türkiye’de geçirmiş olmasının, ASCK'nın 81/1 nci maddesinde aranılan askerlikten tamamen ya da 
kısmen kurtulmak özel kastı altında hile ve desise yapmak unsurunun varlığına kesin ve yeterli derecede 
delil oluşturmaz.  

Bu tespitlere nazaran, sanığın kendisini askerlik hizmetinden kurtarmak veya askerlik hizmetini 
bir süre geciktirmek için sahte belge tanzim ettiğine, hile, desise de bulunduğuna ve suç işleme kastı ile 
hareket ettiğine dair dosyada yeterli delil olmadığından, sanık hakkında müsnet suçtan beraat kararı 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyete hükmedilmesi Kanuna aykırı görülmüş 
 
309 Sanığın Ardahan Çıldır 25 nci Mknz.P.Tug. 9 ncu Hd.Tb.2 nci Bl.K.lığında askerlik hizmetini  yerine 
getirirken 01.02.2001 tarihinde Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi mikrobiyoloji laboratuarında 
kan vererek hepatit (sarılık) tahlili yaptırdığı, tahlil sonucunda  hepatit (sarılık) hastası olup olmadığının 
tespitine imkan veren HBSAg bulgularının  negatif (-) çıktığını ve hepatit (sarılık) hastası olmadığını 
görünce, kendi beyanına göre, bir internet kafeye giderek bilgisayarda  HBSAg testi verilerini  reaktif 
(pozitif) gösteren sahte bir  laboratuar sonuç formu düzenlendiği ve bu sahte formu mikrobiyoloji 
servisinde imzaya çıkarılan  diğer  evrak arasına koyarak imzalanmasını sağladığı, müteakiben sağlık 
kuruluna çıkarak bu sahte laboratuar sonuç formuna istinaden (6) ay hava değişimi  alarak memleketine 
gittiği, hava  değişimini  kullanmaktayken olayın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

Dosyanın incelenmesinde, sanığın askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak kastıyla hareket ettiği ve 
yaptığı hilenin istediği neticeyi gerçekleştirmeye elverişli olup nitekim hastanenin ilgili klinik ve sağlık 



 
150

3.8.2.6. Hile ve Desise Yapmak 

            Askerî Ceza kanununun 81 nci maddesinde; 

 1) Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak  

 kastıyla; 

 a) İsmini değiştirenler,  

 b) Başkasını kendi yerine tabip muayenesine veya askere gönderenler, 

 c) Başkasının hüviyet cüzdanını veya askerî vesikasını kullananlar,  

 d) Askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullananlar,  

 e) Her ne suretle olursa olsun hile veya desise yapanlar, 

 2) Kıtaya veya bir müesseseye intisap ettikten sonra kendisinin yapmaya mecbur 

olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kastıyla hile yapanlar,ile bunların 

şerikleri cezalandırılmaktadır. 

 Maddenin ilk fıkrasında, askerlik çağına girenler açısından bazı özel hallerle 

birlikte, "her türlü hile veya desise"den bahsetmekle beraber, ikinci fıkrada asker 

edilenler açısından ise sadece "hile"nin yer alması, suçun kanuni tarifine uygun maddi 

unsurunu "hile" niteliğinde olan fiillerin teşkil ettiğini göstermektedir. Bu düzenleme 

biçiminden, bu suçun sahte evrak ile veya hileye elverişli her türlü fiil ve hareketlerle 

işlenmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu olan fiil 

                                                                                                                                          
kurulu tarafından, kendisinin tanzim ettiği laboratuar sonuç formunun sahte olduğu anlaşılmayarak sanığa 
hepatit B virüs enfeksiyonu teşhisiyle uzun bir süre hava değişimi raporu verildiği ve bu şekilde sanığın 6 
ay süre ile askerlikten uzak kalmak şeklinde askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunu işlediği... 
(As.Yrg. 1. D.nin ,07.07.2004 gün ve 2004/759 - 756 E.K.sayılı kararı)   
 
310 Silâh altında olup Ankara’ya gitmek üzere izinle Birliğinden ayrılan sanık Onbaşının izin hakkını 
kullandıktan sonra uzatılacak izin hakkı olmamasına rağmen izninin uzatılması talebinde bulunması, bu 
hususta çektiği/çektirdiği faksa Birliği Komutanlığınca cevap verilmeyince birliğine dönüp katılması 
gerekir iken birliğine dönmemek için yasal ve kabul edilebilir bir özür (mazaret) uydurmak ve bunun 
yasal ve resmi delil ve belgelerini temin etmek gayreti içine girdiği, diğer sanık Dr.H.N.K.’nin hazırlayıp 
imzaladığı içeriği de sahte olan istirahat raporunu temin ettiği, böylece hastanede yatmadığı halde yattı 
gösterilen süre kadar (18-25 Eylül 1997 tarihleri arasında) ve sonunda düzenlenen raporda belirtilen (20) 
günlük istirahat süresi kadar, toplam (27) gün yasaya aykırı şekilde askerlik hizmetinden uzak kaldığı, 
sanığın askerlik hizmetinden uzak kaldığı bu süreyi tabip raporu nedeni ile yapması gereken “Askerlik 
Hizmetinden” saydırmak düşüncesinde olduğu, sanık Doktorun da diğer sanığın bu düşüncesini 
gerçekleştirmesine verdiği sahte teşhisli raporla iştirak ettiği, sanıklarda sahte evrak tanzim etmek kasdı 
değil askerlikten kısmen olsun kurtulmak kasdı ve buna iştirak iradesi olduğu, As.C.K.nundaki bu özel 
hüküm ve düzenleme karşısında sanıkların sübuta eren eylemlerinin As.C.K.nun 81 nci maddesinde 
düzenlenmiş olan suçu oluşturduğu..(As.Yrg. Drl.Krl.nun ,08.06.2000 gün ve 2000/118 - 116 E.K.sayılı 
kararı)   
 
311 Sahtecilik ile ilgili hususlar bir sonraki bölümde ele alınacağından bu bölümde ele alınmamıştır. 
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değerlendirilirken bunun "hile oluşturabilecek" niteliği olup olmadığı tespit edilmelidir. 

Sahtecilik suçlarında aranan "iğfal kabiliyeti" kavramı, As.C.K.nun 81 nci maddesi 

açısından ancak bu anlamda söz konusu olabilir. Nitekim, Askerî Yargıtay İçtihatlarında 

"askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunun, bu amaca yönelik hile yapılması ve 

bu hilenin kast olunan amacı gerçekleştirmeye (sonuç doğurmaya) elverişli olması 

halinde oluşacağı, bu maddedeki kavramların sahtecilikten daha geniş kapsamlı 

oldukları "istikrarlı biçimde vurgulanmaktadır. 312 

 Suç ile ilgili yaptığımız daha önceki açıklamalardan da görüleceği üzere  

As.C.K.nun 81 nci maddesinde tanımlanan askerlik kısmen veya tamamen kurtulmak 

için hile yapmak suçu “netice suçu” değildir. Neticenin gerçekleşmesine ihtiyaç 

göstermeyen “şekli suç” diğer bir tanımlamaya göre “neticesi harekete bitişik” suç 

mahiyetindedir. Kanun koyucunun burada neticeyi meydana getirmeye elverişli hileli 

hareketi önlemek amacı ile “hileli hareketi yapmayı” müeyyide altına aldığı 

kuşkusuzdur. Yapılan hilenin neticeyi doğurmaya elverişli olması, yani kullanılan sahte 

belgenin, sunulduğu makam ve mercileri yanıltarak onları yanlış işlem yapmaya sevk 

edebilecek şekilde aldatıcılık (iğfal) ve inandırıcılık(ikna) yetenek ve özelliğinin 

bulunması gerekmektedir. 

Aldatıcılık ve inandırıcılık kabiliyeti olmayan ancak bir sonuç doğuran hileler ve 

sahte belgeler açısından Askeri Yargıtay’ın farklı görüşleri vardır. Askeri Yargıtay 

istikrar kazanmış kararlarında hilenin neticeyi doğurmaya elverişli olması, yani 

kullanılan sahte belgenin, sunulduğu makam ve mercileri yanıltarak onları yanlış işlem 

yapmaya sevk edebilecek şekilde aldatıcılık (iğfal) ve inandırıcılık(ikna) yetenek ve 

özelliğinin bulunması gerektiğini belirtirken, sonuç doğuran belgeler açısından bazı 

kararlarında ikna iğfal kabiliyetinin gerekmediği yönünde kararlar vermiştir. Askeri 

Yargıtay’ın, bazı kararlarında belirtildiği üzere “Askerlikten Kurtulmak İçin Hile 

Yapmak suçunda sahte belge kullanılarak ilgili makam ve merciler aldatılmış, arzu 

edilen netice gerçekleştirilmiş ise, artık bu belgenin ikna ve iğfal kabiliyetini taşıyıp 

taşımadığının araştırılmasına gerek yoktur.” şeklinde kararlar vermiştir.313 Bununla 

                                                
312Örneğin, As.Yrg. Drl.Krl.nun 09.02.1989 gün 1989/60-42, 28.9.1989 gün 1989/174-197, 28.09.1989 
gün 1989/192-198, 31.03.1994 gün 1994/28-31, 29.09.1995 gün 1995/117-118, 04.12.1997 gün 
1997/149-155 ve 08.01.1998 gün ve 1998/10-4 E.K.sayılı kararları) 
 
313 - (As.Yrg. Drl. Krl.nun , 19.10.2000 gün ve 2000/142 – 151 E.K.sayılı kararı) 
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birlikte Askeri Yargıtay arzu edilen neticenin gerçekleşmiş olması halinde de ikna iğfal 

kabiliyeti olamayan sahte belgelerle bu suçun işlenemeyeceği yönünde kararlar 

vermiştir. 314 

 Aldatıcılık ve inandırıcılık kabiliyeti olmasına rağmen askerlik işlemleri 

açısından kesin işlem yapmak için yeterli olmayan belgelerde yapılan sahtecilik ve 

hileler bu suça vücut vermemelidir. Bu anlamı ile kullanılan hileli veya sahte belgenin 

işlem yapmak için gerekli bir belgelerden olup olmadığının araştırılması gerekir. 315 

Askeri Yargıtay’ın bu görüşümüze uygun kararları316 olduğu gibi aksi yönde de bir çok 

                                                                                                                                          
       -( As.Yrg. Drl. Krl.nun ,29.11.1990 gün ve 1990/159 - 148 E.K.sayılı kararı) 
       -( As.Yrg. 4. D.nin ,26.09.1995 gün ve 1995/629 - 627 E.K.sayılı kararı) 
       -( As.Yrg. 4. D.nin ,10.01.2001 gün ve2001/ 5 - 1 E.K.sayılı kararı) 
 
314
 Tavşanlı Askerlik Şubesi mükellefi olan sanığın, askerliğe elverişsiz olduğunu belirten, İstanbul 

Deniz Hastanesinden alınmış gibi düzenlenen, 3.11.1997 tarihini taşıyan sahte bir rapor fotokopisini 
Tavşanlı Askerlik Şubesine gönderdiği, Askerlik Şubesinin, bu belgenin tasdiksiz bir fotokopi olduğunu 
sanığın hiç bir askerlik şubesine ve askeri hastaneye sevkedilmediği halde bu belgenin nasıl ortaya 
çıktığını, belge üzerindeki ilginin askerlik şubesinde bulunmadığını, hitap edilen makamın yazılmadığını, 
resmi kanaldan gelmediğini, sanık tarafından postaya verildiğini şu hali ile bu belgenin hiçbir işleme esas 
alınamayacak, geçersizliği çok açık bir şekilde anlaşılabilecek bir belge olduğunu, böylece bir 
fotokopinin kolaylıkla düzenlenip gönderilebileceğini düşünmesi gerektiği, TSK.Sağlık Yönergesi 
Yönetmeliğinin (160-1) 3 ncü Bölüm 1/a maddesinin böylece gözardı edildiği, bu durumda sözkonusu 
belgeyi hiçbir şekilde işleme koymaması gerektiği başkaca açıklamaya gerek kalmayacak şekilde ortaya 
çıkmıştır. 
 Demek ki sanığın böylece bir yazıyı kullanmasının AsCK.nun 81.maddesinin öngördüğü (hile) 
niteliğinde olmadığı, kimseyi kandıracak ve ikna edecek mahiyetinin bulunmadığı, 5 ay askere geç 
sevkedilişinin yaptığı hile sonucu değil, Tavşanlı Askerlik Şubesi görevlilerinden çok basit 
dikkatsizliklerinden kaynaklandığı, dolayısıyla askerlikten kısmen kurtulmak için hile yapmak suçunu 
maddi unsurunun oluşmadığı, bu suçu işlemek için elverişli vasıtanın bulunduğundan sözedilemiyeceği 
sonucuna varıldığından...,-( As.Yrg. Drl. Krl.nun ,12.02.1998 gün ve 1998/30 - 26 E.K.sayılı kararı) 
 
315 Dava konusu edilen olayda askerlik şubesince verilen “ön bildirim belgesi” incelendiğinde: Sanığın 
Nusaybin Askerlik Şubesi Başkanlığının dizi 21’de bulunan 15.5.1996 tarih ve As.Şb.:9029 (1976/13) 96 
sayılı yazısı ile Diyarbakır Askeri Hastanesine sevk edilmesine karşılık, çelişkili bir şekilde ön bildirim 
belgesinin “ilgi” yazılı bölümünde  bu tarihin 20.5.1996 olarak yazıldığı görülmektedir. Bu husus 
dikkatten kaçsa dahi aynı belgede sanığa 15.5.1996 gün ve 125 sayılı raporla “karaciğer sirozu” teşhisi ile 
B/6 F/2 uyarınca “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu verildiği belirtilmektedir. Şu durumda 20.5.1996 
tarihinde hastaneye sevk edilen mükellefe 15.5.1996 tarihinde askerliğe elverişli değildir şeklinde rapor 
verilmesinin mümkün olmadığı normal bir dikkate sahip bir görevli tarafından fark edilip, şüpheye 
düşülmeli idi. Şube görevlilerinin doğrudan ön bildirim belgesini ilgi vererek rapor aslını hastaneden 
istemeleri hususu, rapor üzerinde en basit bir inceleme dahi yapmadıklarını ortaya koymaktadır. 
Öte yandan, söz konusu belgenin askerlik şubesi görevlilerini yanılttığı kabul edilse bile, TSK.Beden 
Yeteneği Yönetmeliğinin 15 nci maddesine göre, bu belge ile kesin işlem yapılamaya-cağı, kesin işlemin 
ancak üst makamların onayından geçecek onaylı sağlık kurulu raporu ile yapılabileceği hususu ile kısmen 
veya tamamen askerlikten kurtulmak sonucunu doğurmaya elverişli olmayan belge birlikte 
değerlendirildiğinde sanığa isnat edilen askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunun oluşmadığı 
sonucuna varılmıştır. (As.Yrg. Drl.Krl.nun ,12.11.1998 gün ve 1998/156 - 146 E.K.sayılı kararı)   
 
316 Üzerinde kesin işlem yapılması mümkün olmayan, kesin işlemin yapılması ancak üst makamın 
onayından geçen sağlık kurulu raporuyla mümkün olan, bu nedenle askerlikten kısmen veya tamamen 
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kararı mevcuttur. Askeri Yargıtay bazı kararlarında üzerinde kesin işlem yapılması 

mümkün olmayan, bunun için doğruluğunun araştırılması gereken “ belgelerin  ” ibraz 

edilmesi halinde, bu belgenin iğfal kabiliyetini haiz bir belge olması ve doğruluğunun 

tespiti için yapılan araştırma süresince de askerlik işlemlerinin durdurulmuş olması 

halinde “Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçu oluşur.” şeklinde kararlar 

vermiştir.317 

Bize göre Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçunun oluşumu için 

yapılan hilenin sonuç doğurup doğurmadığına bakılmaksızın yapılan hilenin neticeyi 

doğurmaya elverişli olup olmadığının, yani kullanılan sahte belgenin, sunulduğu makam 

ve mercileri yanıltarak onları yanlış işlem yapmaya sevk edebilecek nitelikte aldatıcılık 

(iğfal) ve inandırıcılık (ikna) yetenek ve özelliğine sahip olup olmadığının tespit 

edilmesi, bahse konu özelliklere sahip değil ise de sabit olan eylemlerinin genel 

hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir.318  

                                                                                                                                          
kurtulmak gibi bir neticeyi meydana getirmeye elverişli olmayan “sahte hasta çıkış belgesinin” ibraz 
edilmesiyle As.C.K.nun 81 nci maddesinde yazılı suç oluşmaz. 
  - (As.Yrg. 3. D.’nin 20.11.2001 gün ve 1997/1016 – 1008 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. Drl.Krl.’nun ,04.12.1997  gün ve 1997/149- 155 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun,19.03.1998  gün ve 1998/  46 - 46 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun 12.11.1999  gün ve  1999/156 – 146 E.K.sayılı kararı) 
 
317 Üzerinde kesin işlem yapılması mümkün olmayan, bunun için doğruluğunun araştırılması gereken “ 
sahte hasta çıkış belgesinin ” ibraz edilmesi halinde, bu belgenin iğfal kabiliyetini haiz bir belge olması 
ve doğruluğunun tespiti için yapılan araştırma süresince de askerlik işlemlerinin durdurulmuş olması 
halinde “Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak” suçu oluşur. 
             Askeri Yargıtay tarafından aynı doğrultuda verilen kararlar 
 -( As.Yrg.Drl.Krl.’ nun  28.05.1998  gün ve 1998/ 74 – 79 E.K.sayılı kararı)  
 - (As.Yrg. 2. D.nin’ 17.03.1999 gün ve 1999/204 - 200 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. 3. D’nin   16.03.1999  gün ve 1999/142 - 139 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. 3. D’nin   23.12.1997  gün ve 1997/708 - 705 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. 4. D’nin    07.06.2000  gün ve 2000/439 - 433 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. 1. D’nin   20.12.2000  gün ve  2000/830 - 835 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. 3. D’nin   01.05.2001  gün ve 2001/ 343 - 349 E.K.sayılı kararı) 
 - (As.Yrg. 2. D’nin   16.05.2001  gün ve 2001/ 391 - 382 E.K.sayılı kararı) 
  
 
318 Olayda hile unsurunun (düzenlenen belgenin inandırıcılığının olmaması ve netice istihsaline elverişli 
bulunmaması nedeniyle) gerçekleşmemiş olması nedeniyle Askerlikten kurtulmak için hile yapmaya  
teşebbüs suçunun   oluşmadığı sonuçta her üç Sanığın olayın ortaya çıkarıldığı aşamaya kadar 
gerçekleştirdikleri sabit görülen eylemlerinin “Devlet Memuruna İntisap İddiasıyla Menfaat Temin 
Etmek” suçunu oluşturabileceği...,(As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun 04.05.2000  gün ve  2000/89 - 92 E.K.sayılı 
kararı)   
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Bahse konu suç açısından askerlik çağında olanlar ile askere sevk edilenler 

açısından suçun işleniş biçimi dikkate alındığında farklı unsurlar tespit edilmiştir. 

Askerlik çağına girenler açısından bazı özel hallerle birlikte, "her türlü hile veya desise" 

ile suçun işlenebileceği belirtilirken, asker edilenler açısından ise sadece "hile" den 

bahsedilmesindeki amaç suçun hileye unsuru taşıyan her türlü fiil ve hareketlerle 

işlenmesinin mümkün olduğunun belirtilmesidir. Bu anlamda askerlikten kurtulmak 

sonucunu doğurmaya elverişli her türlü hususla suç işlenebilecektir.    

 

3.8.3. Manevi Unsur 

 

Suçun manevi unsuru failin askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak 

kastıyla hareket etmesidir.319 Askerlik hizmetinden kaçınmak, kastın ve fiilin esasını 

teşkil etmelidir. Dolus evantualis yeterli değildir. 320 Maddedeki kast “özel kast” olup 

“askerlik hizmetinden büsbütün veya kısmen kurtulmak” amacına özgüllenmelidir.321 

Failin bu istek ve arzu ile hareket etmesi gerekmektedir. Askerlik hizmetinden 

kaçınmak, kastın ve fiilin esasını teşkil eder. 

As.C.K.nun 81 nci maddesinde belirtilen “ büsbütün ve kısmen” kelimeleri ile 

failin eylemlerini hizmet ve görevden devamlı surette kaçınmaya yöneltmesine gerek 

olmadığı, belirtilmek istenmiştir.322 Bu nedenle firar, izin tecavüzü, yurt dışına firar gibi 

belirsiz bir süre, uzun bir zaman dilimi için failin hizmetten kaçmak arzusunun tespitine 

lüzum yoktur; ancak münferit bir hizmet (koğuş nöbetçisi, mutfak görevlisi vs.)  ve  

görevden kurtulmak, serbest kalmak arzu ve isteği de bu suçun oluşumu için yeterli 

değildir. Çünkü bu halde fail askerlik hizmetine ait vazifelerden kaçınmak istememiştir. 

Bu hallerde failin tamamlanan eylemleri As.C.K.nun, 134323 ,477 S. DMK. 49324 ncu 

maddesinde belirtilen suçlara vücut verebilir . 

                                                
319 KARDAŞ Ümit, ÇINGI Mehmet,A.g.e.,s.573 
 
320 TAŞKIN Rifat N,A.g.e., s.150 
 
321ÇELEN Orhan, Askeri Ceza Kanunu, s,303 
  
322 ÖZBAKAN Hulusi,A.g.e.,s.185 

323Hakikate Muhalif Rapor Lahiya Sair Evrak Tanzim ve İta Edenler As.C.K.nu Madde 134 - 1. Hizmete 
veya tevdi edilen bir vazifeye müteallik olarak kasten hakikate muhalif rapor veya takrir veya layiha ve 
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Eğer fail belirli bir zaman dilimi için örneğin manevra zamanı, eğitim dönemi, 

ülke içindeki bir karışıklığın devamı, harp halinin devamı süresince askerlik 

hizmetinden kaçınmak isterse veya kendisinin yetiştirildiği ihtisasına ilişkin (pilotluk, 

paraşütçülük, denizaltıcılık, dağcılık, dalgıçlık, kurbağa adamlık vb.) bir hizmetten 

kaçınmak isterse yine fiil 81 nci madde kapsamında değerlendirilmektedir.  

Bununla birlikte hizmet süresi çok olan bir statüden, hizmet süresi az olan bir 

statüye geçmek arzu ve isteği ile yapılan hile ve desiseler bu suça vücut vermektedir.325 

Askerlik hizmetinden  "büsbütün veya kısmen kurtulmak" amacına yönelik 

olmayan ancak askerlik işlemlerinin geciktirilmesine yönelik eylemlerin As.C.K.nun 81 

nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. 326 Çünkü burada failin 

                                                                                                                                          
sair resmi evrak tanzim eden veren veyahut bunların hakikate muhalif olduğunu bilerek mafevklere 
takdime delalet eden altı aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır.  

324 Bilerek Doğru Söylemeyenler 477 S., D.M.K.MADDE 49 - Hizmete ait işlerde âmirin sorusuna karşı 
bilerek doğru söylemeyenler bu eylemlerinden hizmet aksamamış ise bir aya kadar oda veya göz hapsi ile 
cezalandırılırlar. 

325 Hizmet müddeti çok olan bir sınıftan, hizmet müddeti az olan bir sınıfa geçirilmeyi temin zımnında 
yapılan sahtekarlık da askerlikten kısmen kurtulmak suçunun unsurlarını ihtiva eder ( As.Yrg.GnKrl. 
21.7.1934-285). Sanığın yaptığı hile ve desiseyle, sahte lisans diploması fotokopisini notere ‘’aslı 
gibidir‘’ şeklinde onaylatmak suretiyle elde ettiği ve Noterlik Kanununun 82 nci maddesine göre, aksi 
sabit oluncaya kadar geçerliliğini muhafaza eden belgeye, üniversite mezunu olmadığı, dolayısıyla 1076 
sayılı Kanun uyarınca yedek subay olma hakkı bulunmadığı halde, bu statüye tabi kılınmasını sağlayarak 
hizmet şartları ve askerlik süresi itibariyle daha avantajlı bir konum elde etmiştir. Noter tasdikli lisans 
diploması fotokopisini gören Askerlik Şubesinin, sanık hakkında yedek subay adayı olarak askerliğine 
karar alması ve buna göre işlem yapması normaldir. Belgede iğfal ve ikna kabiliyeti vardır. Nitekim, 
sanık görevlileri aldatmak suretiyle ‘’ 8 aylık kısa dönem er ‘’ statüsüne ayrılmasını sağlamıştır. Bu 
itibarla, mahkemenin suçun sübutunu kabulde, vasfını tayinde isabetsizlik ve kanuna aykırılık 
bulunmadığından, sanığın ve müdafiinin bu konulara yönelik temyizini reddi gerekmiştir. 
(As.Yrg.1.D.nin, 02.02.2000 gün ve 2000/71 – 69 E.K. sayılı kararı) 
 
326 Askerlik Şubesi Başkanlığında asker alma işlem memuru olarak görevli sanık M.B.'un, Ağustos 1996 
celbine katılmaması nedeniyle bakaya olarak aranmakta olan Y.K.'nın istemi üzerine  bilgisayardaki 
kayıtlara girerek daha önce tanzim  edilmiş olan sevk işlemlerini yok  ettiği, adı geçen yükümlünün 
bakaya takibini durdurduğu, bu hususta Afşin Kaymakamlığına yazı yazılmasını ve yükümlüye de yüksek 
okula kaydında askerlik yönünden sakınca bulunmadığına dair belge verilmesini sağladığı,  ayrıca yurt 
dışında bulunan ve yoklama kaçağı olarak  aranmakta olan  S.G. isimli  şahsın  yerine  kardeşi  H.G.'in 
resmini evraka yapıştırmak ve H.G.'i doktora muayene ettirmek suretiyle S.G.'in son yoklama işlemlerini 
tamamlattırdığı ve anılan yükümlünün yoklama kaçağı durumunu sona erdirdiği ve bu hususta Afşin 
Kaymakamlığına yazı yazılmasını ve yurt dışına çıkmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair 
belge verilmesini sağladığı, sanık H.G.'in de kardeşinin isim ve kimlik bilgileri yazılı ancak  kendi 
fotoğrafı yapıştırılmış belge ile kardeşi S.G.'in son yoklama muayenesini yaptırdığı hususlarında kuşku 
olmayıp, Daire ile Başsavcılık arasındaki anlaşmazlık, sabit olan eylemlerin nitelendirilmesine ilişkindir. 
 Askeri Ceza Kanununun 81  nci maddesinde, "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçunun 
oluşması için failin eylemlerinin, "askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak" kastına yönelik olması  
kanuni unsur olarak öngörüldüğünden ve dava konusu  olayda  da  büsbütün  kurtulmaya yönelik bir 
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amacı askerlikten tamamen veya en azından kısmen kurtulmak değil, askere geç gitmek, 

sevkini geciktirmek ve zaman kazanmaktır. Bu anlamı ile failin eylemlerinin tezimiz 

içinde anlattığımız yoklama kaçağı veya bakaya kalmak açısından değerlendirilmelidir.  

Aynı şekilde askerlikten büsbütün ve kısmen kurtulmak amacına yönelik 

olmayan başka bir suçu gizlemeye yönelik olan eylemler de bahse konu suçun özel kast 

ile işlenebileceği gerçeği karşısında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna 

vücut vermeyecektir.327  

 

3.8.4.  Hukuka Aykırılık Unsuru 

 
Hukuka aykırılık unsuru hakkında kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek 

suçu ile ilgili hususlar bu suç için de geçerlidir. Suçun maddi unsurunun hileli eylemler 

yapmak olması ve bu hilenin askerlikten kurtulmaya yönelik olması karşısında meşru 

savunma hukuka uygunluk sebebinin bu suç açısından uygulanması mümkün değildir. 

Bu suç açısından zorunluluk halinin varlığından da bahsedemeyiz. Askerlik 

hizmetinin önemi ve sürekliliği değerlendirildiğinde bir kişinin hakkını kullandığı kabul 

                                                                                                                                          
eylem bulunmadığından sanıkların eylemlerinin askerlikten kısmen  kurtulmak  kapsamında  kabul  edilip 
edilemeyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. 
 "Kısmen" sözcüğü "kısmi olarak" anlamına gelen ve Arapça "kısm" sözcüğünden türetilmiştir. 
"Kısm/Kısım" ise, "parçalara ayrılmış  bir şeyin her bölümü, bölük, kesim" anlamına gelmektedir 
(Meydan Larousse Cilt 7 S.265).  Sözcüğün bu  anlamı karşısında; askerlik hizmetinden  "kısmen 
kurtulmak" amacına yönelik fiillerin  askerlik hizmetinin bir bölümünden kurtulmayı hedef alması 
gerektiği, bunu hedef almayan ve askerlik işlemlerinin geciktirilmesine  yönelik eylemlerin bu kapsamda 
kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bunun aksine bir düşünce ile ve askerlik hizmetinin geç yapılmasını 
da "kısmen kurtulmak" olarak kabul etmek, ancak yorum yoluyla mümkün olabilecektir. Maddi ceza 
hukukunda yorum yoluyla kanunen tarif edilmiş bir suç  tipinin kapsamının genişletilmesine olanak 
bulunmadığından,  askerlik hizmetinin geç yapılmasına yönelik fiillerin As.C.K.nun 81 nci maddesinde 
tanımlanan suçu  oluşturduğu  kabul  edilemez.  Nitekim, bu  tür  fiillerin  müeyyideleri As.C.K.nun 63 
ncü maddesinde düzenlendiği gibi, bu sırada işlenmiş sahtecilik v.s. suçlar söz konusu ise bunlar 
hakkında genel hükümlerin uygulanacağı açıktır. 
 Dava konusu olaylarda; yoklama kaçağı durumundaki S.G. ve bakaya durumundaki Y.K. ile 
ilgili olarak yapılan hileli işlemler, adı geçen yükümlülerin askerlikten büsbütün  veya kısmen 
kurtulmaları maksadıyla yapılmadığı,  bu hileler  ile  anılan  kişilerin  askere sevklerinin  geciktirildiği,  
dolayısıyla As.C.K.nun 81 nci maddesinde tanımlanan suçun kanuni unsur itibariyle oluşmadığı 
anlaşıldığından..., (As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun 18.03.1999  gün ve  1999/27 - 56 E.K.sayılı kararı) 
 
327 İzin tecavüzü sırasında sahte evrak tanzimi askerlikten kısmen ya da tamamen kurtulmak amacına 
yönelik olmayıp başlamış olan izin tecavüzü suçunu gizlemeye yöneliktir. Bu nedenle izin tecavüzü 
dışında resmi evrakta sahtecilik suçu da oluşur.Eylemlerin bir bütün halinde askerlikten kurtulmak için 
hile yapmak suçunu oluşturduğuna ilişkin kabul isabetli değildir. (As.Yrg.1.D.nin, 10.03.2004 gün ve 
2004/200 - 192 E.K. sayılı kararı) 
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edilerek askerlikten kurtulmak için hile yapması da mümkün olmamakla , bu suç 

açısından hakkın kullanılmasının bir hukuka uygunluk sebebi olduğunu kabule imkan 

yoktur.  Suçun mağdurunun devlet, kamu olması karşısında ilgilinin rızası da eylemde 

bir hukuka uygunluk sebebi olarak ele alınamayacaktır. 

 

3.8.5. Kusurluluk Unsuru 

 

Kusurluluk hareketin kusurlu bir şekilde işlenmesidir. Failin askerlikten 

kurtulmak için hile yapmak suçunu işlediği halde bazı durumlarda failin kusurunun 

bulunmadığından söz edilmesi mümkün olabilecektir. Özellikle kişiden aksine hareket 

etmesinin beklenemediği durumlarda ve  kaçınılmaz nedenlerin varlığı halinde 

kusurluluk unsurunun kalktığından ve bir mazeret nedeninin bulunduğundan söz 

edilmektedir. 

 

3.8.5.1. Mazeret Nedenleri 

Bu suç da mazeret nedenleri açısından Türk Ceza Kanununun bu hususla ilgili 

hükümlerine tabidir. Genel mazeret nedenleri, bu suç açısından da   uygulama alanı 

bulacaktır.  

Suçun maddi ve manevi unsurları değerlendirildiğinde kanunun hükmü ve 

zorlayıcı olan emrin uygulanması, bu suç açısından da söz konusu olmayacaktır.  

Bu bağlamda uygulanabilecek nitelikteki mazeret nedeninin, bu suç açısından da 

T.C.K.nun 28 nci maddesinde belirtilen cebir ve şiddet , korkutma ve tehdit olabilme 

ihtimali söz konusu olabilecektir. Askere gitmemesi için bir kişinin tehdit edilmesi, 

şiddete maruz kalması, korkutulması karşısında askere gitmemek için hile yapması olası 

bir ihtimaldir.  

 

3.8.5.2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  

Yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı konusunda daha önce incelenen suçlarla ilgili 

bölümlerde açıklanan hususlar bu suç açısından da geçerli olduğu için bu bölümde 
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ayrıca incelenmeyecektir. Suçun maddi unsurunun hileli davranışta bulunmak olması 

karşısında  geçici nedenle yada irade dışı alınan alkol ve uyuşturucu madde etkisi ile bu 

suçların işlenmesi halin olağan akışına uygun düşmemektedir.Ateşli bir hastalık, uyku 

hali, uyurgezerlik, ipnotik telkinler, epilepsi krizi, insüline bağlı şeker hastalığı, üremi 

hastalığı, gebelik sonrası ortaya çıkan psikozlar ve zehirlenmeler sonucu bilinç 

bozuklukları ile bir yükümlünün askerlikten tamamen ve kısmen kurtulmak amacıyla 

ismini değiştirmesi, başkasını kendi yerine tabip muayenesine ve askere göndermesi, 

başkasının hüviyet cüzdanı ve askeri vesikalarını kullanması, askerlik işlerinde sahte 

şahadetname veya evrak kullanması yahut  herhangi bir hile ve desise içeren davranışta 

bulunması mümkün değildir.  

 

3.8.5.3. Kaçınılmaz Haksızlık Yanılgısı  

Kaçınılmaz haksızlık yanılgısı ile ilgili olarak kendini askerliğe yaramayacak 

hale getirmek suçu ile ilgili açıklamalarımız bu suç açısından da geçerlidir.  

 

3.8.6.  Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

3.8.6.1. Suça Teşebbüs 

 

As.C.K.nun 81 nci maddesinde düzenlenen suça teşebbüs mümkün değildir. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi bu suç tehlike suçu olup, suçun oluşması için sonucun 

elde edilmesi koşulu aranmaz. 

 

3.8.6.2. İştirak 

 

As.C.Knun 81 nci maddesi metninden de anlaşılacağı üzere askerlik çağına 

girenlerden, askerlikten tamamen ve kısmen kurtulmak kastı ile her ne suretle olursa 

olsun hile ve desiseye başvuran ve bundan faydalanacak olan kişi fail kabul edilerek 

anılan maddenin 1 nci fıkrası, suçun işlenmesine her ne suretle olursa olsun iştirak 

edenler  de anılan maddenin 2 nci fıkrasına göre cezalandırılır.   
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As.C.K.nun 81/2 nci maddesi 1. fıkrada yazılı cezaların suçluların ortakları 

hakkında da uygulanacağını amirdir. Madde metninde “ortak”  deyimi kullanılmıştır. 

Bir suçta suç ortağının varlığının kabulü bu suçun iştirak halinde işlenebilecek bir suç 

olduğunu gösterir. Yoksa ayrı ayrı suçların varlığı söz konusu olacaktır. Dolayısıyla 

81/2. maddenin uygulanması için iştirak koşularının aranması gerekir şeklindeki Askeri 

Yargıtay  görüşü 765 sayılı Türk Ceza Kanunu sistematiği içerisinde yapılan ve bu 

kanuna uygun bir değerlendirmedir.  

5237 sayılı T.C.K.da iştirak şekilleri genel bir şekilde faillik ve şeriklik olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Bu sorumluluk şekillerinden faillik kanunda tarif edilmiş 

haksızlığın gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Böylece, belli bir neticenin 

oluşumuna illi etkide bulunan herkes değil, ancak kanunda tarif edilen muayyen 

haksızlığı gerçekleştiren suç ortağı fail olabilecektir. Kanunda tarif edilen haksızlık 

birden fazla suç ortağı tarafından müştereken gerçekleştirilmiş ise müşterek faillik söz 

konusu olacaktır.  

Suçun icrasına iştirak etmekle birlikte, suçun işlenişine bulunduğu katkı suçun 

kanundaki tarifine uygun olmayan diğer suç ortaklarının da gerçekleşen haksızlıktan 

sorumlu tutulabilmeleri gerekir. Suçun işlenişine bulunduğu katkı kanuni tarifteki 

haksızlığı gerçekleştirmeyen diğer suç ortakları şerik olarak nitelendirilmekte ve 

kanunun şerikliğe ilişkin genel hükümleri sorumluluk alanını genişleten hükümler 

olarak telakki edilmektedir. Azmettirme ve yardım etme olarak iki farklı tezahür 

şeklinin söz konusu olduğu şeriklikte, suç ortaklarının gerçekleşen kanuni tarife uygun 

haksızlıktan sorumlu tutulabilmeleri ancak bağlılık kuralı vasıtası ile mümkün 

olabilecektir. Fail gerçekleşen kanuni tarife uygun haksızlıkta suçun objesi ile doğrudan 

temas halinde iken şerik için böyle bir doğrudan temas söz konusu değildir. Şerik faille 

olan şahsi bağlantısı nedeni ile ve ancak bağlılık kuralı vasıtasıyla söz konusu 

haksızlıktan sorumlu tutulacaktır.328 

Bu açıklamalar ışığında As.C.K.nun 81 nci maddesi değerlendirildiğinde 

askerlikten kurtulmak için hile yapan fail ile birlikte bu hileyi gerçekleştiren örneğin 

sahte tabip raporu veren doktor, askerlik kütüğünde değişiklik yapan askerlik şubesi 

başkanı veya memuru, izine gönderdiği askeri izinden dönmüş gibi yoklama 

                                                
328 ÖZGENÇ İzzet,Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi,Genel Hükümler,3.Bası,Ankara,2006,s.488 



 
160

düzenleyerek askerlikten kısmen de olsa kurtulmasını sağlayan birlik komutanının 

suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştirenlerden olması nedeni ile fail 

olacakları açıktır. Bu anlamı ile bu kişilerin 5237 sayılı T.C.K.nu sistematiği içerisinde 

suçun ortağı olarak kabulü mümkün değildir. Bu anlamı ile As.C.K.nun 81/2 nci 

maddesinde yer alan  “yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar suç ortaklarına da uygulanır” 

hükmü bir yinelemeden öteye gitmemektedir. As.C.K.nun 81/2 nci maddesindeki bu 

ibare olmasa bile bahse konu suçu birlikte gerçekleştirenlerin 81/1 nci maddede 

belirtilen ceza ile cezalandırılacakları açıktır.  

Burada karşımıza çıkan önemli bir sorun birlikte suç işleyen faillerden 

bazılarında faillik için aranan  şartların bulunmaması halinde diğer failler açısından 

As.C.K.nun 81/2 nci maddesindeki suçun oluşup oluşmayacağı hususundadır. Örneğin 

sahte bir hekim raporu alan askerlik yükümlüsünün başlangıçtan itibaren askerliğe 

elverişsiz olduğunun anlaşılması halinde kendisine sahte hekim raporu veren hekimin 

durumu ne olacaktır.  

Askeri Yargıtay istikrar kazanmış kararlarında As.C.K.nun 81 inci maddesinin 2 

nci bendinin uygulanabilmesi için, 1 inci bendi kapsamına giren suçun failinin (asli fail) 

belli ve mahkûm edilmiş olması gerekir.As.C.K.nun 81 inci maddesinin uygulanmadığı, 

uygulanma olanağının bulunmadığı hallerde, buna iştirak hali de söz konusu 

olamayacağından 2 nci bende göre diğer faile ceza verilemez. Böyle bir durumda genel 

hükümlere göre niteleme ve uygulama yapılması gerekir.329 şeklinde kararlar vermiştir.  

765 sayılı T.C.K.nun fail açısından asli faillik – feri faillik ayrımı içerisinde yapılmış 

değerlendirmeleri içeren bu kararların artık geçerli olmadığını, suç işleyen faillerden 

faillik için aranan şartlara sahip olmayanlar hakkında genel hükümler çerçevesinde 

değerlendirme yapılmasının, sahte tabip raporu veren doktor, askerlik kütüğünde 

değişiklik yapan askerlik şubesi başkanı veya memuru, izine gönderdiği askeri izinden 

dönmüş gibi yoklama düzenleyerek askerlikten kısmen de olsa kurtulmasını sağlayan 

birlik komutanının ise 81/1 nci maddesi gereğince cezalandırılmasının uygun olacağını 

değerlendirmekteyiz. 

                                                
329   - (As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun, 30.04.1998  gün ve 1998/60 - 63 E.K.sayılı kararı) 
       - (As.Yrg. Drl.Krl. ‘ nun 20.04.1989  gün ve  1989/99 - 105 E.K.sayılı kararı) 
       - (As.Yrg. 3. D.nin  , 21.11.2000 gün ve 2000/527 – 741 E.K. sayılı kararı) 
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3.8.6.3. Suçların Birleşmesi 

Bu suç da sonucu meydana getiren hareketin sayısı açısından 

değerlendirildiğinde seçimlik hareketli bir suçtur. As.C.K.nun 81 nci maddesinde  

belirtilen suçun oluşumu için siviller açısından elverişli altı ayrı seçenek bulunmaktadır. 

İsim değiştirmek, başkasını kendi yerine tabip muayenesine sokmak, başkasını kendi 

yerine askere göndermek, başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını 

kullanmak, askerlik işlerinde sahte şahadetname veya evrak kullanmak ve her ne suretle 

olursa olsun hile ve desise yapmak şeklindeki altı farklı hareket biçiminden birinin  

gerçekleşmesi halinde bu suç oluşacaktır. Netice açısından da suç ani bir suçtur.  Bu 

açıklamalar ışığında  içtima açısından bir değerlendirme yapılırsa; 

 
As.C.K.nun 81 nci maddesindeki suçu oluşturan fiillerin ayrı bir suça vücut 

vermesi diğer bir deyişle failin bu suçu işlemek için gerçekleştirdiği fiillerin bağımsız 

suçlar oluşturmaları halinde, şayet bu suçlar askerlikten kurtulmak için hile yapmak 

suçunun unsuru330 ya da şiddet sebebi iseler 5237 sayılı T.C.K.nun 42 nci maddesi 

uyarınca sadece As.C.K.nun 81 nci maddesi  gereğince uygulama yapmak gerekir. 331 

Hulusi ÖZBAKAN; sahte diploma ve belgelerle eğer fail kendini askerlikten 

kurtaracak olursa bu takdirde birbirinden müstakil suçlar işlenmiş olacağı cihetle 

T.C.K.nun içtima ile ilgili hükümleri uygulanır; verilen cezalar toplanarak 

hükmedilir.332 Şeklinde görüş açıklar iken askerlik işlerinde sahte diploma be belge 

kullanılmasının suçun unsuru olması nedeni ile bu görüşe katılmamaktayız. Askerlik 

işlerinde sahte belge kullanılması halinde bu hususun As.C.K.nun 81 nci maddesinin 

unsurunu oluşturması nedeni ile T.C.K.nun 42 nci maddesi gereğince uygulama 

yapılması gerekmektedir. 

                                                
330 Askerliğe elverişsiz raporu almak için para verilmesi rüşvet suçunun değil hile yapmak suçunun 
konusunu oluşturur. (As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun, 19.03.1992  gün ve 1992/45 - 37 E.K.sayılı kararı) 
 
331 As.C.K.nun 81 nci maddesindeki suç, bünyesinde sahtekarlık ve rüşvet suçunu da içtima ettiren 
askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçudur. (As.Yrg. 2. D.nin  , 22.05.1985 gün ve 1985/88 - 104 
E.K. sayılı kararı) 
 
332 ÖZBAKAN Hulusi, A.g.e. ,s.186 
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Ayrıca yazarın şayet hile suçu bir başka suçu (örneğin firarını devam ettirmek 

için nüfus cüzdanına sahte terhis kaydı işlemek gibi ) gizlemek için yapılmış ise bu 

durumda T.C.K.nun 79 (karşılığı 5237 sayılı T.C.K.nun 44) ncu maddesi hükmü 

gereğince fikri içtima kurallarının uygulanması gerekir.333 Şeklindeki görüşüne de 

katılmamaktayız. Bize göre bu durumda gerçek içtima kurallarının uygulanması 

gerekmektedir. Failin firar suçuna başladıktan sonra nüfus cüzdanına sahte terhis kaydı 

işlemesi başlayan firar suçunu etkilememektedir. İster hile yapsın isterse yapmasın 

temadi eden suç açısından temadinin sonuna kadar suç devam etmektedir.  Bu anlamı 

ile firar suçu esnasında yapılan sahtecilik askerlikten kısmen ve tamamen kurtulmaya 

yönelik olmayıp başlamış olan firar suçunu gizlemeye yöneliktir.  Bu nedenle failin firar 

suçu yanında bu suçtan ayrı olarak “resmi evrakta sahtecilik” suçu da bulunduğundan 

anılan suçlar nedeni ile ayrı ayrı hüküm tesisi gerekir. Gerçek içtima kurallarının 

uygulanması gerekmektedir.  Askeri Yargıtay da bizim görüşümüzü destekler mahiyette 

kararlar vermiştir. 334 

Zincirleme suç açısından da failin ardı ardına birden fazla gerçeğe aykırı rapor 

tanzim ederek birliğinden uzak kalması halinde As.C.K.nun 81 nci maddesindeki suçun 

zincirleme olarak gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.335 Burada fail 

askerlikten kurtulmak kararının icrası kapsamında kısa zaman dilimlerinde gerçeğe 

aykırı raporlar tanzim ederek askerlikten kurtulmaktadır.  

Askeri Yargıtay failin farklı kişilere farklı zamanlarda hileli raporlar tanzim 

etmesi halinde failin eylemlerinin zincirleme suç oluşturmayacağı yönünde kararlar 

vermiştir. 336 

                                                
333 ÖZBAKAN Hulusi, A.g.e. ,s.186 
 
334 (As.Yrg. 1. D.nin  , 10.03.2004 gün ve 2004/192 - 200 E.K. sayılı kararı) 
 
335 (As.Yrg. 1. D.nin  15.10.1997 gün ve 1997/661 - 653 E.K. sayılı kararı) 
 
336 Sanığın 9 Kasım 1993 tarihinde başlayıp 20 Haziran 1994 tarihinde olaylara el konulması ile sona eren 
zaman dilimi içerisinde 35 ayrı kişiye ayrı zamanlarda hileli davranışlarla askerliğe elverişli oldukları 
halde tamamen askerliğe elverişli değildir şeklinde, 2 kişiye de sağlam oldukları halde ertesi yıla terk 
alacak şekilde hileli  raporlar tanzim etmek suçlarını işlediği her fiilde suç işleme kararı  yenilendiği 
fiillerin yapıldığı kişilerin de ayrı kişiler olması nedeni ile müteselsil suçtan bahsedilemeyeceğinden 
mahkemece sanığın 37 eylemden ayrı ayrı ceza tayin etmesi gerekirken yazılı şekilde 37 eylemi 
müteselsil suç kabul edip o şekilde cezalandırması yoluna gidilmesi kanuna aykırı görülmüştür. (As.Yrg. 
Drl.Krl. ‘nun, 16.11.2000 gün ve 2000/153 - 166 E.K.sayılı kararı) 
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3.8.7.  Nitelikli Haller 

 

Bu suç için özel bir ağırlaşmış hâl öngörülmemiştir. Tezimizin Kendini askerliğe 

Elverişsiz Hale Getirmek suçu ile ilgili bölümünde de ayrıntılı olarak bahsettiğimiz gibi 

As.C.K’nun 51 nci maddesinde aksine bir hüküm olmayan bütün suçlarda cezanın her 

halde arttırılmasını gerektiren bazı sebepler sayılmıştır. Bilindiği gibi bu sebepler ; 

A) Madunlarla birlikte bir suçu yapmak veya madunların bir suçuna iştirak 

etmek; 

     B) Suç silahın veya resmi nüfuz ve salahiyetin suiistimali suretiyle hizmetin 

ifası esnasında yapılmak; 

     C) Suç müteaddit şahıslar tarafından toplu olarak veya herkesin gözü önünde 

birlikte işlenmesi gibi sebeplerdir. Bu suç içinde bu şartlar geçerli olup daha önceden 

izah edildiği gibi337 bu sebepler genel ağırlatıcı sebeplerdir. 

3.8.7.1. Suçun Hafif Halleri 

 

Bu suçun hafif hali As.C.K.nun 81 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilmiş 

olup “az vahim hal” tabiri kullanılmış ve bu hallerde suçun cezasının üst sınırında yarı 

oranında indirim yapılmıştır.  

As.C.K.nun 81 nci maddesinde olduğu gibi diğer bazı maddelerde “Az Vahim 

Hal” uygulanmasına yer verilmiş, mahkemece az vahim hal’in kabulü halinde tayin 

edilecek cezanın süresi  sanık lehine sonuç doğuracak hale getirilmiştir. Ancak; 

As.C.K.da “Az Vahim Hal” in ne olduğu, hangi suçlarda, hangi hal ve durumların “Az 

Vahim Hal”in kabulünü gerektirdiği düzenlenmemiş, bu husus uygulamaya ve 

uygulamacıya bırakılmıştır. Kanunun “Az Vahim Hal” uygulanmasına imkan verdiği 

hallerde de suçun unsurları aynı olduğuna göre bu halin, tamamen kişiye bağlı olan 

“Takdiri Hafifletici Sebep” olmadığı açıktır. Şu halde: 

1) Zaman ve Mekana, 

                                                
337 Bkz. 2.Bölüm, s.85 - 87 
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2) Eylemin işleniş tarzına ve gayesine, 

3) Suçtan doğan neticenin ağırlığına veya hafifliğine, göre “Az Vahim Hal” in 

uygulanıp uygulanmayacağını, Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun konu ile ilgili 

29.4.1977 gün ve 1977/44-37 sayılı kararında da açıklandığı üzere, hükmü veren hâkim 

takdir edecek ve bu hususta temyiz incelemesi sırasında hükümde Az Vahim Hal 

uygulanması/uygulanmaması yönünden takdir hatası ve zaafı olup olmadığı 

incelenecektir. 

İlk bakışta da anlaşılacağı üzere “Az vahim hal” tabiri soyutluk hatta görecelik 

içeren bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle Askeri Yargıtay bu soyut hafifletici sebebi 

bazı değerlendirmeler ile somut hale getirmeye çaba göstermiştir.  

Bahse konu suç ile ilgili olarak Askeri Yargıtay kararlarında görülen bazı “ az 

vahim hal” gerekçeleri “sanığın olayın ortaya çıkmasında hiçbir iradesinin olmaması, 

arzuladığı neticenin büyük kısmına ulaşması, olayın işleniş tarzına göre sanığın neticeye 

ulaşmak için her yolu mubah gören kişilik yapısı” olarak belirtilmiştir. Ancak hafifletici 

sebepler bunlarla sınırlı tutulamaz. 

Ayrıca Askeri Yargıtay, kanunun aynı maddesinde aynı suç için öngörülen iki 

halden birini seçmiş olan mahkemenin, buna ilişkin gerekçesini de göstermesi 

gerektiğini ve As.C.K.’nun 81. md.sinin uygulanmasında da vahim veya az vahim 

halden hangisi uygulanırsa bunun gerekçesinin gösterilmesi gerekeceğini, gerekçenin 

gösterilmemesinin bozmayı gerektirdiğini istikrarlı olarak belirtmiştir.338            

 

 

 

 

 

 

                                                
338 - (As.Yrg. Drl.Krl.’nun ,03.04.1997  gün ve 1997/55 - 55 E.K.sayılı kararı) 
       - (As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun,12.03.1998  gün ve 1998/45 - 41 E.K.sayılı kararı) 
       - (As.Yrg. Drl.Krl. ‘nun 17.12.1998  gün ve  1998/148 – 169 E.K.sayılı kararı) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

ASKERİ YARGI VE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN 

KAÇINMA SUÇLARI İLE İLGİLİ YARGILAMA REJİMİ 

 
 

4. Mukayeseli Hukuk Açısında Askeri Yargının 

Değerlendirilmesi339   

  Yargılama faaliyeti  belirli makam ve kişilerin katılımı ile yürütülen kolektif  bir 

faaliyettir. Bu faaliyete katılan makam ve kişilere muhakeme süjeleri, aralarında 

kurulan ilişkiye de muhakeme ilişkisi denilmektedir. Muhakeme süjeleri iddia, savunma 

ve yargılama makamını işgal ederler. Hakim, yargılama makamını işgal eden ve 

uyuşmazlığı çözen en önemli süjedir340. Bu bölümde konunun karşılaştırılması 

açısından “askeri mahkemelerin kuruluşu” ana teması çerçevesinde farklı hukuk 

sistemlerinden kısaca değinilecektir.  

  Askeri ceza yargısı başlangıçta hiçbir teminatı olmayan, kendisini kanunla bağlı 

saymayan, gerek oluşum biçiminde, gerekse işleyişinde hukuk formasyonu olan kişileri 

dışlayan, çeşitli mercilerden alınan emirlere veya edinilmiş kanaatlere göre karar veren 

bir organ şeklinde ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılın başlarına kadar hukuk tahsili 

yapmış hakimlere kapalı olan askeri yargı, önce askeri hakimleri bünyesine almış, daha 

sonra karma sisteme giderek askeri hüviyetleri bulunmayan sivil hakimlere de yer 

vermeye başlayarak yargı organlarının tamamen hukukçu olan hakimlerden kurulması 

aşamasına gelinmeye başlanmıştır341.  

                                                
339 Bu hususta yeteri kadar kaynak olmaması nedeni ile ilgili ülkelerin Askeri Ataşeleri ile irtibata 
geçilerek gerekli bilgiler alınmış olup bahsi geçen ülkelerin Askeri Ataşelerinin  ve Türkiye’nin ilgili 
ülkelerde bulunan Askeri Ataşelerinin bilgilerinden derlenmiştir.Ayrıca ülkemizde yapılan Sempozyum 
Tebliğleri ve Askeri Adalet Dergilerinde yer alan makalelerden de konunun incelenmesi yoluna 
gidilmiştir. 
 
340 TOROSLU Nevzat, Ceza Muhakemesi Hukuku, ANKARA 1998, s. 90. 
 
341 ERMAN Sahir, Askeri Yargıtay’ın 80 nci Kuruluş Yılı Sempozyumu, ANKARA 1994 , s.43. 
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  Mahkemelerin kuruluşu, hakimlerin tayin, nakil ve azilleri ile, bağımsızlık 

arasında çok büyük bir ilişki vardır. Ve çoğunluğu asker kişilerden oluşan bir askeri 

mahkeme, bağımsızlık açısından teminat vermekten uzaktır342. 

  Günümüzde askeri mahkemeler, kuruluşları ve mahkeme üyelerinin nitelikleri 

itibarıyla iki temel ayrıma tabi tutulmaktadırlar. Anglo-Sakson Sistemi ve Kara 

Avrupa’sı Sistemi. Her iki sistemde üniformalı asker hakimlerin görev yaptığı ülkeler 

bulunmakla birlikte, tamamen sivil hakimlerin veya askeri hakim olarak nitelendirilen 

sivil hakimlerin görevlendirildiği ülkeler de mevcuttur. Örneğin Ülkemizde, ABD’de, 

İspanya’da, Rusya Federasyonu’nda hukukçu kimliğe sahip hakimler üniformalı askeri 

hakim iken İtalya’da askeri mahkemelerde görev yapan hakimler askeri hakim olarak 

nitelendirilmekle beraber tamamen sivildirler. Ayrıca her iki sistemde mahkeme 

kuruluşunda, değişik oranlarda, hukukçu olmayan asker üyelerin bulundukları 

görülmektedir.     

4.1. Anglo-Sakson Sistemi 

 
 Anglo-Sakson Sisteminde mahkemelerin kuruluşu açısından belirleyici özellik, 

mahkemelerin daimi nitelikte olmaması, yani çözülecek uyuşmazlık için yetkili 

birimlerce oluşturulması buna bağlı olarak ta bu mahkemelerde görev alan hukukçuların 

aslında hukuk müşavirliği statüsünde olmaları sadece mahkemede görevlendirilmeleri 

halinde yargılama faaliyetine katılmalarıdır.343 

  Sarsılan düzeni olayla sınırlı olarak yeniden kurmak anlayışına göre, ABD, 

İngiltere gibi Common Law hukukuna bağlı ülkelerde görülen bu sistemde, askeri 

mahkemeler dava konusu olay için kurulmakta ve mahkeme bir sonuca vardığında ve 

hüküm okunduğunda varlığı da sona ermektedir. Anglo-Sakson hukuk sistemine bağlı 

ülkelerden Kanada’da ise daimi bir askeri mahkeme de bulunduğu için bu açıdan 

diğerlerinden ayrılmaktadır344. 

                                                
342 ERMAN Sahir, a.g.e, s.325. 
343ERTÜRK Recai,Mukayeseli Hukukta Askeri Yargı Teşkilatı, Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve 
Askeri Hakimlerin Statüsü , Askeri Adalet Dergisi, Temmuz 2004, S. 120, s.99. 
 
344 Glisen,Askeri Hukukun Bu Günkü Evrimi Üzerine Genel Bildiri, Yargıtay Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 
1982, 
   s.316. 
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  Bu mahkemelerde  genel ceza yargılamasındaki hakim ve jürinin yerini hukukçu 

olan adli müşavir (Judge Advocate) ve asker kişilerden oluşan mahkeme heyeti (subay 

üyeler) almıştır. Judge Advocate duruşmanın yönetimi ile ilgili olarak bir tür 

danışmanlık yapmakta ancak karara katılmamaktadır. ABD’de kararı yalnızca asker 

kişilerden oluşan mahkeme heyeti vermekte iken İngiltere’de Adli Müşavir (Judge 

Advocate) dışında mahkeme kuruluşunda bulunan ve Adalet Bakanlığınca atanmış 

bulunan bir sivil hakim ile subaylardan oluşan heyet kollektif olarak vermektedirler. 

        ABD’de Askeri Mahkemeleri kurma ve soruşturma emri vermeye sadece belirli 

makamlar yetkili kılınmıştır. Hangi dava için, hangi mahkemede, ne zaman dava 

açılacağına, bu mahkemelerin subay üyelerini ve yargıcını seçmeye bu makamlar karar 

verir. Mahkemelerin kuruluşunda yer alan ancak bir tür hukuki danışmanlık yapan 

hakim (Judge Advocate) aslında Milli savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı 

(Judge Advocate General) tarafından askeri mahkeme kurmaya yetkili makamların 

nezdinde bulunan adli müşavirlik kadrolarına atanmış hukukçu subaylardır. İngiltere’de 

suçlunun yargılanması için mahkeme oluşturulmakla görevli ayrık ve bağımsız bir 

kuruluş olan Askeri Mahkeme Yönetim Subaylığı (Court Martial Admanistration 

Officer) bulunmaktadır. Komutanların mahkeme kurma yetkisi yoktur. Sadece 

yargılanacak olayı Askeri Mahkeme Yönetim Subaylığına iletirler. Bu düzenleme 

mahkemenin tesir altında kalmaması ve bağımsızlığının sağlanması maksadıyla 

yapılmıştır. Ayrıca Lordlar Kamarasının başkanı olan ve kabinede yer alan adalet 

bakanlığına karşılık görevleri ifa eden Lord Chancellor tarafından askeri mahkemeye 

bir sivil sulh hakimi ile Adli Müşavirlik Örgütünden (The Judge Advocate Generalis 

Office) bir askeri hakim de duruşmaya katılır.345  Kanada’da askeri mahkeme 

başkanının gözetiminde çalışan sivil bir şahıs olan Askeri Mahkeme Yöneticisi 

tarafından rasgele seçilen üyelerle mahkeme oluşturulmaktadır.346 

 Geçici nitelikleri itibarıyla her yerde kurulabilen bu mahkemelerin yer yönünden 

yetki sınırlamaları da yoktur. Bu mahkemeleri herhangi bir yerde toplamak 

mümkündür. Genel olarak mahkemeyi toplama yetkisi bir askeri birlik komutanı veya 

bu maksatla kurulmuş makamdadır.  

                                                
345 İngiltere Askeri Yargı Sistemi, Askeri Adalet Dergisi, Mayıs 2002, S. 114, s.9. 
 
346 Recai ERTÜRK,A.g.e.,s.50 
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  Söz konusu sistemde mahkemelerin geçici oluşlarının yanında suçun ve cezanın 

niteliğine göre çeşitlilik arz etmeleri beraberinde mahkemelerin farklı kuruluşlara sahip 

olması sonucunu doğurmuştur. Örneğin ABD’de Dar Yetkili Askeri Mahkemede 

yalnızca bir subay görev yaparken Özel Askeri Mahkemede bir askeri hakim (Judge 

Advocate) ve üç subay üye, Genel Askeri Mahkemede ise bir askeri hakim ve beş subay 

üye bulunmaktadır. İngiltere’de Bölge Askeri Mahkemesi üç subay üye ve bir hakimden 

oluşurken, Genel Askeri Mahkeme beş subay ve bir hakimden oluşmaktadır. 

İngiltere’de Genel Askeri Mahkemede adli müşavir(judge Advocate) mutlaka 

bulunurken Bölge Askeri Mahkemesinde bulunması yargılama konusu suça göre 

değişmektedir. Askeri mahkeme üyesi olan subaylar, Bölge Askeri Mahkemesi için en 

az iki yıl, Genel Askeri Mahkeme için en az üç yıl bu görevde denenmiş olan 

subaylardır. Kanada’da bir Judve Advocate’in yanında Genel Askeri Mahkemelerde  

beş subay üye, Disiplin Askeri mahkemelerinde üç subay üye bulunmaktadır. Sabit 

askeri mahkemeler ise tek bir askeri hakim tarafından yönetilmektedir.  

  Bu sistemde mahkemelerin daimi olmamaları, olaya göre kurulmaları tabi hakim 

ilkesi açısından eleştirilmektedir. Bu eleştiri, üyelerin önceden belirlenerek belli süreler 

için atanmaları ve kanunen mahkemelerin görev alanlarının belirlenmesi suretiyle 

giderilmeye çalışılmıştır.  

  Mahkemelerin geçici niteliği hakimlerin durumunu da etkilemektedir. Hakimler 

aslında hukuk müşavirliği teşkilatına bağlıdırlar ve idari görevleri mevcuttur. Bunun 

yanında yargısal görevleri de vardır. 

  ABD’de  ilk derece askeri mahkemelerin yargı denetimini yapan askeri istinaf 

mahkemeleri ve bunların üzerinde Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetler Temyiz 

Mahkemesi bulunmaktadır. Bu yüksek mahkeme de askeri bir mahkeme olmakla 

birlikte mahkeme heyeti Birleşik Devletler Başkanı tarafından seçilen ve Kongre 

tarafından onaylanan beş sivil hakimden oluşmaktadır. Bu mahkemelerin üzerinde ise 

nihayet hiçbir askeri niteliği olmayan Birleşik Devletler Yüksek mahkemesi yer alır. 

Kanada’da da benzer bir sistem söz konusu olup;  askeri Mahkemelerin kararlarına karşı 

son başvuru yeri tamamen sivil niteliğe sahip olan ve genel yargının da üzerinde 

bulunan Kanada Yüksek Mahkemesidir.  
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        İngiltere’de askeri mahkemelerin kanun yolları ile denetimi yakın zamana kadar 

son derece sınırlı iken günümüzde Askeri Temyiz Mahkemelerinin (Court Martial 

Appeal Court) kurulması ile yargısal denetimin kapsamı genişletilmiştir. Askeri Temyiz 

Mahkemesi üyeleri sivil yüksek mahkeme hakimleridir ve bu mahkeme askeri hukuk 

usulleri tüketildikten sonra kendisine yapılan temyiz işlemlerini karara bağlar347.  

 

4.2. Kara Avrupası Sistemi 

 
  Kara Avrupa’sı Sistemini benimseyen ülkelerde askeri yargı organları daimi 

niteliktedir. Suç işlenmeden evvel gerek sanığın statüsü ve gerekse suçlar açısından 

yetkili ve görevli mahkemeler tanımlanmıştır. Askeri yargının genel yargıya entegre 

olduğu ülkeler açısından da durum aynıdır.  

        Bu sistemde mahkemelerin yetki alanları coğrafi olarak veya birliklerin kuruluşu 

açısından belirlenmiş ve hakimler önceden atanmıştır. Örneğin İspanya’da 1989 yılında 

çıkarılan Askeri Yargı Teşkilat Kanunuyla kuvvet komutanlıkları teşkilatında bulunan 

askeri mahkemeler kaldırılmış, bunun yerine tüm kuvvetleri kapsayan ve yetki alanları 

coğrafi kritere göre belirlenen beş ayrı bölgede Askeri Bölge Mahkemeleri teşkil 

edilmiştir. Ayrıca Madrid’te, yargılama yetkisi ülke genelini kapsayan Merkezi Askeri 

Mahkeme mevcuttur. İtalya’da askeri mahkemelerin yetkisi coğrafi esasa göre 

belirlenmiştir. Ülkemizde askeri mahkemelerin teşkilinde kuvvet komutanlıkları ve 

birliklerin kuruluşu esas alınmıştır. 

  Kara Avrupa’sı Sisteminde mahkemelerin kuruluşunu belirleyen temel 

özelliklerden biri olan subay üyeler, mahkemelerin devamlı olma niteliğine karşılık, 

gerek komutan tarafından, gerekse kura veya sıra ile olacak şekilde çeşitli şekillerde 

olaydan bağımsız olarak  geçici süreler için önceden tespit edilmiştir.      

  Hollanda’da Arnhem Bölge Mahkemesinin askeri kurulunda subay üye 

bulunmasına rağmen bu heyet tamamen hukukçu kimliğine sahip kişilerden 

oluşturulmuştur. Söz konusu kurulda iki sivil hakim üyenin yanında yine hukukçu bir 

kimliğe sahip en az yarbay rütbesinde bir askeri üye bulunmaktadır.  
                                                
347 IŞIK İhsan, Askeri Yargı Sistemleri, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Seminer Çalışması, Mart 2002, 
s.31 
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  İtalya, İspanya ve ülkemizde askeri mahkemelerinin kuruluşunda hakimlerin 

yanında hukukçu olmayan asker üyeler de bulunur. Ancak mahkemelerin kuruluşunda 

hukukçular çoğunluktadır. İtalya’da askeri mahkemeler, ikisi askeri hakim biri subay 

olmak üzere toplam üç üyeden, İspanya’da ikisi hukukçu askeri hakim, biri subay  üye 

olmak üzere üç üyeden, Ülkemizde genel olarak iki hukukçu askeri hakim ve bir subay 

üyeden teşekkül etmektedir.  

  İsviçre ve Bulgaristan da mahkeme heyetlerinde asker kişilerin hukukçulara 

nazaran çoğunlukta oldukları görülür. Belçika’da 2003 yılında kaldırılan Savaş 

Konseylerinde Kral tarafından atanan sivil bir asliye hakiminin yanında iki yüzbaşı ve bir 

üsteğmenden oluşan üç kişilik bir askeri heyet vardı. İsviçre’de ilk derece askeri 

mahkemelerde bir askeri hakim iki subay ve iki astsubay üyeden oluşan bir mahkeme 

heyeti vardır. Bulgaristan’da ise tavanı beş yıla kadar hapsi istenen suçlarla ilgili 

duruşmalar tek askeri hakimle yönetilmekle birlikte beş yıldan on beş yıla kadar hapis 

cezası öngören suçlarda bir askeri hakim iki asker kişi üye, daha üzeri suçlar için ise iki 

askeri hakim ve üç asker kişi üye görevlendirilmektedir. 

   İtalya’da askeri mahkemelere, askeri hakimler Askeri Yargı Konseyi tarafından 

atanmaktadırlar. Bunlar askeri hakim olarak nitelendirilmelerine rağmen aslında 

sivildirler. İspanyada Bölge Askeri Mahkemelerinin askeri hakim sınıfından olan beş 

daimi üyesinin ikisi binbaşı, ikisi yarbay, biri albay rütbesindedir. Merkez Askeri 

Mahkemesinin askeri hakim sınıfından olan beş daimi üyesinin dördü tuğgeneral, biri 

tümgeneral rütbesindedir.  

  İspanya’da askeri hakim ve savcılar çift statüye sahiptirler. Bunlardan askeri 

statü, diğer askeri personelin statüsü ile aynıdır. Diğeri ise 1987 yılında kabul edilen 

kanun gereği adli görevden kaynaklanan statüleridir. Bu kanun ile hakim ve savcıların 

göreve atanma ve görevden ayrılmaya ilişkin hususlarda diğer askerlere nazaran 

farklılıklar öngörülmüştür. Vergi, maaş ve diğer idari hususlar askeri statülerinde 

öngörüldüğü şekilde yerine getirilir.   

  Askeri hakim ve savcılar İspanyol askeri adli organını oluşturan Müşterek 

Kuvvet adı verilen teşkilata mensupturlar. (Tabipler de bu teşkilata mensupturlar). 

Hukuk fakültesi mezunu olan personelin seçimi sınavla yapılıp Savunma Bakanınca 

silahlı kuvvetlerin kadrolarına atanırlar. Hakim ve savcılar rütbeleri müsait olduğu 
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sürece atandıkları kadroda görev yaparlar. Merkez Askeri Mahkemesinin üyeleri 

Savunma Bakanının teklifi üzerine hükümet kararnamesi ile atanırlar. Askeri hakim ve 

savcıların birlik komutanlıkları ile emir komuta ilişkileri yoktur ancak yargı görevi 

dışında ast üst ilişkileri diğer askerlerde olduğu gibidir. 

  Askeri hakim ve savcıların emeklilik yaşları sivil meslektaşları ile aynıdır. 

Görevde kaldıkları sürece hakim ve savcılık dışında öğretmenlik ve adli müşavirlik 

görevlerine de atanabilmektedirler. 

  Bulgaristan’da askeri hakimler ile askeri otorite arasında herhangi bir ilişki 

bulunmamaktadır. Atanmaları, kadro düzenlemeleri, mesleki terfileri, disiplin ve diğer 

özlük işleri askeri istinaf mahkemesi başkanı ve genel yargı görevlilerinin de  özlük 

işlerini düzenleyen Yüksek Hakimler Kurulu tarafından yürütülür. Bu kurul genel ve 

askeri yargı bölgelerini ve mahkemelerin yetki alanlarını da belirler. En az on beş yıl 

çalışmış üstün mesleki ve kişisel kariyere sahip hakim yada eser sahibi hukuk öğretim 

üyelerinden seçilen 25 üyeli bu kurula, oy hakkı bulunmayan Adalet Bakanı başkanlık 

etmektedir348. 

  Bu sisteme tabi ülkelerde ayrıca ilk derece askeri yargı organlarının kararlarını 

denetleyecek üst mahkemelerin inceleme yapacak dairelerinin üyelerinin bir kısmının 

askeri niteliklere sahip olduğu, bir kısmının tamamen genel yargı mensubu olduğu 

görülmektedir. Bulgaristan,  İtalya, Azerbaycan, Hollanda’da son temyiz merci Genel 

Yargıtay’ın askeri niteliği olmayan bir dairesidir. İspanya’da Yargıtay’ın Askeri 

Dairesi, dördü general rütbesindeki askeri hakimler arasından Milli Savunma Bakanının 

teklifi üzerine, diğer dördü, sivil hakimler arasından Genel Yargı Konseyince seçilen 

toplam 8 üyeden oluşmaktadır. Ayrıca Savcılar Yüksek Kurulu Başkan yardımcısı ve 

tüm askeri savcılık teşkilatının başkanı olan Askeri Başsavcı Yargıtay Askeri Dairesinin 

de Başsavcılığını yapmaktadır349. Ülkemiz de ise bağımsız yüksek mahkeme olan 

Askeri Yargıtay’ın üyelerinin tamamı üniformalı askeri hakimlerdir. 

 

 

                                                
348 RAYMUNDOV P. I., Askeri Yargıtayın 85. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, ANKARA 1999, 
S.193 
 
349 LİMAN A.Zeki, İspanya Askeri Yargı Sistemi, Askeri Adalet Dergisi.. 
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4.3. Konunun Bazı Ülkeler Açısından İncelenmesi; 

      

4.3.1. Amerika Birleşik Devletleri 

  Birleşik Devletler Anayasası askeri yargının da temel kaynağıdır. Anayasanın 8 

nci kısım 1 nci maddesi silahlı kuvvetlerin düzenlenmesi ve yönetilmesine ilişkin yasal 

düzenleme yapma sorumluluğunu Kongreye vermiştir. Kongre bu sorumluluğunu, 

1951’de yürürlüğe giren Amerikan Askeri Adalet Kanununu (Uniform Cod of Military 

Justice) çıkararak  yerine getirmiştir. Bu Kanun sırf askeri suçların yanında genel suçları 

da ihtiva etmektedir ve Silahlı Kuvvetlerin görev yaptığı her yerde ve her zaman ( savaş 

ve barış zamanı ) uygulanabilecek hükümler içermektedir. Bu kanun kapsamındaki 

suçları işleyen askeri personelin askeri ilgisi kesilse bile askeri yargı yetkisi devam eder.  

  Amerikan Anayasasına göre ABD Başkanı Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıdır. 

Askeri Adalet Kanununa göre yasama organı Başkana söz konusu kanunu uygulamak 

üzere askeri mahkemelerin teşkili ve askeri usul kurallarını belirleme yetkisi vermiştir. 

Başkan bu sorumluluğu Askeri Mahkemeler Yargılama Usulünü (Manual For Courts 

Martial ) içeren emirlerle yerine getirmektedir. Ayrıca Kongre her kuvvetin istinaf 

mahkemelerinin, ABD Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesinin ve ABD Yüksek 

Mahkemesinin denetim yetkilerini belirleyen düzenlemeler yapmıştır.  

   ABD askeri yargı sisteminde sabit ve sürekli askeri mahkemeler yoktur. Suçun 

niteliğine ve verilecek cezaya göre birlik komutanlıklarının nezdinde sırasıyla Dar 

Yetkili (Summary), Özel Yetkili (Special) , Genel Yetkili (General Court Martial) 

olmak üzere üç tip askeri mahkeme öngörülmüştür. Dar Yetkili Mahkeme tek subay 

üyeden oluşup sadece erler hakkında 1 aya kadar hapis cezası ve 2/3’e kadar maaş katı 

cezası verebilir. Sanığın Dar Yetkili Mahkemede yargılanmasına itiraz hakkı vardır.  

Özel Yetkili Mahkeme bir askeri hakim ve 3 subay üyeden oluşur ve bir yıla kadar 

hapis cezası verebilir. Genel Yetkili Mahkeme ise bir askeri hakim ve 5 subay üyeden 

oluşup  ölüm cezası dahil kanunda yazan her çeşit cezaya hükmedebilir.  Mahkemeye 

subay üyeler başkanlık eder.350 

                                                
350 HAFIZOĞULLARI A.Rıza,A.B.D.Askeri Mahkeme Teşkilatı ve Bazı Temenniler, AAM., Y:1959, 

S.17,s.31 
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  Genel ve Özel Yetkili Mahkemelerin kuruluşunda bulunan askeri hakim ve 

subay üye olarak belirttiğimiz kişiler Common Law sistemindeki hakim ve jüri heyetine 

tekabül etmekle birlikte genel yargıdan farklı görev ve yetkilere sahiptirler. Askeri 

mahkemede yargıca karşılık adli müşavir (Judge Advocate), jüriye karşılık askerlerden 

oluşan mahkeme heyeti tekabül etmektedir. Judge Advocate hukuk formasyonuna sahip 

olup görevi; duruşmanın özetini yapmak, mahkemeyi hukuki konularda aydınlatmak, 

bazı kanıtların kabul edilip edilmemesinde görüş açıklamaktır. Judge advocate  

hakimden farklı olarak mahkemenin verdiği karara katılmamaktadır. Kararı yalnızca 

asker kişilerden oluşan mahkeme heyeti vermektedir. Ayrıca ABD’de askeri mahkeme 

üyeleri, sivil yargı sistemindeki jüriden farklı olarak sanığa soru sorabilmek ve belli 

bazı tanıkların dinlenmesini isteyebilmektedir. Hükmün ve cezaların tefhim görevi  

heyet başkanınındır. 

  ABD askeri mahkemelerinin geçici niteliği zorunlu olarak iki sonucu 

doğurmaktadır. Birincisi, mahkemelerde görev yapacak hukukçuların yargılama 

dışındaki statüleri ve görevleri, ikincisi söz konusu mahkemeleri oluşturmaya yetkili 

makamların belirlenmesidir.   

  Mahkemelerin kuruluşunda yer alan ancak bir tür hukuki danışmanlık yapan 

Judge Advocate aslında Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı (Judge 

Advocate General) tarafından askeri mahkeme kurmaya yetkili makamların teşkilatına 

adli müşavir olarak atanmış subaylardır. Sadece mahkemenin oluşturulması halinde 

yargısal görev yapmaktadırlar. Benzer şekilde mahkeme kurmaya yetkili makamların 

teşkilatına askeri mahkemede iddia makamını oluşturacak hakim sınıfından subaylar 

savcı olarak atanmaktadırlar. Ancak her dava için soruşturma emri veren makam 

tarafından bireysel olarak seçilirler. Yani görevleri genel olmayıp seçildikleri dava 

konusu ile sınırlıdır. Ayrıca müdafaa makamını işgal eden Bölge Askeri Müdafiler 

Ofisine bağlı, her türlü delile ulaşma yetkisi tanınmış, emir komuta ilişkisi dışında 

bulunan askeri müdafiler de bulunmaktadır.351 

  İlk derece askeri mahkemeler ve askeri istinaf mahkemesinin tüm üyeleri, 

savcılar ve müdafileri rütbeli askerdir.  İdari açıdan savunma bakanlığına bağlı olan 

askeri hakimliğe seçilebilmek için en az binbaşı rütbesinde olmak gerekir. 3 yıllık 

                                                
351ERTÜRK Recai,A.g.e.,s.54  
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hukuk fakültesi eğitimini müteakip 10-12 haftalık kursu tamamlayıp askeri avukat veya 

askeri savcı olarak görev yapanlar ancak 1 yıllık mastır ve 3 yıllık doktora eğitimini 

müteakip askeri hakim olarak atanabilirler.  

  Askeri hakimlerin komutan ile emir komuta, disiplin amirliği, idari sicil ilişkisi 

yoktur. Genellikle en az 3 yıl görev yapmak üzere atanırlar. Askeri yargı sisteminin 

dışında başka bir askeri göreve atanamayan askeri hakimler general/amiraller hariç 

diğer subaylar gibi 30 hizmet yılını doldurmaları ile birlikte emekliye ayrılırlar. Diğer 

subaylarla aynı rütbe terfi şartlarına sahip askeri hakimlerin rütbe terfileri savunma 

bakanlığı tarafından yapılır. En fazla tümgeneral/tümamiral rütbesine kadar terfi 

edebilirler. 

  ABD’de askeri mahkemeleri kurma ve soruşturma emri vermeye sadece belirli 

makamlar yetkili kılınmıştır. Hangi dava için hangi mahkemede ne zaman dava 

açılacağına bu makamlar karar verir. Askeri Adalet Kanunu Genel, Özel ve Dar Yetkili 

Mahkemeleri kurmaya ve dava açmaya yetkili makamları belirtmiştir. Örneğin kolordu 

veya tümen komutanı genel askeri mahkemede soruşturma açmak yetkisine sahiptir. 

Müstakil bölük komutanını dar yetkili mahkemede dava açabilir. Her kuvvet (Kara, 

Deniz, Hava, Deniz piyade, Sahil Güvenlik) kendi yapısı içinde askeri mahkeme kurma 

yetkisine sahiptir.  

  Kararın verilmesi ile mahkemenin görevi sona erer. Hüküm tarafların 

incelemesine ve komutanın onayına sunulur. Teşkilatında mahkeme kurulan komutan 

bir cezayı azaltabilir, erteleyebilir veya ağırlaştırmadan değiştirebilir. Komutanın 

onayını müteakip üç aşamalı bir kanun yolu incelemesi söz konusu olabilir. Birinci 

aşamada her kuvvette bulunan Askeri İstinaf Mahkemesi (Court of Military Review) 

hükmün ağırlığına göre resen istinaf incelemesi yapar. Bu incelemeyi müteakip ikinci 

aşamada talep üzerine ABD Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesinde (U.S.Court of 

Military Appeals) temyiz incelemesi yapılır. Son aşamada sırf Anayasaya ve temel hak 

ve hürriyetlere aykırılık iddiası ile ABD Yüksek Mahkemesine başvurulabilir.  Askeri 

İstinaf Mahkemeleri istinaf yargılamasını en az üç kişilik askeri hakimlerden oluşan 

heyetlerle yaparlar. ABD Silahlı Kuvvetler Temyiz Mahkemesi ABD Başkanı 

tarafından 15 yıllık bir süre için atanan beş sivil hakimden kurulur352. 

                                                
352 EGELAND Andrew, Amerikan Askeri Adalet Sistemi, Askeri Yargıtay’ın 85 nci Kuruluş Yıldönümü  
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4.3.2. İtalya 

 İtalyan Anayasasına göre tek devlet içinde yargı erkinin tekliği, ancak yargı 

kollarının çeşitliliği prensibi kabul edilmiştir. Buna göre İtalyan yargı sistemi adli, idari 

ve askeri yargı kollarından oluşmaktadır. Anayasada genel yargı ve askeri yargıya 

ilişkin hükümler bulunduğu gibi her ikisini de kapsayacak ortak ilkeler de 

düzenlenmiştir. Bunlar; tabi hakim ilkesi, hakimlerin bağımsızlığı ilkesi, hakimlerin 

sınavla seçilme şartı, kanun yollarına müracaat hakkı gibi prensiplerdir. 103 ncü 

maddede askeri mahkemelerin barış zamanında asker kişilerin askeri suçlarına 

bakacağı, savaş zamanında ise bu mahkemelerin görevinin yasayla düzenleneceği 

öngörülmüştür.353 

    İtalya’da 1981 tarihinde askeri yargı alanında yapılan yeni düzenlemeye göre 

Askeri Yargıtay kaldırılmış ve temyiz işlemleri Yargıtay’ın özel dairesinde yapılmaya 

başlanılmıştır. Böylece askeri yargı temyiz aşamasında genel yargıyla birleştirilmiştir. 

Yargıtay bünyesinde Askeri Cumhuriyet Başsavcılığı mevcuttur. Askeri Yargıtay’ın 

kaldırılmasına karşılık sırf askeri hakimlerden kurulu olan, Merkezi Roma’da bulunan, 

ancak iki dairesinden birisi Kuzey İtalya’daki askeri mahkemelerden verilmiş kararlar 

için Verona şehrinde, diğeri Güney İtalya’daki askeri mahkemelerden verilmiş kararlar 

için Napoli şehrinde konuşlandırılmış bir Askeri İstinaf Mahkemesi kurulmuştur. Bütün 

İtalya’da başlıca şehirlerde toplam 9 adet Askeri mahkeme Bulunmaktadır.354 Bu 

mahkemeler komutanlık teşkilatı dışında kurulmuş olup Barış zamanı askeri ceza 

kanunu hükümlerine göre asker kişilerin sadece askeri suçlarının yargılamasını 

yapmaktadırlar.  

  İtalyan askeri mahkemelerinin kuruluşunda hakimler ve asker üyeler bulunur.  

İkisi askeri hakim biri subay olmak üzere toplam üç üyeden oluşan askeri mahkemede 

hukukçular çoğunluktadır. Subay üye sanıktan kıdemli olmak şartıyla 2 aylık bir süre 

için kıtalardan kurayla seçilmektedir. Askeri istinaf mahkemesi üçü askeri hakim ikisi 

kıta subayı olmak üzere beş kişilik bir heyetten oluşur. Mahkeme başkanı daima hakim 

                                                                                                                                          
    Sempozyumu, ANKARA 1999, s.95 
 
353ONAT Arif,İtalyan Askerlik Adliyesi Teşkilatı, AAM., Y:1957, S.11,s.37 

 
354 Verona, Napoli, Padova, Torino, Bari, Palermo, Cagliari, La Spezia, Roma 
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sınıfından olan üyedir. Subay üye ne kadar kıdemli olursa olsun mahkeme başkanlığı 

yapamaz. Askeri mahkeme yanında bulunan savcılık teşkilatı hakimler gibi karma 

değildir. Sadece hakim sınıfından savcılardan oluşur.355 

  İtalya’da askeri yargı için 1988 yılında Yüksek Hakimler Kuruluna benzer bir 

kurul kurulmuştur. Adı Askeri Yargı Konseyi olan bu kurul askeri hakim statüsünü 

belirlemek, tayin terfi nakil işlemlerini yapmakla görevlidir. Dokuz üyesi bulunan 

kurulun beş üyesi diğer askeri hakimler tarafından seçilir, iki tanesi senatodan seçilen 

milletvekilleridir, bir tanesi Yargıtay Başkanı ve bir tanesi de Yargıtay Askeri 

Başsavcısıdır. Konsey başkanlığını Yargıtay Başkanı yapar. Milli Savunma Bakanının 

askeri yargı üzerinde yetkisi yoktur. Savunma Bakanının askeri yargıya karşı durumu 

sivil yargıda Adalet Bakanının durumuyla aynıdır. 356 

  Askeri hakim olarak adlandırılan hakimler üniforma giymezler, yani sivil 

personeldirler  ve sınavla seçilirler. Söz konusu sınav adli ve askeri yargıyı kapsayacak 

şekilde yapılan genel bir sınavdır. Sınava girmek için 40 yaşını aşmamış olmak ve 

hukuk fakültesi mezunu olmak yeterlidir. Askeri yargıya seçilmek için ayrı bir kriter 

yoktur. 2 yıllık bir staja tabi olan hakimler mesleğe yardımcı hakim veya savcı 

yardımcısı olarak başlarlar. Özlük işleri birebir sivil hakimlerle aynıdır. Rızaları 

olmadan yetersizlik durumu hariç görev yerleri değiştirilmeyen hakimlerin emeklilik 

yaşı 70’tir. Bu hususlar savcılar için de aynıdır. 

 

4.3.3. Fransa 

 Fransa’da 10 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe giren Askeri Adalet Kanunu 

(Code De Justice Militaire)  ile askeri yargı sistemi yeniden düzenlenmiş olup ayrı 

askeri ceza ve usul yasası bulunmasına rağmen askeri mahkemeler teşkilatı Paris Askeri 

Mahkemesi dışında kaldırılmıştır. Vatandaşların eşitli ilkesi gereği  barış zamanında 

asker kişiler askeri suçlarından dolayı özel usul hükümlerine tabi olarak her istinaf 

mahkemesi yetki çevresinde görevlendirilen bir ceza mahkemesinde yargılanırlar. Bu 

mahkemelere askeri yargı üzerine uzmanlaşmış mahkemeler denilmektedir.  Fransa’da 

                                                
355 SCANDURA Guiseppe, İtalyan Askeri Yargısı, Askeri Yargıtayın 80 nci Kuruluş Yıldönümü  
    Sempozyumu, ANKARA 1994. 
 
356 ONAT Arif,İtalyan Askerlik Adliyesi Personel Kanunu Üzerine Bir Tetkik, AAM., Y:1958, S.12,s.23 
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İki ila dört ili kapsayacak şekilde teşkil edilmiş 35 adet istinaf mahkemesi 

bulunmaktadır.357 

   Fransa dışında suç işleyen asker kişiler ise 10 Kasım 1999 tarihinde kurulan 

Paris Askeri Mahkemesinde yargılanırlar. Paris Askeri Mahkemesi kararları istinaf yolu 

ile Paris İstinaf Mahkemesi tarafından, temyiz yolu ile Yargıtay tarafından 

denetlenmektedir. İdari açıdan Savunma Bakanlığına bağlı olan mahkemenin 2 daireden 

oluşan kuruluşunda Cumhuriyet savcısı, yardımcı cumhuriyet savcıları, sorgu hakimi ve 

hakim üyeler bulunmaktadır. Cumhuriyet savcısı ve yardımcı savcılar yargı mensubu 

olup savunma bakanlığına bağlıdırlar. Hakim üyeler Paris İstinaf Mahkemesi üyeleri 

olup 1 yıllık süre için seçilmektedirler.  

  Savaş, olağanüstü hal ve sıkıyönetim hallerinde Askeri Adalet Kanunu gereğince 

Silahlı Kuvvetler Yurtiçi Mahkemeleri (Tribinaux Territauriaux Des Forces Armee) 

kurulmaktadır. Yetki alanları Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Danıştay 

tarafından belirlenen bu mahkemeler genel yargıdan bir başkan bir üye hakim ile 3 

asker üyeden teşkil edilmektedir. Ayrıca ülke dışındaki Fransız Silahlı Kuvvetleri 

nezdinde Kuvvet Askeri Mahkemeleri (Tribinaux Militaire Aux Armee) teşkil edilmesi 

öngörülmüştür. Beş üyeli bu mahkemelerin özelliği kuruluşunda hukukçu olmayan 

askerlerin bulunmasıdır. 

  Görüldüğü gibi Fransa’da Paris Askeri Mahkemesi hariç ayrı bir askeri yargı 

teşkilatı barış döneminde mevcut değildir. Ancak asker kişilerin askeri suçlarından 

dolayı yargılanmasında askeri hizmetlerin gereği olarak bazı özel usul kuralları 

uygulanmaktadır. Askeri veya genel ceza kanunlarını ihlal eden askerlerin 

soruşturmasını yapan sivil iddia makamının soruşturmaya başlamadan önce Savunma 

Bakanlığından askeri gereklerin varlığı konusunda karar alması gerekmektedir. Askeri 

sırlara ilişkin davalarda yargılama 7 hakimden oluşan heyet tarafından yapılır ve 

gerekirse yargılamanın kapalı yapılmasına ve yayın yasağı konulmasına karar 

verilebilir. 358 

  Bir fikir olması açısından askerleri de yargılayan sivil hakimlerin statüsüne 

ilişkin özetle şunlar söylenebilir.  

                                                
357 ERTÜRK Recai,A.g.e.,s.57 
 
358 ERTÜRK Recai,A.g.e.,s.57 
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  1958 Fransız Anayasasının 8 nci faslında yargıdan adli otorite olarak söz edilmiş 

olup devlet başkanının da yargı bağımsızlığının kefili olduğu kabul edilmiştir. 

Anayasada hakim statüsünün yasayla düzenleneceği öngörülmüştür. Fransa’da adli 

yargıda görev yapacak hakimlerin seçim ve atanmasında kooptasyon sistemi kabul 

edilmiştir. Anayasaya göre başkanlığını Cumhurbaşkanının yaptığı, başkan vekilinin 

adalet bakanı olduğu ve 9 üyesi cumhurbaşkanınca seçilen Hakimler Yüksek Konseyi 

hakimleri atamak hakimler hakkındaki şikayetleri inceleyerek disiplin işlerini 

yürütmekle görevli organdır. Söz konusu kurul hakimlerin ağır bir suç işlemeleri ve 

hakimlik şerefiyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları halinde azletme yetkisine 

sahiptir. 

  Hakim ve Savcıların statüsüne ilişkin 22 Aralık 1958 tarihli yasaya göre 27 

yaşını tamamlamış ve en az 4 yıl kamu hizmeti görmüş olanlar arasından sınavla seçilen 

hakim adayları Milli Yargı Okulu (L’ecole National de la Magistrature)’nda 31 ay 

eğitime tabi tutulmaktadırlar. Bu sürenin 25 ayı idarecilik, eğitim ve yargı stajıdır. Bu 

süre sonunda sınavla savcı veya hakim seçilenler 6 ay süreyle konferans, araştırma ve 

seminer görevleriyle yetiştirilirler. 

 Ayrıca, 27-40 yaş arasında bulunan hukuk alanında doktora yapmış ve en az 4 

yıl kamu veya özel kesimde hukuk, ekonomi ve sosyal alanlarda görev yapmış olanların 

doğrudan hakim veya savcı olarak atanmaları da öngörülmüştür. 

 Hakim ve savcıların terfi işlemi 16 sı hakim ve savcılar tarafından seçilmiş 20 

üyeli Terfi Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Hakim ve savcıların emeklilik yaşı 65 

olarak belirlenmiştir. 

 

4.3.4. Almanya 

   Alman Anayasası askeri suçlar için sadece savaş zamanında askeri mahkemeler 

kurulmasına izin vermektedir. Buna göre Federal Almanya’da barış zamanında askeri 

ceza mahkemeleri mevcut değildir. Gerek askeri ceza kanununda, gerekse genel ceza 

kanunlarında yer alan suçları işleyen askerlerin yargılaması tamamen sivil mahkemeler 

tarafından yapılmaktadır. Sivil mahkemelerde askeri nitelikli hiçbir yargı mensubu 

yoktur.  
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 Asker kişilere mahsus “Askeri Disiplin Nizamnamesi” gereğince kurulmuş iki 

adet (Kuzey, Güney) askeri disiplin mahkemesi mevcuttur. Bu mahkemelerin 

kararlarına karşı Federal İdare Mahkemesinin (Danıştay) askeri disiplin işlerine bakan 

dairesine istinaf yolu ile başvurulabilmektedir. Askeri disiplin mahkemeleri hiçbir 

komutanlığa bağlı olmayıp bir meslekten sivil hakim, bir kurmay subay ve yargılanan 

askerin rütbesine denk bir asker üyeden kurulmaktadırlar. Federal İdare Mahkemesinin 

Askeri Disiplin Dairesi üç meslekten sivil hakim ve iki subay üyeden oluşmaktadır.    

Disiplin mahkemelerinin sivil hakimleri silahlı kuvvetlerde hukuk müşavirliği yapmış 

sivil memurlar arasından önce iki yıl süreli ve müteakiben süresiz olarak Savunma 

Bakanlığı tarafından atanmaktadırlar. Federal İdare Mahkemesi Askeri Disiplin Dairesi 

sivil hakimleri ise Adalet Bakanlığınca teklif edilmekte ve Cumhurbaşkanı tarafından 

atanmaktadırlar. 359 

 Disiplin mahkemelerinde eyalet adli mercilerine bağlı sivil savcılar ile savunma 

bakanlığına bağlı sivil memur olarak görev yapan savcı vekilleri iddia makamını işgal 

etmektedirler.  

  Fikir olması açısından askerlerin askeri suçlarını da yargılayan hakimlerin 

statüsüne ilişkin olarak özetle şunlar söylenebilir. Almanya’da hakim ve savcı olmak 

için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak hukuk fakültesi mezunu olmak, birinci 

sınavı kazanıp iki yıllık stajı tamamlamak ve ikinci sınavı kazanmak gerekmektedir. 

Hukuk profesörlerinden hakim olmak isteyenlerde staj uygulaması yoktur.  

 Hakimlik statüsü ömür boyu hakimlik ve yardımcı hakimlik olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Hakimlik ayrı ve özerk bir statü iken savcılık devlet memurluğu 

statüsüdür. Yardımcı hakimlik ve savcılık süresi en fazla beş yıl ile sınırlıdır. En az üç 

yıl yardımcı hakimliği tamamlayanlar ömür boyu hakimlik statüsüne 

ayrılabilmektedirler. Aynı şekilde savcılar da yardımcılık süresi sonunda ömür boyu 

devlet memuru olarak güvenceli bir statüye sahip olmaktadırlar. Hakim ve savcı 

unvanları ömür boyu geçerli olmakla birlikte emeklilik yaş sınırı getirilmiştir. Buna 

göre emeklilik yaş sınırı  65’tir.  Hakimler kural olarak süresiz atamaya tabidirler.  

  Hakimlerin atanması federal devlet ve eyaletlere göre farklılıklar arz etmektedir. 

Federal hakimlerin çoğunluğu yasama organınca seçilirken eyalet hakimlerinin 

                                                
359 ERDOK Saydam,Federal Almanya Silahlı Kuvvetlerinin ve Askeri Mevzuatının Ruhu Üzerine Birkaç 
Söz, , AAD., Y:1970, S.49,s.84 
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çoğunluğu da hakim seçim komisyonlarının belirlemesi ve Eyalet Başkanı veya Adalet 

Bakanınca atanmaktadır.  

 

4.3.5. Rusya Federasyonu 

 

 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Rusya 

Federasyonunun yapılandırılması çerçevesinde, yargı sistemi için yeni yasal 

düzenlemeler yapılmıştır. Federatif yapının neticesi olarak çok sayıda mahkeme teşkil 

edilmiştir. Bunlar RF Anayasa Mahkemesi, RF Yüksek Mahkemesi(Yargıtay), Özerk 

Cumhuriyetlerin Yüksek Mahkemeleri, bölge ve vilayet mahkemeleri, federal statüye 

sahip şehirlerin mahkemeleri, özerk bölge ve vilayet mahkemeleri, yerel mahkemeler, 

askeri mahkemeler ve özel mahkemelerdir.  

  RF’nda askeri cezaya ilişkin düzenlemeler Genel Ceza Kanunları içinde yer 

almıştır.  Ancak 23.06.1999 tarihli ayrı bir askeri yargılama usul kanunu mevcuttur.  

  RF’nda askeri mahkemeler askeri birliklerin bulundukları yerlere göre 

kurulmuşlardır. Birinci derece mahkemeler garnizon askeri mahkemeleridir. Birden 

fazla garnizonu kapsayacak şekilde kurulan Bölge Askeri Mahkemeleri, garnizon 

mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf incelemesi yaparlar. Askeri yargıya ilişkin 

temyiz incelemesi RF Yüksek Mahkemesi Askeri Konseyi tarafından yapılmaktadır. 

Askeri mahkemeler bir askeri hakim ve iki yardımcı askeri hakimden müteşekkildir. 

Askeri mahkemenin hakim üyelerinin tamamı rütbeli askeri hakimlerdir. İddia 

makamını askeri savcı, savunma makamını ise sivil avukat işgal eder.360 

  Askeri hakimler idari açıdan Savunma Bakanlığının gözetimi altında olmakla 

beraber görevlerinde bağımsızdırlar. 25 yaşında olan hukuk fakültesi mezunu ve 5 yıllık 

hukuk tecrübesine sahip olanlar askeri hakim olabilmektedirler. Askeri hakim 

seçilebilmek için sivil hakimlerden ayrı koşullar aranmamaktadır. Ancak sivil 

hakimlerin seçim ve atanmalarını yapmakla yetkili Hakimler Kurulu bulunmasına 

karşılık askeri hakimler Devlet Başkanı tarafından atanırlar. Askeri hakimlerin 

komutanlarla emir komuta, disiplin amirliği, idari sicil düzenleme ilişkisi yoktur. 

                                                
360ERTÜRK Recai,A.g.e.,s.59 
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Atamada belli bir süre söz konusu olmayıp rızaları halinde başka yargı görevlerine 

atanabilmektedirler. Genel hakimlerden farklı sebeplerden görevlerine son 

verilememektedir. Rütbe terfi şartları diğer askerlerle aynı olup rütbe sınırlaması yoktur 

ve emeklilik yaşı 65’tir.  

 

4.3.6. Azerbaycan  

 

 27 Kasım 1995 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin 

kabul edildiği Azerbaycan’da uygulanmakta olan Sovyetler Birliği yargı sistemi terk 

edilmiş ve yargı sistemi yeniden yapılandırılmıştır.  

 1997 yılında kabul edilen Mahkemeler ve Hakimler Hakkında Kanun gereği 

Azerbaycan mahkeme teşkilatı içinde yer alan askeri mahkemeler Garnizon ve Ağır 

Ceza Askeri Mahkemeleridir. Apelyasiya olarak adlandırılan ve Bakü’de bulunan 

İstinaf mahkemesi ile Ali Mahkemesi olarak adlandırılan ve Bakü’de bulunan Yargıtay 

bünyesinde istinaf ve temyiz incelemesi yapan birer özel daire mevcuttur. 

 Azerbaycan’da ayrı askeri ceza kanunu ve askeri yargılama usul kanunu yoktur. 

Bu hususlar genel kanunlar içinde düzenlenmiştir.361 

 Askeri mahkemelerde genel yargıdan atanan tamamen sivil hakimler görev 

yapmaktadır. Savcılar için de durum aynıdır. 

 Bir fikir olması açısından hakimlerin statüsüne ilişkin bazı hususlar şu 

şekildedir; Mahkemeler ve Hakimler hakkında Kanuna göre hakimlerin atanmasında 

yürütme organı yetkilidir. Hakimler Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yaparlar. 

Hakim olmak için en az 30 yaşında olmak hukuk fakültesini bitirmek, en az 5 yıl 

hukukçu olarak çalışmış olmak gerekmektedir. Hakim olmak için ayrı bir staj (adaylık) 

süresi öngörülmemiştir. Emeklilik yaşı 60 tır.  

 

 
 

                                                
361 ERTÜRK Recai,A.g.e.,s.60 
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4.4.  Askerlik Yükümlülüğünden Kaçınma Suçları İle İlgili 

Yargılama Rejimi 

 

4.4.1. Genel 

Askeri Mahkemeler 353 S. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanununun 9 ncu maddesinde de belirtildiği gibi, kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, 

asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri 

mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait 

davalara bakmakla görevlidirler. 362 

25.10.1963 tarihinde kabul edilerek 26.10.1963 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanmasını müteakip yürürlüğe giren ASYUK, Askeri Mahkemelerin görevlerini 

düzenleyen 2 nci bölümünün 9 ncu maddesinde Askeri Mahkemelerin genel görevlerini 

tanımlarken, 10 ncu maddesinde asker kişileri; 

a)  Muvazzaf askerler; subaylar, askeri memurlar, askerî öğrenciler, astsubaylar, 
erbaş ve erler, 

     b) Yedek askerler (Askeri hizmette bulundukları sürece), 

     c) Milli Savunma Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve 
kuruluşlarında çalışan sivil personel, 

     d) Askeri işyerlerinde çalışan ve İş Kanununa tabi bulunan işçiler, 

    e) Rızası ile Türk Silahlı Kuvvetlerine katılanlar, 

            f) Askeri yargı organlarınca tutuklanmış veya hapsedilmiş veya askeri 
makamlarca muhafaza altına alınmış veya gözaltı edilmiş kişiler olarak belirtmiştir. 

ASYUK’ un 9 ve 10 ncu maddeleri değerlendirildiğinde, bir kişinin Askeri 

Mahkemelerde yargılanmasının temel koşulu, öncelikle 10 ncu maddede sayılan 

statülerden birisine sahip olmasıdır. Bununla birlikte eyleminin askeri bir suç olması   

veya eylemini 10 ncu maddedeki statüye sahip bir kişi aleyhine veya askeri bir mahalde 

işlemesi  veya eyleminin askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olması gerekmektedir. 

                                                
362 Bu tanım bu hali ile 1982 Anayasasının 145 nci maddesinde de yer almaktadır. 
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Asker kişilerin barış zamanında görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Askeri 

Mahkemelerde yargılanmasının iki istisnası vardır. Bunlardan bir tanesi Anayasal bir 

güvenceden kaynaklanmaktadır. Birinci istisna aynı zamanda asker kişi olmalarına 

rağmen Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, üyeleri ve 

Başsavcılarıdır. Bu kişiler aleyhine isnat olunan suç görevleri ile ilgili ise davaya 

anayasasının 148/3 ncü maddesi gereğince Yüce Divan sıfatı ile Anayasa 

Mahkemesinde bakılır.363 İkinci istisna ise bize göre bir kanun boşluğudur. Askeri 

Mahkemeler ASYUK’ un 2 nci maddesinde de belirtildiği şekilde iki askeri hakim ve 

bir subay üyeden kurulur. Ancak Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki askeri mahkeme, 

general ve amiralleri yargıladığı zaman üç askeri hakim ile iki general veya amiralden 

kurulurlar. Bu mahkemelerde görev yapacak askeri hakimler dışındaki subay üyelerin  

nitelikleri kanunun 3 ncü maddesinde en az yüzbaşı rütbesinde muharip sınıftan 

olmaları, sanığın astı ve yargılama süresince en yakın amiri olmamaları ve taksirli 

suçlar hariç, bir suçtan hükümlü bulunmamaları, olarak belirtilmiştir. Bu durumda 

Genel Kurmay Başkanının askeri suçlarından dolayı yargılanması yasal olarak mümkün 

değildir. Çünkü Genel Kurmay Başkanının Askeri Mahkemede yargılanması söz 

konusu olduğunda kendisinin üstü konumunda subay üye bulunamayacağından bu 

anlamı ile mahkemenin yasal olarak oluşmasına imkan yoktur. Bu durumda tek çıkar 

yol Genel Kurmay Başkanının resen emekliye sevk edilerek Askeri Mahkemede 

yargılanabilmesi yolunun açılmasıdır. 

 Asker kişiler ve asker kişilerin asker suçları ile ilgili askeri yargıya tabiyetlerinin 

istisnaları belirtildikten sonra incelememiz gereken diğer husus askeri suçtur. Bu tanım 

içerisinde yer alan askeri suç ise öğretide ve uygulamada; 

             a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanununda yazılı olan, başka 

bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiç bir ceza yasası ile cezalandırılmayan 

suçlar, 

              b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanununda, kısmen diğer ceza yasalarında 

gösterilen suçlar, 

              c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar,  

                                                
363 ERMAN Sahir:A.g.e.,s.365 
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olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.364 

  Bu tarif normun yer aldığı kaynağa göre yapılan bir tariftir. Ancak askeri suç 

denildiğinde anlaşılması gereken “Milli Savunmayı sağlamak ve korumak, askerlik 

hizmetinin aksamadan yerine getirilmesini temin etmek maksadıyla, yani askeri bir 

menfaati korumak gayesi ile, kabul edilmiş kanunlarda yer almış bütün suçlar askeri 

suçlardır.365  Bu tarife göre yukarıda belirtildiği şekilde yalnız Askeri Ceza Kanununda 

veya Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları 

Hakkında Kanunda yer alan suçlar değil, fakat askeri bir menfaati korumak için sevk 

edilmiş olan diğer kanunlarda öngörülen fiillerde askeri suç niteliğini taşırlar.366   

 Dünyada sivillerin askeri yargıya tabiyetleri özellikle II nci Dünya Savaşından 

sonra tartışılmaya başlanmış ve gelişen süreçte savaş hali dışında sivillerin askeri 

yargıya tabi olmamaları hususunda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Ülkemizde 

dünyada eğilim gösteren sivilleşme hareketlerine ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

sağlamak amacıyla bu kapsamda çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda Avrupa Birliği 

müktesebatı incelendiğinde; Avrupa Temel Haklar Şartının “Adalet” başlıklı 47 ila 50 

nci maddelerinde İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa 

Sözleşmesinin 6 ila 18 nci maddelerinde, sanıkların temel hakları ile ilgili 

düzenlemelere yer verilmiştir.İnsan Haklarını Ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair 

Avrupa Sözleşmesinin  6 ncı maddesinde, herkesin kişisel hak ve yükümlülükleri ile 

hakkındaki bir suç isnadının karara bağlanmasında hukuken kurulmuş bağımsız ve 

tarafsız bir yargı yeri tarafından, makul bir sürede, adil ve aleni olarak yargılanma 

hakkına sahip olduğu belirtilmiş; 15 nci maddesinde ise, her sözleşmeci devletin savaş 

zamanında veya ulusun yaşamını tehdit eden başka bir olağan üstü durumda uluslar 

arası hukuktan doğan diğer yükümlülüklerine aykırı olmak koşuluyla durumun 

zorunluluklarının kesin olarak gerektirdiği ölçüde, bu sözleşmeye üstlendiği 

                                                
364 TUNÇ Rıza, AKMANER İbrahim,Askeri Muhakeme Usulü Kanunu ile İlgili Mevzuat,Ankara,1954, 
s,43 
 
365ERMAN Sahir:A.g.e.,s.148 
  
366 Bu kriter 1966 Mayısında Madrit’te akdedilen Askeri Ceza Hukuku ve Harp Hukuku Milletlerarası 
Kongresinde de benimsenen kriterdir. 
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yükümlülüklerini azaltan tedbirleri alabileceği hükme bağlanmış diğer taraftan 17 ve 18 

inci maddelerde de, sözleşme hükümlerinden hiçbirini sözleşmede tanınan hak ve 

özgürlükleri yok edilmesine veya sözleşmede öngörüldüğünden daha geniş ölçüde 

sınırlandırılmasına yönelik eylemde bulunma hakkını verir biçimde 

yorumlanamayacağı, sınırlandırılmaların öngörüldükleri amaç dışında 

kullanılamayacağı belirtilmiştir.      

Ulusal programda, yargının işlevselliği ve verimliliği bölümünde orta vadede 

As.C.K. ve ASYUK’ un gözden geçirilmesi öngörülmüştür. 07.05.2004 tarihli ve 5170 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti anayasasının Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun ile Anayasada yapılan bazı değişikliklerin askeri yargıya da yansıtılması bir 

zorunluluk olmuştur. Savaş ve yakın savaş tehdidi hallerinde ölüm cezası 

verilmemesine ilişkin hükümlerin askeri yargıya ithali, özellikle 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu,  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 01.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmesi ile 1632 S.Askeri Ceza Kanunu ve 353 S. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 

Yargılama Usulü Kanununun bahse konu üç temel kanun ile uyumlaştırılması temel bir 

zorunluluk olmuştur.367   

 Bu zorunluluk kapsamında 29.06.2006 tarih ve 5530 sayılı Kanun ile 353 sayılı 

Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü kanununda önemli değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler ile 5271 S.CMK ile getirilen kurum ve terimler aynen 

benimsenmiş, söz konusu kanundaki düzenlemelere benzer ve aynı hükümlerin tekrarı 

yerine, askeri yargılama usulündeki hükümler yürürlükten kaldırılarak bu hükümler için 

CMK’na atıf yapılarak paralellik sağlanmıştır. 5530 Sayılı Kanunun 64 ncü maddesinde 

bu değişikliklerin kanunun yayımından itibaren üç ay sonra yürürlüğe gireceğinin 

belirtilmesi nedeni ile değişiklikler 05 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiştir. 

                                                
367 M.S.B.lığı As.Ad.İşl.Bşk.lığı , Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu,Ankara, 
2006 ,s.1 
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 Askeri Mahkemelerin yetkileri daha önce de belirttiğimiz gibi Anayasanın 145 

nci maddesinde düzenlenmiştir. Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin 

mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askeri olan suçları 

ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve 

görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Asker 

kişiler açısından kolaylıkla anlaşılan ve kabul edilen askeri mahkemelerin görevleri 

hususu sivil kişilerin tabiyeti açısından oldukça tartışmalıdır. Askerlik mesleğini 

seçerek veya yasal yükümlülükle silahlı kuvvetlere katılarak asker kişi statüsünü alan 

kişiler açısında Askeri Ceza Kanununun uygulanması ve Askeri Ceza Kanununda 

belirtilen eylemleri gerçekleştirmesi halinde kişinin Askeri Mahkemelerde yargılanacak 

olması doğaldır. Bununla birlikte savaş ve yakın savaş hali ile sıkıyönetim vs. 

olağanüstü yönetimler gibi temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği hallerde de 

uluslar arası hukuk  ve Anayasamızın askeri yargının yetkilerini genişleterek sivilleri de 

işçine alan düzenlemeler getirmesi de doğaldır.  

 Barış zamanında sivillerin Askeri Yargıya tabi olması hususu tüm bu 

değerlendirmeler dışında kalmaktadır. Bu anlamı ile sivillerin askeri yargıya tabiyeti bir 

istisnadır ve bu istisna olan durumun da savaş ve yakın savaş hali dışında tamamen  

ortadan kalkması ve sivillerin adli yargıya tabi olarak doğal hakim ilkesi gereğince 

yargılanmaları gerektiği bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul gören bir 

durumdur.  

 Burada şu ayrımın çok dikkatli yapılması gerekmektedir. Askeri Ceza 

Kanununun sivil kişilere uygulanması ile sivil kişilerin askeri mahkemelerde 

yargılanması tamamen farklı hususlardır. Bir sivilin  Milli Savunmayı sağlamak ve 

korumak , askerlik hizmetinin aksamadan yerine getirilmesini temin etmek maksadıyla, 

yani askeri bir menfaati korumak gayesi ile, kabul edilmiş kanunlarda yer almış bir suçu 

işlemesi halinde bu suçun yer aldığı kanunun uygulanacak olması açık bir 

zorunluluktur. Bununla birlikte bu suçu işleyen kişinin askeri yargı mı yoksa sivil 

yargıda mı yargılanacağı hususu kanun koyucunun bir tercihidir. Bu tercih özeklikle II 

nci Dünya Savaşı ve özellikle soğuk savaşın bitiminden itibaren sivil  yargıya tabi olma 

yönünde yapılmaktadır. 
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 Biz de bu bölümde sivilleri askeri yargıya tabiyeti konusunu 5530 sayılı Askerî 

Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun yürürlüğünden önceki dönem ve sonraki dönem olarak ele alacak, akabinde 

tez konumuzu oluşturan askerlik yükümlülüğünden kaçınmaya yönelik suçlar açısından 

durumu ele alacağız. 

4.4.2. 5530 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama 

Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

Yürürlüğünden Önceki Dönem 

 Askeri Ceza Kanunu esasta sadece asker kişilere uygulanabilir. Bununla birlikte 

asker kişi kavramına dahil olmayan kimselerin de istisnai hallerde As.C.K.nuna göre 

cezalandırılmaları mümkündür.368  Anayasamızın 145 nci maddesinin 2 nci fıkrası 

“Askeri mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askeri suçları ile 

kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askeri 

mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler” demek sureti 

ile bu istisnai niteliği belirtmektedir. 

Sivil bir kişi hakkında Askeri Ceza Kanununun uygulanacağı hallerin başında 

sivil kimsenin asker kişi ile iştirak halinde olarak, askeri bir suç işlemesi durumu gelir. 

Bu takdirde her iki failin davası birleştirilerek askeri mahkemelerde görülür ve suçta 

askeri bir suç olduğundan dolayı askeri mahkeme her iki suçlu hakkında As.C.K.nu 

uygular.369(ASYUK madde 12) 

 

4.4.2.1. Askeri Mahkemeler Savaş Halinde Görevleri 

 

353 S. ASYUK’un 5530 S. Kanun değişikliğinden önceki 14 ncü maddesinde 

savaş halinde askeri mahkemelerin görevleri belirtilmiştir. 

                                                
368 ERMAN Sahir:A.g.e.,s.90 
 
369 ÖZBAKAN Hulusi ,İlgili Mevzuatı ile İçtihatlı, Gerekçeli, Notlu, Açıklamalı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu Cilt I ,Ankara,1989,s. 97 
 



 
188

353. Sayılı ASYUK.nun 14. Maddesini göre; Askeri Mahkemeler savaş halinde 

şu davalara bakarlar:  

 

4.4.2.1.1  Asker Kişilerin İşledikleri Suçlara Ait Bütün Davalar 

 

 Savaş halinde, asker kişi olan sanığın, Askeri Mahkemelerde yargılanması için, 

353 Sayılı ASYUK.nun 9. Maddesindeki şartların gerçekleşmesi aranmaz. Sanığın 

asker kişi olması yerelidir. Sanığın fiilinin,As.C.K.nunda veya başka ceza kanunlarında 

düzenlenmesinin, bir başka asker kişiye karşı, askeri mahalde ve askeri görevinden 

dolayı işlenmesinin bir önemi yoktur. Zira savaşta asker kişilere genel yargıya tabi 

olmaları, ekseriyet fiilen mümkün değildir.370 

 

4.4.2.1.2. Asker Kişilerle Müştereken Suç İşleyen Sivil Kişilere 

Ait Davalar 

 

 Esasen savaş halinde asker kişilerin bütün suçlarına Askeri Mahkemelerde 

bakılacağı cihetle, sivil suç ortaklarının da bu mahkemelere gönderilmesi normal 

karşılamak gerekir.371 Bu durumda işlenen suçun askeri bir suç olması da gerek ve şart 

değildir.372 Örneğin: T.C.K.nun 491. Maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunun askeri 

mahal dışında, sivil bir şahıs ile müştereken işleyen bir asker kişiyi, barış koşullarında 

sivil kişi ile birlikte Adli Yargılanacak iken;  savaş halinde, bu hüküm gereği her ikisi 

de Askeri Mahkemede yargılanacaktır.  

 

4.4.2.1.3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Özel Bir 

Anlaşma Yapılmadığı Hallerde, Muharip Türk Silahlı Kuvvetleri 

                                                
370 ÖZARPAT M.Hilmi,Askeri Ceza Usulü Hukuku,Ankara,1949,s.85 
 
371 ERMAN Sahir,A.g.e.,s.369 
 
372 KARDAŞ Ümit, Hakim Bağımsızlığı Açısından Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yetkileri, İstanbul, 
1992,s.74 
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Nezdinde Bulunmalarına İzin Verilmiş Olan Yabancı Askerlerin 

İşledikleri Suçlara Ait Bütün Davalar 

 

 Burada Askeri Mahkemeler bakımdan bir yetki genişlemesi söz konusu 

olmaktadır. Bir savaş durumunda yabancı asker kişilerin gözetleyici veya danışman 

sıfatı ile başka bir devletin ordusu yanında bulunması gerekebilir. Bu gibi kimseler Türk 

Ordusu yanında bulundukları sürece, Türk Askeri Ceza Kanununda yazılı bir suçu 

işledikleri taktirde, Türk Askeri Mahkemelerinde yargılanacaklardır.373 ‘’As.C.K.nun 

157. Maddesinin son fıkrasından anlaşıldığı vechile, bu gibi kimselerin yabancı 

subayların refakatinde bulunan yabancı siviller olması mümkün bulunduğu gibi subay 

olmayıp da savaşan Türk Ordusunun nezdinde bulunmasına müsaade edilen yabancı 

asker kişiler, faraza astsubaylar ile yabancı sivillerinde olması kabildir.374  

 

 Madde metninden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu bu kişilerin işledikleri 

suçlara ait davalarda ayrım yapmamış, bütün davaların Askeri Yargıda görüleceğini 

düzenlemiştir. Bu hükmün tek istisnası bu konuda özel bir antlaşma yapılmamış 

olmasıdır. Bu durumda, antlaşma hükümleri geçerli olacaktır. 

 

4.4.2.1.4. Savaşta Esir Edilenlerin İşledikleri Suçlara Ait Bütün 

Davalar 

 

 Düşman tarafından ele geçirilen muhariplere “savaş esiri” denir. İşgale karşı 

yürütülen direnişe katılanlar ile, işgale karşı daha baştan ve henüz teşkilatlanmadan 

direnişe geçen işgal edilen ülke halkı, askeri uçakların sivil mürettebatı, savaş 

muhabirleri, orduyu takip eden müteahhitler, Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur, 

müstahdem ve işçiler ile Silahla Kuvvetleri takip eden sair yetkililer savaş esiri sayılan 

diğer sivillerde savaş esiri gibi işlem görür. Askeri sağlık hizmet mensuplarıyla din 

                                                
373 KARDAŞ Ümit,A.g.e.,s.75 
 
374 ERMAN Sahir,A.g.e.,s.97 
 



 
190

görevlileri muharip olmadıklarından, savaş esiri sayılmazlar. Geçici olarak sağlık görevi 

ifa eden muharipler ise savaş esiri işlemi görürler. 375 

 

 Bu yetki genişlemesi, insan hakları ile yakından ilgili olduğu için uluslar arası 

hukuk alanında önem taşımaktadır. Bu önemi nedeniyle 1949 tarihli Cenevre 

Antlaşmasına Ek 7. Protokolün 75. maddesi, savaş esirlerine temel garantiler 

getirmiştir. Savaş esirleri için yetki genişlemesi tüm ülkelerde kabul edilmiştir.376 

 

 Bu husus, bizim mevzuatımızda da kabul edilmiş;  savaş esirlerini işledikleri 

tüm suçlarında Askeri Yargı görevli kabul edilmiştir. 

 

4.4.2.1.5. Adliye Mahkemelerinin Bulunmadığı Savaş 

Bölgelerinde İşlenmiş Suçlara Ait Bütün  Davalar 

 

 Bu maddeden asker kişi, sivil kişi ayrımı veya suçun müştereken işlenmesi şartı 

aranmaksızın;  savaş süren bölgelerdeki, gerek asker kişilere gerekse sivil kişilerin tüm 

suçlarına askeri yargıda bakılacağı düzenlenmiştir. Ancak ön şart, o bölgede Adliye 

Mahkemesi bulunmamasıdır. 

 

 

4.4.2.1.6. Bir Hizmet Veya Sözleşme Ve Yükleme Veya Herhangi 

Bir Sebep Ve Suretle Muharip Türk Silahlı Kuvvetleri Nezdinde 

Bulunan Veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Takip Eden Kişiler İle Türk 

Silahlı Kuvvetleri Nezdinde Bulunmasına İzin Verilmiş Olan Yabancı 

Askerlerin, Yanlarında Bulunan Kişiler Tarafından İşlenen, Askeri 

Ceza Kanununda Yazılı Askeri Suçlara Ait Davalar 

 

                                                
375 Savaş Hukuku El Kitabı,Genelkurmay Başkanlığı Yayınları,Ankara,1989,s.17,18 
 
376 KARDAŞ Ümit,A.g.e.,s.75,76 
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 Örneğin sürücüler, rehberler, yollarda, trenlerde, köprü inşaatında kullanılanlar, 

sivil doktorlar ve şoförler, kantinleri işletenler, hasta bakıcılar, savaş muhabirleri, gazete 

fotoğrafçıları, savaş zamanında savaşan Türk Ordusunu takip ettikleri sürece Askeri 

Ceza Kanununa tabidir. 377Ancak bu kişiler, sadece Askeri Ceza Kanununda düzenlenen 

suçları işlemeleri halinde Askeri Yargıya tabi olacaklardır. Diğer ceza kanunlarında 

düzenlenen suçları işlemeleri halinde ise, Adli Yargı görevli olacaktır. 

 

4.4.2.1.7. Askeri Ceza Kanunun 75, 78, 80, 124, 125 ve 127. 

Maddelerinde Yazılı Suçlara Ait   Davalar 

 

 Bu bentteki suçların sanığı sivil kişilerdir. Zira, aynı maddenin “A” bendine göre 

zaten asker kişilerin tüm davalarına Askeri Mahkemelerde bakılacaktır. 

  

Siviller, Askeri Ceza Kanununda yer alan kaçaklara yardım etmek, düşman 

tarafını veya yabancı ülkeye kaçmak, başkasını  askerliğe yaramayacak hale getirmek, 

yağmacılık, tahrip, ölü, yaralı ve esirlerin eşyasını almak suçlarını işledikleri zaman 

Askeri Mahkemede yargılanacaklardır.378 Bu hallerde belirtilen suçlara, askeri kişilerin 

iştirak etmesi şartı da aranmaz.  

 

4.4.2.1.8. İlan Olunan Harekat Bölgesinde Her Sınıftan 

Subay, Askeri Memur, Erbaş Ve  Erlere Karşı 90. ve 91. Maddelerinde 

Yazılı Suçları İşleyenlere Ait Davalar  

Bu durumda da, sanık sivil şahıstır. Ancak, madde de belirtilen mukavemet ve 

fiilen taarruz (müessir fiil) suçlarının; ilan olunan harekat bölgesinde işlenmesi 

gereklidir. 379 

                                                
377 ERMAN Sahir,A.g.e.,s.97 
 
378 KARDAŞ Ümit,A.g.e.,s.76 
 
379 Derya YAMAN, Murat YAMAN, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Kararları Işığında 
Askeri Yargı ve Adli Yargı Arasındaki Görev Sorunları, Ankara ,2001,s.136 
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      Bu açıklamalar ışığında askeri mahkemeler savaş bölgesinde adliye 

mahkemeleri yoksa, 12 nci maddede belirtildiği şekilde askerlerle müşterek suç 

işlemeleri,bir hizmet veya sözleşme ve yüklenme veya her hangi bir sebep ve suretle 

T.S.K.lerini takip eder iken suç işlemeleri halinde sivilleri yargılayabileceği gibi 

As.C.K.nunda açıkça belirtilen suçları savaş sırasında işlemeleri halinde380 ve asker 

kişilere karşı belirlenen suçların381 işlenmesi halinde sivilleri yargılayacaktır.  

                                                
380 Savaş zamanında sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını gerektiren suçlar: 

KAÇAKLARA YARDIM EDENLERİN CEZALARI:    Madde 75 - 1 - (Değişik fıkra: 30/04/1945 - 
4726/2 md.) Asker kişileri kaçmağa kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın devamını kolaylaştıran 
veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını, saklıları ve çağrılıp ta gelmeyen yedek 
subaylarla yedek askeri memurları bilerek özel ve resmi hizmete alanlar veya gizleyenler veya Devlet, il 
ve belediyelerle bunların deneti altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve banka ve kamu faydasına 
çalışan dernek ve mesleki kuruluşlarda her ne suretle olursa olsun çalıştıranlar ve Hükümetten yapılacak 
tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmayanlar barışta üç aydan bir yıla ve tekerrüründe bir yıldan üç yıla, 
seferberlikte veya olağanüstü hallerde altı aydan iki yıla kadar hapis ve bu eylemin seferberlikte veya 
olağanüstü hallerde tekerrüründe yedi yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

    2 - Seferberlikte herhangi bir suretle askeri kuvveti tenkise sebep olacak surette vakıa gayrimutabık 
kasten vesika verenler birinci defasında iki seneden beş seneye kadar ağır hapis ve mükerrerler ölüm 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

DÜŞMAN TARAFINA, YABANCI MEMLEKETE KAÇANLAR HAKKINDA MALİ VE FER’İ 
CEZALAR:    Madde 78 - A:1 - Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte mükellef olduğu hizmetten 
uzak kalmak kastiyle yabancı bir memlekete sığınanların veya yabancı memlekette kalanların mevcut ve 
ileride vücut bulacak menkul ve gayrimenkul bütün mal ve mülklerinin millet namına zaptına karar 
verilir. Bu karar verilirken suçlunun hısımları bir müdafi tayin etmek hakkını haizdirler. 

    2 - Bu karar maznuna, mümkün olmadığı halde onun son ikametgahına tebliğ olunur ve askeri 
mahkemece kapısına asılır, gazetelerle ilan olunur. Seferberliğin bittiğini bildiren emir tarihinden üç ay 
içinde bu tebliğ bir kere daha yapılır. 

    3 - Zabıt kararının bir hulasası karar tarihinden sekiz gün içinde tapu idarelerine ve gaiplerin mallarını 
idare ile muvazzaf olan makama tebliğ olunur. 

    4 - Zaptına karar verilen mal ve mülkler mezkur idareler tarafından satılıncaya kadar mahcuz kalır. Bu 
mal ve mülkler satılmazdan evvel maznun gelir veyahut yakalanır da muhakemesi yapılırsa haciz 
kaldırılır. 

    5 - Suçlunun kanunen infaka mecbur olduğu kimselerin geçinmeleri son ikamet gahı sulh hakiminin 
emriyle haczolunan mallarından kıymetlerine göre temin olunabilir. 

    B:1 - Suçlunun füruu, baba ve anası, kardeşleri yahut karısı sağ ise, ölüme bağlı tasarruf hükümlerine 
göre (K. M. 452, 453) bu kimselerin mahfuz hisseleri miktarı kendilerine verilir ve mütebakisi millet 
menfaatine satılır. Bu mirasçılardan kimse bulunmazsa, bütün mallar millet menfaatine satılır. 
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    2 - Suçlunun gelmesine maddi bir imkansızlığın sebebiyet verdiği resmi tahkikat ile sabit olmaz ise 
veya hısımları tarafından ispat edilemez ise (A) fıkrasının 2 rakamında yazılı olduğu üzere seferberlik 
bittikten sonra yapılacak son tebliğ tarihinden bir sene sonunda zabıt katileşir ve zaptolunan mallar satılır. 

    3 - Zaptolunan mallar devlet mallarının satılmasına dair kanunlara ve nizamnamelere göre satılır. 

    4 - Malların satılmasına ve kıymetlerine karşı itirazlar suçlunun Türkiyede bulunduğu son ikametgahı 
veya son bulunduğu mahal mahkemelerine arzolunur. 

    5 - Suçlunun borçları mirasçılara terkedilen hisselerden istifa olunur. Mirasçı yoksa bütün malların 
dörtte üçü suçlunun borçlarına karşılık teşkil eder. 

    6 - Mallar satıldıktan sonra A fıkrasının 2 numarasında yazılı müddetin hitamından evvel suçlunun 
ölmüş olduğu anlaşılırsa satılan malların bedeli mirasçılarına verilir. 

    7 - Zaptolunan mallar satıldıktan sonra vicahi muhakeme neticesinde suçlu beraet ederse geldiği veya 
yakalandığı günden ilerisi için bütün medeni haklarına sahip olur. Geçen zaman için mallarının 
zaptedilmesi yüzünden kendisine ve ailesine vakı olan zarar ve ziyanın tazminini Devletten talep ve iddia 
edebilir. 

    C:1 - Şahsi servetini gizlemek, elinden çıkarmak veya azaltmak kastiyle seferberlikte gerek hayatta 
bulunanlar arasında cari olan ve gerek ölüme bağlı bulunan akit ve tasarruflardan birine dair suçlu 
tarafından karşılıklı veya karşılıksız doğrudan doğruya veya bilvasıta yapılan her türlü talep ve 
müracaatlar ve muamelelerin muteber olmayacağı zabıt karariyle beraber karar altına alınır. 

    2 - "A" fıkrasında gösterilen suçlunun mallarının zaptına karar verilmeden veya verildikten sonra bu 
suçlunun bütün mallarının veya bir kısmının kaçırılmasına veya azaltılmasına doğrudan doğruya ve 
bilvasıta bilerek yardım eden bütün devlet memurları, varisler, ticari, ve mali müesseseler, şirketler ve 
bütün üçüncü şahıslar bu suretle gizlenen veya kaçırılan mallar kıymetinin iki mislinden az ve üç 
mislinden çok olmamak ü zere adli para c ezasına mahkum olurlar. 

    D: Suçlu Kanunu Medeni mucibince haiz olduğu vesayete mütallik bütün haklarını zayi eder. 

    E: Bu maddedeki suçlar hakkında, dava ve ceza müruru zamanı işlemez. 

BAŞKASINI ASKERLİĞE YARAMAYACAK HALE GETİRENLERİN CEZASI:Madde 80 - 79 
uncu maddede yazılı fiilleri bilerek başkasına yapan dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

YAĞMACILIĞIN CEZASI: Madde 124 - Yağmacılık eden her askeri şahıs beş seneye kadar 
hapsolunur. 

BİR KİMSENİN MALINI TAHRİP VEYA İMHA EDENLERİN CEZASI:    Madde 125 - 1. Harb 
zarureti olmaksızın bir kimsenin mal ve mülkünü kasten tahrip ve imha edenler ve ağaçları kesenler ve 
mahsulat ve mezruata hasar iras edenler ve bunlar için emir verenler veya müsamahada bulunan amir ve 
mafevkler iki seneye kadar hapsolunur.Ve daha vahim hallerde yağmacı sayılırlar. 

    2. Yukarıdaki fiilleri yapanlarla emir veren veya müsamaha eden amir ve mafevkler hakkında Adliye 
mahkemelerinde alakadarlar tarafından tazminat davası açılabilir. Ve bu fiilleri yapanlarla emir veren 
veya müsamaha eden amir ve mafevkler icabeden tazminatla müteselsilen mahkum olur. 

MUHAREBE MEYDANLARINDA ÖLÜLERİN, ESİRLERİN, YARALILARIN MALLARINA 
TECAVÜZ EDENLER:    Madde 127 - 1.Haksız olarak ve temellük kastiyle Türkiye Cumhuriyeti ve 
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4.4.2.2. Sivil Şahısların Barış Zamanında İşlediği Suçlardan 

Dolayı Askeri Yargıya Tabi Olmaları 

 

Tezimizin asıl konusunu oluşturan sivillerin barış zamanında işlemiş oldukları 

suçlarla ilgili As.C.K.nun uygulanması ve askeri mahkemelerde yargılanmaları 

hususunda Askeri Ceza Kanununun esasta sadece asker kişilere uygulanabilmekte olup 

bununla beraber, asker kişi kavramına dahil olmayan kimselerden de istisnai bazı 

hallerde Askeri Ceza Kanunu’na göre cezalandırılmalarının mümkün olacağını 

                                                                                                                                          
müttefikleri ordusundan muharebe meydanlarında ölü olarak kalmış olanların eşya ve paralarını alan 
veyahut muharebe meydanlarında veya yürüyüş esnasında veya hastanede veyahut nakliyat zamanında bir 
hastanın, bir yaralının veya nezaret ve muhafazası altına verilmiş olan bir harb esirinin bir şeyini alan 
veya zorla zapteden veyahut Hilali Ahmer ve Salibi Ahmer'e mensup sıhhiye müesseselerini yağma ve 
tahrip eden veya bu bapta teşvikat ve tahrikat yapan ve emir veren on seneye kadar ağır hapis ile 
cezalandırılır. Az vahim hallerde beş seneye kadar hapsolunur. 

    2. Nakline memur olduğu yaralıyı bir sebep ve zaruret olmaksızın terk eden veyahut bir yaralıya 
işkence eden beş seneye kadar hapsolunur. 

    3. Yaralıyı soymak kastiyle işkence eden veya soyarken tekrar yaralayan ölüm cezasıyla cezalandırılır. 

381 MUKAVEMET VE CEZASI:    Madde 90 - 1. Bir amiri veya mafevkını zorla ve tehdit ile hizmet 
emrini ifadan menetmeğe, yahut hizmete mütaallik bir muameleyi yapmak veya yapmamak için 
zorlamağa kalkışan mukavemet cürmünü yapmış olur. Bu cürmü işleyenler altı aydan on seneye kadar, az 
vahim hallerde üç aydan az olmamak üzere hapis, seferberlikte iki seneden, az vahim hallerde altı aydan 
asağı olmamak üzere hapis cezalariyle cezalandırılır. 

    2. Mukavemet cürmü amirin muhafazasına memur olan yahut bu maksatla getirilen erbaşa ve ere karşı 
yapılırsa yine aynı ceza verilir. 

    AMİRE VE MAFEVKA FİİLEN TAARRUZ EDENLERİN CEZALARI:    Madde 91 - 1. Amire 
veya mafevka fiilen taaruz eden veya fiilen taarruza teşebbüs eden üç seneden, az vahim hallerde altı 
aydan aşağı olmamak üzere hapsolunur. 

    2. Taarruz veya taarruza teşebbüs silahlı olarak veya bir hizmet esnasında veya toplu asker karşısında 
veyahut silah ve tehlikeli bir alet ile yapılmış ise beş seneden, az vahim hallerde bir seneden aşağı 
olmamak üzere suçluya hapis cezası verilir. 

    3. (Değişik fıkra : 22/01/2004-5078 S.K./1.mad) Taarruz, amirin veya mafevkin vücudunda tahribatı 
mucip olmuşsa onbeş seneden az olmamak üzere ağır hapis, eğer ölümü mucip olmuşsa müebbet ağır 
hapis, az vahim hâllerde yirmidört seneden otuz seneye kadar ağır hapis cezası verilir.  

    4. (Değişik fıkra : 22/01/2004-5078 S.K./1.mad) Taarruz veya taarruza teşebbüs seferberlikte 
yapılmışsa yirmi seneden, az vahim hâllerde onbeş seneden az olmamak üzere ağır hapis, eylem amir 
veya mafevkin vücudunda tahribatı mucip olmuşsa müebbet ağır hapis, ölümü mucip olmuş ise ölüm 
cezası verilir. 
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belirtmiştik. 1982 Anayasasının 145. Maddesinin 2. fıkrası, “Askeri Mahkemeler, asker 

olmayan kişilerin, özel kanunda belirtilen askeri suçları ile kanunda gösterilen 

görevlerini ifa ettikleri sırda veya kanunda gösterilen askeri mahalde askerlere karşı 

işledikleri suça da bakmakla görevlidirler.” demek suretiyle bu istisnai niteliği 

belirtmektedir. 

  

Anayasa asker olmayan kimselerin Askeri Mahkemede muhakemesi için iki 

koşul koymaktadır. Bunlar, “suçun askeri suç olması” ve “kanunda Askeri Mahkemeye 

gidileceği hususunda açıklık bulunması” 382‘’dır. Böyle bir açıklık kanunlarda 

gösterilmiştir. ASYUK’ un 11. Maddesinde, üç bent halinde gösterilmiş suçların 

işleyenler asker olmadıkları halde Askeri Mahkemeye gitmektedir. Bir başka anlatımla 

Anayasamız bunları üç grupta toplamıştır. 

 

A) Özel yasalarda belirtilen askeri suçlar, 

B) Yasada belirtilen görevlerini yaptıkları sırada, askerlere karsı işlenen suçlar, 

C) Askeri yerlerde askerlere karsı işlenen suçlar. 

 

         Şayet asker olmayan kişilerin eylemleri bu gruplardan birine girmiyor ise, 

Askeri Yargıya tabi olmaları söz konusu olmayacaktır. Nitekim Uyuşmazlık  

Mahkemesi de bir kararında, bir hazırlık soruşturması sırasında sivil kişi olan sanığın 

elinde ele geçirilen M-16 piyade tüfeği mermisi, uçak savar mermisi A-6 otomatik 

tüfeği mermisi gibi mermiler orduda kullanılan mühimmat da olsa, sanığın  asker kişi 

olmadığı, 6136 Sayılı Kanunda düzenlenen suçun askeri bir suç olmayıp,  askeri suça da 

bağlı bulunmadığı, olayda sivil kişilerin Askeri Mahkemede yargılanmalarını gerektiren 

koşulların mevcut olmadığı gerekçesi ile davanın Adli Yargıda görüleceğine karar 

vermiştir.383 

                                                
382 ALPAR Erol,Askeri Mahkemelerini Yargılama Yetkisi,Ankara,1984,Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi,s.34 
 
383 Uyuşmazlık Mahkemesinin 20.12.1996 gün ve 1996/42 – 42 E.K.sayılı kararı. 
(AAD.Yıl:1997,S:99,s.75) 
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Sivilleri Askeri mahkemelerde yargılanması konusunda asıl düzenlemenin yer 

aldığı 5530 sayılı yasa değişikliğinden önceki 353 S. ASYUK’ un  11 nci maddesinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu maddede sivillerin askeri mahkemelerde 

yargılanmasını gerektirir suçlar sayılmıştır. Bu sayım numerus clauses bir belirlemedir. 

Askeri mahkemeler sivilleri sadece aşağıda belirtilen suçlar için yargılamakla 

görevlidirler. As.C.K.nun normal olarak asker kişilere ve yalnız istisnaen sivillere 

uygulanabilen bir kanun olması nedeni ile istisnalar dar bir şekilde yorumlanmalı ve 

genişletici yorum yapılmamalıdır.384  

 Askeri mahkemeler 5530 sayılı kanununun yürürlüğünden önce ;  

  

4.4.2.2.1. Özel Yasalarda Belirtilen Askeri Suçlar 

 

4.4.2.2.1.1. 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve 

Yargılama Usulü Kanunda Belirtilen Ve Askeri Ceza Kanunda 

Düzenlenen Suçlar 

 
Bu Kanunda düzenleme, 19.10.1996 gün ve 4191 Sayılı Kanun ile değişik 353 

Sayılı ASYUK’ nun 11. Maddesiyle yapılmıştır. Bu maddede; Askeri Mahkemelerin, 

barış zamanlarında Asker olmayan kişilere hangi suçlarına ilişkin davalarına bakılacağı 

belirtilmektedir.385 

 

Bu suçlardan birinin işlenmesi halinde; suçun işlendiği yerin veya suçun asker 

kişiye karşı işlenmesi şartları aranmaksızın; sivil şahıs Askeri Yargıya tabi olacaktır. 

Örneğin; halkı Askerlikten Soğutmak suçunu işleyen sivil şahıs, As.C.K.nun 58. 

Maddesindeki atıf dolayısıyla T.C.K.nun 155. Maddesi uyarınca Askeri Mahkemede 

yargılanacaktır.386  

Bu suçlar 353 Sayılı ASYUK’nun 11 maddesinin a bendinde sayılmıştır. Bunlar: 
                                                
384 ERMAN Sahir:A.g.e.,s.93 
 
385 ÖZBAKAN Hulusi ,İlgili Mevzuatı ile İçtihatlı, Gerekçeli, Notlu, Açıklamalı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu ,s. 889 
 
386 (As.Yrg.4.D.nin 17.09.1996 gün ve 1996/453 – 447 E.K.sayılı kararı) 
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a) As.C.K.nun 55. Maddesi delaletiyle T.C.K.nun 129. Maddesindeki harp hıyaneti 

suçu, 

b) As.C.K.nun 56. Maddesi delaletiyle T.C.K.nun 133 ve 136/3. Maddelerindeki 

Müdafaaya hıyanet ile siyasi ve askeri casusluk suçları, 

c) As.C.K.nun 57/1 Maddesindeki ve 57/2 Maddesi delaletiyle T.C.K.nun 135. 

Maddesindeki Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler suçu, 

d) As.C.K.nun 58. Maddesi delaletiyle T.C.K.nun 153, 155 ve 161. Maddelerindeki 

Milli Mukavemeti Kırmak Suçu, 

e) As.C.K.nun 59. Maddesindeki Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip suçu, 

f) As.C.K.nun 63. Maddesindeki Yoklama Kaçağı, Bakaya Ve Saklı suçları, 

g) As.C.K.nun 64. Maddesindeki Çağrılıp da gelmeyen Yedek Subaylar ve Askeri 

Memurlar, 

h) As.C.K.nun 81. Maddesindeki Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçu, 

i) As.C.K.nun 93. Maddesindeki Askeri Şahıslardan Birini Amirine Üste Karşı 

İtaatsizliğe, Mukavemete, Fiilen Sevk ve Tahrik Etmek suçu, 

j) As.C.K.nun 94. Maddesindeki İsyan Muharrikliği suçu, 

k) As.C.K.nun 95. Maddesindeki Yetkisi Olmadığı Halde Askerlik İşleri İçin 

Toplanmak ve Müzakere Yapmak suçu, 

l) As.C.K.nun 100. Maddesindeki Askeri İsyan suçu, 

m) As.C.K.nun 101. Maddesindeki Askeri İsyana Ön Ayak Olmak suçu, 

n) As.C.K.nun 102. Maddesindeki Düşman Karşısında Askeri İsyan Suçlarıdır.387; 

                                                

387 HARB HİYANETİ: Madde 55 - (Değişik madde: 21/08/1940 - 3914/1 md.) 

    (1) Seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden yakın bir harb tehlikesi mevcut olduğunu 
gösteren fevkalade zamanlarda Türk Ceza Kanununun 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı 
cürümleri işleyenler veya işlemeye teşebbüs edenler (Harb hiyaneti) cürümünden dolayı ölüm cezası ile 
cezalandırılırlar. 

    (2) Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müebbet veyahut on beş senede n aşağı olmamak üzere hapis 
cezası verilebilir. Maksat hasıl olursa her halde ölüm cezası verilir. 

    MİLLİ MÜDAFAAYA HİYANET: Madde 56 - (Değişik madde: 08/06/1959 - 7331/1 md.) 

    1) Bu maddede gösterilen fiilleri işliyenler ve bunlara teşebbüs edenler (Milli Müdafaaya hiyanet) 
cürmünden dolayı aşağıda yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 
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    A) Türk Ceza Kanununun 133 üncü maddesinde ve 136 ncı maddesinin siyasi ve askeri casusluğa dair 
3 üncü fıkrasında yazılı cürümleri işliyenlere Türk Ceza Kanununa göre ceza verilir. Bu cürümleri 
seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden yakın bir harb tehlikesi mevcut olduğunu 
gösteren fevkalade zamanlarda işliyenler veya işlemiye teşebbüs edenler, 136 ncı maddenin son 
fıkrasında suçlunun taksirine müstenit olarak yazılı olan haller hariç olmak üzere, ölüm cezasiyle 
cezalandırılır. 

    B) Doğru olması halinde askeri veya siyasi bir sır teşkil edecek olan evrak ve vesaikı ve sair maddeleri 
Milli Müdafaaya hiyanet maksadiyle sahte olarak vücuda getiren veya bu suretle vücuda getirilmiş 
olduğunu bildiği halde bunları aynı maksatla bir başkasına bildiren veya tevdi edenler hakkında on beş 
seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. 

    Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden yakın bir harb tehlikesi mevcut olduğunu 
gösteren fevkalade zamanlarda işlenmiş ise failleri ölüm cezası ile cezalandırılırlar. 

    C) (A) ve (B) bentlerinde yazılı cürümlerden birini veya bazılarını işlemek üzere iki veya daha ziyade 
kimseler aralarında ittifak ederlerse bunlardan herbiri sekiz seneden on beş seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden yakın bir harb tehlikesi 
mevcut olduğunu gösteren fevkalade zamanlarda işlenmiş ise failleri müebbet hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

    D) (A) ve (B) bentlerinde yazılı hiyanet cürümlerini işlemeyi bir kimseden talep veya bu cürümleri 
işlemek için hizmetini arz veyahut böyle bir talebi veya arzı kabul edenler hakkında da bu bentlerde yazılı 
cezalar aynen verilir. Eğer böyle bir talep veya arz veya kabul yazılı şekilde vukubulmuşsa, bu yazının 
fail tarafından mücerret gönderilmiş olmasiyle cürüm tamam olur. 

    E) (A) ve (B) bentlerinde yazılı cürümlerden birini veya bazılarını işlemek üzere bir teşekkül kuranlar, 
tanzim ve sevk ve idare edenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis veya böyle bir teşekküle yalnız 
iştirak edenler bir seneden üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

    Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden yakın bir harb tehlikesi mevcut olduğunu 
gösteren fevkalade zamanlarda işlenmiş ise teşekkülü kuranlar, tanzim ve sevk ve idare edenler ölüm ve 
böyle bir teşekküle iştirak edenler müebbet veya on beş seneden aşağı olmamak üzere hapis cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

    F) C, D, E bentlerinde yazılı hallerde her hangi bir suretle olursa olsun cürmün işlenmesine mani olan 
suç ortağı cezadan kurtulur. 

    G) Türk Ceza Kanununun 127 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı olan milli menfaatler aleyhine 
yabancıdan menfaat veya vait kabul eden vatandaşla bu maksatla para veren veya menfaat temin veya 
vadeden yabancılar bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar. 

    Fiil seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden yakın bir harb tehlikesini mevcut 
olduğunu gösteren fevkalade zamanlarda işlenmiş ise, failleri ölüm cezasiyle cezalandırılır. 

    Eğer para veya menfaat, yazılı bir beyan ile talep veya kabul ve taahhüt edilmiş ise, fail tarafından bu 
beyanın mücerret gönderilmiş olması ile fiil tamam olur. 

    Bu bentte yazılı cürümler ancak Milli Müdafaa Vekilinin talebi üzerine takip olunur. Talebin geri 
alınması caizdir. 

    2) Az vahim hallerde bu maddede yazılı ölüm cezaları yerine müebbet hapis veya on beş seneden aşağı 
olmamak üzere muvakkat hapis cezası verilir. 
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    MİLLİ MÜDAFAA ALEYHİNE SAİR HAREKETLER:    Madde 57 - (Değişik madde: 
21/08/1940 - 3914/1 md.) 

    (1) Her kim, bir müstahkem mevkide, bir harb limanında veyahut diğer bir askeri müessesede ve askeri 
sahada, deniz ordusuna ait bir gemide, yahut Devlet karasuları içinde Devletin bir makamına, bir memura 
veya bir askere karşı ismi ve şahsı halleri, sıfatı, mesleki, ikamet mahalli veya tabiiyeti hakkında kasten 
yanlış malümat verir veya malümat vermekten çekinirse üç aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır. 

    Resmen tahdit ve ilan edilmiş olan emniyet mıntakaları ve ordunun ihtiyaçlarına taallük eden mevat ve 
eşyayı imal ve tamire ve muhafazaya tahsis edilmiş olan sınai müesseseler, depolar dahi askeri müessese 
gibi telakki olunur. 

    (2) Türk Ceza Kanununun 135 inci maddesinde yazılı fiilleri işleyenler bu maddede gösterilen cezalarla 
cezalandırılır. 

    MİLLİ MUKAVEMETİ KIRMAK:    Madde 58 - (Değişik madde: 21/08/1940 - 3914/1 md.) 

    Her kim, Türk Ceza Kanununun 153, 161 inci maddelerinde yazılı suçlardan birisini ve 155 inci 
maddede yazılı halkı askerlikten soğutmak yolunda neşriyatta ve telkinatta bulunmak ve nutuk irat etmek 
fiillerini işleyecek olursa milli mukavemeti kırmak cürmünden dolayı mezkur maddelerde gösterilen 
cezalarla cezalandırılır. 

    MİLLİ MÜDAFAA VASITALARINI TAHRİP:    Madde 59 - (Değişik madde: 21/08/1940 - 
3914/1 md.) 

    (1) Milli Müdafaayı ihlal kastiyle müdafaaya yarayan vasıtalardan birini veya her hangi bir tesisi tahrip 
eden, yok eden, terkeden, kullanılmayacak hale getiren veya kusurlu olarak imal, teslim veya tesellüm 
eden veya bunlara her hangi bir suretle zarar verenler sekiz seneden aşağı olmamak üzere hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

    (2) Milli Müdafaanın emniyeti için ehemmiyetli olan bir işletmeye muktazi her hangi bir vasıtayı Milli 
Müdafaayı ihlal kastiyle kısmen veya tamamen bozarak veya tahrip ederek veyahut mesaisini ihlal 
eyleyerek işletmenin faaliyetini tehlikeye düşürenler veya muattal bir hale koyanlar sekiz seneden aşağı 
olmamak üzere hapis cezasiyle ce zalandırılır. 

    (3) Fiil, seferberlikte yapılmış veya Devletin harb hazırlıklarını veya harb kudretini veya kabiliyetini ve 
askeri hareketlerini tehlikeye koymuş ise 1, 2 numaralı fıkralarda yazılı curümlerin failleri ölüm cezası ile 
cezalandırılır. 

YOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA, SAKLI   Madde 63 - 1 - (Değişik fıkra: 30/04/1945 - 4726/1 md.) 

    A) ( Değişik bent: 16/02/1994 - 3970/1 md.) Kabul edilecek bir özrü olmadan barışta bakayalarla 
yoklama kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi 
yollanmış bulunanlar ve ihtiyat erattan çağrılıp da özürsüz yaşıtlarının yollanmalarından başlıyarak yedi 
gün içinde gelenler bir aya kadar, yakalananlar üç aya kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler üç 
aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir buçuk yıla kadar, üç aydan sonra gelenler dört aydan iki 
yıla kadar hapis, üç aydan sonra yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis; 

    B) (A) Bendinde yazılı erbaştan ve erden gelip te veya yakalanıp ta kıtasına varmadan savuşanlar 
ayrıca bir aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

    2 - (Değişik bent: 15/06/1942 - 4257/1 md.) Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olanlarla ruhsatlılardan 
sevk gününün bitmesinden itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, elde edilenler dört 
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aydan iki seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki seneden aşağı olmamak üzere elde 
edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az 
olmamak üzere hapis, elde edilenler ölüm cezasına mahkum edilirler. Az vahim hallerde ölüm cezası 
yerine müebbet veya on seneden aşağı olmamak üzere hapis cezas ı verilir ve diğer hallerde gösterilen 
cezalar yarıya indirilir. 

    ÇAĞIRILIPTA GELMİYEN YEDEK SUBAYLARLA ASKERİ MEMURLARIN 
CEZALARI:    Madde 64 - (Değişik madde: 15/06/1942 - 4257/1 md.) 

    1 - Hazarda askeri hizmete çağrıldığı halde 1076 sayılı kanunun 15 inci maddesine tevfikan Milli 
Müdafaa Vekaletince emredilen müddet içinde askerlik şubesine gelmiyen yedek subay ve askeri 
memurlardan bu müddetin bitmesinden sonra on beş gün içinde elde edilenler bir aydan altı aya kadar, on 
beş günden sonra üç ay içind e elde edilenler altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç aydan sonra elde 
edilenler beş seneye kadar hapis cezasiyle cazalandırılır. Bu müddetler içinde kendiliğinden gelenlerin 
cezaları yarıya indirilir. 

    2 - Seferberlikte çağrıldığı halde muayyen müddet içinde askerlik şubesine gelmiyen yedek subaylarla 
askeri memurlardan bu müddetin bitmesinden sonra yedi gün içinde gelenler üç aydan iki seneye kadar, 
elde edilenler altı aydan üç seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki seneden ve elde 
edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan sonra gelenler beş seneden az olmamak üzere 
hapis, elde edilenler ölüm cezasiyle cezalandırılırlar. 

    3 - Askeri hizmet için yapılan davet üzerine şubeye gelen yedek subay ve askeri memurlardan mahalli 
müretteplerine hazarda on iki ve sefeberlikte dört gün içinde hareket etmiyenler veya yol müddeti hariç 
olarak bu müddetlerin yarısından fazla bir müddeti yolda geçirerek vazife ve memuriyetlerine iltihak 
etmiyenler hazarda üç aya kadar ve seferberlikte üç aydan beş seneye kadar hapsolunurlar. Bu fıkrada ve 
65 inci maddede yazılı müddetler halin icabına göre Milli Müdafaa Vekilliğince azaltılabilir veya 
uzatılabilir. 

    Az vahim hallerde 63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hükümler bu maddede yazılı olan cezalar 
hakkında da tatbik olunur. 

    4 - 1076 sayılı kanunun 13 ve 15 inci madelerinde yazılı haller bu maddenin tatbikında da nazara alınır. 

ASKERLİKTEN KURTULMAK İÇİN HİLE YAPANLAR:Madde 81 - (Değişik madde: 11/12/1935 
- 2862/9 md.) 

    1 - Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile ismini 
değiştirenler, başkasını kendi yerine tabib muayenesine veya askere gönderenler, başkasının hüviyet 
cüzdanını veya askeri  

    vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle 
olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıt'aya veya bir müesseseye intisab ettikten sonra kendisinin 
yapmağa  

    mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kasdile hile yapanlar on seneye kadar ağır 
hapis cezasile cezalandırılırlar. 

    2 - (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 S.K./19 md.) Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar suç ortaklarına da 
uygulanır. Az vahim hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis cezası verilir. 

MUHARRİK VE CEZASI    Madde 93 - 1. Askeri şahıslardan birini amire veya mafevka karşı 
itaatsizliğe mukavemete, fiilen taarruza sevk ve tahrik eden muharrik sayılır. 
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    2. Suç yapılmışsa muharrik kısa hapis cszasiyle cezalandırılır. 

    3. Suç teşebbüs derecesinde kalmışsa muharrik üç aydan iki seneye ve seferberlikte altı aydan beş 
seneye kadar hapsolunur. Ceza herhalde müteşebbisin cezasından şiddetli olmaz. 

    4. Suç yapılmışsa, muharrik cürme şerik olur. 

    İSYAN MUHARRİKİ VE CEZASI    Madde 94 - 1. Birden ziyade askeri şahısları hep birlikte amire 
veya mafevka itaatsizliğe veya mukavemete veyahut fiilen taarruza sevk ve tahrik eden isyan muharriki 
sayılır. Suç yapılmamış veyahut yapılmağa teşebbüs edilmemişse isyan muharriki beş seneden az 
olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

    2. Tahrik sebebiyle, askeri hizmete ehemmiyetli bir zarar gelmişse isyan muharriki on seneden az 
olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılır. 

    3. Seferberlikte isyan muharriki ölüm cezasiyle cezalandırılır. 

    HİLAFI SALAHİYET ASKERLİK İŞLERİ İÇİN TOPLANANLAR VE MÜZAKERE 
YAPANLARIN CEZALARI    Madde 95 - (Değişik madde: 25/05/1972 - 1590/1 md.) 

    1. Hakkı ve görevi olmadığı halde askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik 
işler hakkında : 

    a) Müzakere veya istişare için asker kişileri toplıyan, b) Birlikte beyanat veya şikayette bulunmak üzere 
imza toplıyan, c) Birlikte beyanat veya şikayette bulunan, d) Her ne suretle olursa olsun gösteri veya 
tezahüratta bulunan, Kim olursa olsun altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

    2. (a) fıkrasında yazılı toplantıya bilerek katılanlar ile (b) fıkrasında yazılı beyanat ve şikayetlere imza 
koyanlar altı aya kadar hapsolunur. 

    3. Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri 
muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya 
sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

    4. Astlık - üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye 
matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunanlar altı aydan üç seneye kadar 
hapsolunur. 

    5. Bu maddede yazılı suçların basın yoluyla işlenmesi halinde ceza artırılarak verilir. 

    6. Bu maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında yazılı suçlar hakkındaki soruşturma icrası Milli Savunma 
Bakanının iznine tabidir. 

ASKERİ İSYAN VE CEZASI    Madde 100 - Birden ziyade askeri şahıslar, gürültü patırdı ile veya 
alenen toplanarak bir amire veya mafevka itaatsizliğe veya mukavemet veya fiilen taarruza birlikte 
kalkışırlarsa "Askeri isyan" sayılır. Toplanmaya iştirak edenlerin her biri beş seneden ve seferberlikte on 
seneden az olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

    ASKERİ İSYANDA ÖNAYAK OLANLARIN CEZALARI    Madde 101 - (Değişik fıkra : 
22/01/2004-5078 S.K./2.mad) 1. Askerî isyanın (M. 100) reisi veya mürettibi veya ön ayak olanları ile 
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4.4.2.2.1.2. Diğer Kanunlarda Yazılı Suçlar 

 

Bu husus 353. Sayılı ASYUK’ un 11/E Maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

maddede belirli suçlar tek tek sayıldıktan sonra, “E”  bendinde, “diğer kanunlar ile 

Askeri Mahkemelerde yargılanmaları öngörülen suçlar” denerek; özel bazı kanunlardaki 

düzenlemelere atıf yapılmıştır. 

 

Bunlardan belli başlıları; 1076 Sayılı Kanunun 27. Maddesine göre bayramlarda, 

evlendikleri günlerde ve resmen davet edildikleri askeri ziyafet ve törenlerde askeri 

elbise giymeye mezun olan terhis edilmiş yedek subaylarla yedek askeri memurların, bu 

kıyafeti taşıdıkları sırada işledikleri suçlar; 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Kanunun 66. maddesinde düzenlenen, bu kanunda yazılı durumlarda veya 11.01.1983 

gün ve 2278 Sayılı Kanun uyarınca Silahlı Kuvvetler bünyesinde veya yurt içinde yurt 

dışı müttefik karargahlarda çalışmaları dolayısıyla askerlikleri geri bırakılmış olanların, 

Hizmet Yerini İzinsiz Terk Etmek suçlarıdır. Bu suçları işleyen sanık sivil şahıs da olsa, 

Askeri Mahkemelerde yargılanır. Ayrıca bir düzenlemede 4104 Sayılı Muharip Yabancı 

Ordu Mensupları da Türkiye’ye İltica Edenler Hakkındaki Kanunun 7. maddesinde 

yapılmıştır.388 

4.4.2.2.2. Yasada Belirtilen Görevlerini Yaptıkları Sırada, 

Asker Kişilere Karşı İşlenen   Suçlar 

 
 353 Sayılı ASYUK.nun 11/C Maddesinde tek tek sayılan görevlerin ifası 

sırasında, aynı maddenin “B” bendinde de yazılı suçların, asker kişilere karşı işleyen 

sivil şahıslar, Askeri Mahkemelerde yargılanacaktır. 

                                                                                                                                          
asilerden amire ve mafevke zorla müessir fiillerde bulunanlar münferiden yaptıkları suç müebbet ağır 
hapis cezasını mucip değilse, on seneden az olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

    2. Askeri isyan, seferberlikte yapılmışsa birinci fıkradaki suçlulara ölüm cezası verilir. 

    DÜŞMAN KARŞISINDA ASKERİ İSYAN SUÇLULARININ CEZASI    Madde 102 - Askeri 
isyan düşman karşısında yapılmışsa isyana iştirak edenlerin hepsine ölüm cezası verilir. 

 
388 ALPAR Erol,A.g.e.,s.35 
 



 
203

 

 Bu maddede, asker kişinin yaptığı görev önem arz etmektedir.  

 Buna göre, nöbetçi, devriye, karakol, inzibat, Askeri Trafik, Kolluk veya 

Kurtarma ve Yardım görevi yapan askerlere karşı bu görevlerini yaptıkları sırada 188, 

190, 191, 254, 255, 256, 257, 258,260, 266, 267, 268, 269, 271, 272 ve 273.  

Maddelerinde gösterilen suçları işleyen sivil şahıslar, Askeri Yargıya tabi olacaktır. 

 

 Uygulamada Askeri Yargıtay, birden çok sivil kişi sanığın Ordu Evi Nöbetçisini 

dövdüğü bir olayda görevsizlik kararı veren Askeri Mahkemenin Kararını; sanıkların 

sivil kişide eylemlerinin 353 Sayılı ASYUK.nun 11/B ve As.C.K.nun Ek-6. Maddeleri 

kapsamına girdiği, dolaysıyla Askeri Yargının görevli olduğu gerekçesiyle 

bozmuştur.389 

 

 Ancak bu maddedeki görevleri esnasında olsa da, Jandarma Subay, Astsubay, 

Erbaş ve Er’lerinin umumi emniyet ve asayişi korumaya ilişkin önleyici ve Adli zabıta 

görevlerine ifa ettikleri sırada bu kişilere karşı yukarıdaki suçlar işlense bile Adli Yargı 

görevli olacaktır. Zira, Jandarmaların bu sırada yaptıkları görev mülki ve idari 

görevlerine girmektedir. 

 

 Nitekim Uyuşmazlık Mahkemesi bir kararında, izinsiz odun kestiği için 

Jandarma Karakoluna alınan sivil şahsın, Karakol binası içinde Jandarma Astsubayını n 

dövmesi olayında suçun mülki görevin ifası sırasında gerçekleşmesinden dolayı, adli 

yargının görevli olduğunu karar vermiştir.390 

 

4.4.2.2.3. Askeri Mahallerde Asker Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 

 
 Bu husus, 353 Sayılı ASYUK.nun 11 maddesine B bendinde düzenlenmiş olup, 

bu bentte sayılan Askeri Mahal niteliğindeki yerlerde; aynı bentte yazılı suçları işleyen 

sivil kişiler Askeri Mahkemede yargılanacaktır. 

                                                
389( As.Yrg.4.D.nin 13.09.1994 gün ve 1994/439 – 435 E.K.sayılı kararı) 
 
390 Uyuşmazlık Mahkemesinin 23.05.1997 gün ve 1997/33 – 33 E.K.sayılı kararı)  
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 Bu bentte, mağdur veya müşteki konumundaki asker kişinin sıfatı önemli 

değildir. Bir başka anlatımla, aynı maddenin “ C ” bendinde sayılan, nöbetçi, inzibat vs. 

olması gerekmez. Asker kişi sıfatını haiz olmaları yeterlidir. 

 

 Buna göre; birinci askeri yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde, 

karakollarda, kışla ve karargahlarda, askeri kurumlarda yerleşme ve konaklama 

amacıyla kullanılan bina ve mahaller içinde; askerlere fiilen taarruzda bulunan söven 

veya hakaret eden veyahut askerlik görevine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya 

zorlamak için şiddet ve tehdide başvuran sivil şahıslar; T.C.K.nun bu fiillere ilişkin, 

188, 190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 271, 272, ve 273. 

Maddelerinde gösterine suçlarından  dolayı Askeri Mahkemede yargılanacaklardır. 

 

 353 Sayılı ASYUK.nun 11. Maddesinin ‘’B ‘’ ve ‘’C ‘’ bentlerinde yazılı suçlar 

ile ilgili düzenleme ise, As.C.K.nun Ek-6. Maddesinde yapılmıştır.Bu maddede 

verilecek cezalar belirtilmemiş; sadece 11. Maddeye paralel bir düzenleme yapılarak, 

T.C.K.nun ilgili maddelerine atıfta bulunulmuştur. 

 

 353. Sayılı ASYUK.nun 11. maddesinin “ D ” bendinde, devletin askeri 

kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçlarını işleyen sivil şahıslarında Askeri Mahkemelerde 

yargılanacağı düzenlenmiş ise de, Anayasa Mahkemesi bu hükmü Anayasaya aykırı 

bularak iptal etmiştir.391 

 

 Burada bir hususa işaret etmekte fayda vardır. Asker kişi sıfatını taşıyan bir 

kimse, çeşitli sebeplerle bu sıfatını kaybedebilir. Uygulamada en çok rastlanılan, 

askerliğini yapmakta olan e ve erbaşların işledikleri bir suç nedeniyle psikiyatrik açıdan 

askerliğe elverişli olup olmadıklarını tespiti için Askeri Hastanede, müşahadeleri 

sonucu, suç tarihi itibariyle askerliğe elverişli değildir raporu alarak bu sıfatı 

kaybetmeleri halidir. Bu durumda, sanık asker kişi sıfatını kaybettiğinden Askeri 

Yargının görev alanından çıkmaktadır. Dolayısıyla artık sivil şahıs olan sanık ancak 

                                                
391 Anayasa Mahkemesinin 14.02.1978 gün ve 1977/130 – 13 E.K.sayılı kararı)  
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sivil kişilerle ilgili düzenlemeler açısından Askeri Yargıya tabi olacaktır.Bu haller 

dışında davayı gören Askeri Mahkeme, görevsizlik kararı verecek dosyayı Adli 

Yargıdaki görevli mahkemeye gönderecektir. 

 

 Uyuşmazlık Mahkemesi, inzibatlara falçata ile saldırarak yaralanmalarına neden 

olan ve As.C.K.nun 91. Maddesi uyarınca amire fiilen taarruz suçundan sanık erin; suç 

tarihinde askerliğe elverişli olmadığına ilişkin alınan rapor uyarınca asker kişi sıfatını 

kaybetse de eyleminin As.C.K.nun Ek-6. Maddesinde düzenlenen ve sivil kişiler 

tarafından işlenmesi halinde de Askeri Yargının görevli olacağı inzibat erlerine karşı 

görevleri sırasında etkili eylem suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığın, bu suçtan 

Askeri Mahkemede yargılanmaya devam olunacağı kararını vermiştir.392 

 

 Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, asker kişi olmayanların, Askeri 

Yargıya tabi olacağı haller, yasalar tek tek sayılmıştır. As.C.K.nun, normal olarak asker 

kişilere ve yalnız istisnaen sivillere uygulanabilen bir kanun olup, istisnalar da dar bir 

şekilde yorumlanmak gerektiği cihetle, bu istisnalara genişletici yorum veya ters 

anlatım yolları ile, genişleterek yorumlamak mümkün değildir.393  Savaş halinde ise bu 

kapsam genişlemektedir. 

 

 Uygulamada Askeri Yargıtay, asker olmayan kişilerin askeri yargıya tabi 

olabilmesinin kural olarak kabul eden ve bunun genel çerçevesini çizen Anayasanın 

145. Maddesine rağmen, bu kişilerin Askeri Yargıya tabi olmaya dar bir çerçeve 

içerisinde kabul edilmesi görüş ve düşüncesi içerisindedir.394 

 

 Askeri Yargıtay da “As.C.K.nun Ek-6. Maddesi, sivil kişilerin belli yerlerde, 

belli kişilere karşı islenen ve maddede yazılı olan suçlarından dolayı Askeri 

Mahkemede yargılanacaklarını hüküm altına almıştır.”  görüşü hakimdir.395 Nitekim 

                                                
392 Uyuşmazlık Mahkemesinin 27.11.1998 gün ve 1998/50 - 50 E.K.sayılı kararı) 
 
393 ERMAN Sahir,A.g.e.,s.92,93 
 
394 ÖNDER Ayhan,Türk Ceza hukuku Özel Hükümler,İstanbul,1987,s.115 
 
395As.Yrg.Drl.Krl.nun 09.07.1998 gün ve 1998/116 – 113 E.K.sayılı kararı)  
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Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları da bu yöndedir. Yüksek Mahkeme bir kararında; 

askeri mahalden askeri üniforma çalmaya teşebbüs eden ve T.C.K.nun 495, 61, 522 ve 

523. Maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle hakkında kamu davası açılan sivil 

kişinin işlediği iddia olunan suçun 353. Sayılı ASYUK.nun 11. Maddesinde 

düzenlenen, asker olmayan kişilerin Askeri Mahkemelerde yargılanacakları suçlardan 

olmadığı, bu suç As.C.K.nun 131. Maddesinde belirtilen suçlardan olsa da sivil kişinin, 

tabii hakim ilkesine ayrılarak Askeri Mahkemenin görev alanına sokulamayacağı 

gerekçesi ile, davanın Adli Yargıda görüleceğine karar vermiştir.396 

 

 Siviller hakkında Askeri Mahkemelerde verine şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar, 

As.C.K.nun 39/3-E Maddesi uyarınca sivil cezaevinde infaz edilir. 

 

 Sivil şahısların Askeri Yargıya tabiiyetleri konusu ise tartışmalıdır; Askeri Yargı 

mensupları arasında da, sivil şahısların Askeri Mahkemelerde yargılanmasına ilişkin 

düzenlemelerin, fazla olduğunu; barış zamanında bunların Askeri Yargıda bakılması 

zaruretinin tartışılabileceği belirtilmiştir. 397 

 

Bir başka görüşe göre; bu suçları yapan sivillerin Askeri Mahkemelere tabi 

tutmayı gerektiren pek mühim sebep ve zaruretler vardır. Bir kere bu suçlar As.C.K.nun 

yazılı ve özel askeri cürümlerdir. Bu suçları yapmakla maznun olanlar umumi 

mahkemelerce sevk olunursa, umumi mahkemelerce suçun askeri ve istisnai 

vaziyetinin, mücrimin suçtaki rolünün iyi takdir olunabileceğinden endişe olunur; ve 

zaten Askeri Mahkemelerin teşkilini icap eden en mühim sebep de işin fenni ve askeri 

olmak noktasında özel bir mahiyet arz etmesidir.Ayrıca bu kabul suçlar, çok kere 

askerlerin iştiraki ile yapılabilir. Nihayet, suçun hedefi askerlere karşı suikasttır ve 

neticeleri askerleri müteessir etmiştir.398 

 

                                                                                                                                          
 
396(Uyuşmazlık Mahkemesinin 23.05.1997 gün ve 1997/26 - 26 E.K.sayılı kararı)  
 
397 ÖNDER Ayhan,A.g.e.,s.127 
 
398 TAŞKIN Rıfat,Askeri Muhakeme Usulü Mukayeseli Şerhi,Ankara,1943,s.21 
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Doktrinde ise, hemen hemen tüm görüşler, barış zamanlarında sivillerin Askeri 

Mahkemelerde yargılanmaması yönündedir.  

 

KUNTER, siviller için Askeri Mahkemelerin ancak genel Adli Mahkeme 

bulunmayan savaş bölgelerinde işlenen suçlarda bahis konusu olabilir, barışta ise hatta 

sıkı yönetim bölgelerinde bile, Adli Mahkemelerden ayrılmayı haklı gösterecek bir 

zorunluluk yoktur. Meğer ki Adli Mahkemeler işleyemez hale gelsin görüşünü 

savunurken; 399 

 

ERMAN’a göre ise,askeri mahkemelerin varlık gerekçesi, suç işlenmesi ile 

bozulan disiplinin, birlik içinde kurulan mahkemelerce cezalandırma yolu ile yerine 

getirilmesi, şeklinde açıklandığına göre, sivil şahsın bu disiplini bozması söz konusu 

olamaz. 400 Ayrıca sivilleri askeri yargılamanın yetki alanına sokmanın doğal hakim 

ilkesine de aykırı olduğu ileri sürülmüştür.401 

Bu konuya, başka bir boyutu ile yaklaşanlarda vardır;   

 

DÖNMEZER’e göre askeri yargı, silahlı kuvvetlerin yapısı ile bağımlıdır. Oysa 

her ülkenin silahlı kuvvetlerini kendisine özgü gelenekleri ve kültürü vardır. Dolayısıyla 

sırf asker kişiler ve onların askeri suçları bakımından Avrupa sözleşmesinin ve 

Mahkemesini milli yargı karaları hakkında karar vermesine intizar olunamaz. Ancak 

askeri mahkemeler bazı suçları nedeniyle siviller hakkında kara verdiklerinde, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesinin kendisini yetkili göreceği hususunda şüphe yoktur. Bu 

itibarla, askeri mahkemelerin barış zamanlarında siviller hakkında kara vermelerine 

ilişkin hükümler kaldırılmalıdır. 402 

 

                                                
399 KUNTER Nurullah,Ceza Muhakemesi Hukuku,İstanbul,1989,s.158 
 
400 ERMAN Sahir , A.g.e.,s.368 
 
401KARDAŞ Ümit,A.g.e.,s.74 
  
402 DÖNMEZER Sulhi,2000 Yılında Yargı ve Askeri Yargı,Askeri Yargıtay’ın 85 nci Kuruluş 
Yıldönümü Sempozyumu Bildirileri, Ankara,1999,s. 66  
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4.4.2.3. Sivil Şahısların, Askeri Ceza Kanununda 

Düzenlenen Bazı Suçları İşlemesi Halinde Adli Yargının Görevli 

Olacağı Haller 

 
 

Yukarıda izah edildiği üzere, sivil şahısların 353 sayılı ASYUK’un 11. 

maddesinde belirtilen suçlara işlemesi halinde askeri yargı görevlidir. Bu suçlar, tek tek 

sayılmıştır. Barış zamanında, bu suçlar dışında askeri ceza kanununda düzenlense, 

dolayısıyla askeri suç olsa dahi, bu suçları işleyen sivil şahıslar, askeri mahkemelerde 

değil, adli mahkemelerde yargılanacaklardır. Bu hal, As.C.K.’nın 192. maddesinde 

düzenlenmiştir.  

 

Buna göre; As.C.K’nın 75. maddesindeki “kaçaklara yardım  etmek”; 

As.C.K’nın 79. maddesindeki “kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek”;  As.C.K’nın 

78/C-2 maddesindeki “malları zapt edilen suçlunun, mallarını kaçırmak”, ve As.C.K’nın 

131. maddesindeki, “askeri eşyayı satın almak”, “Askeri eşyayı rehin olarak kabul 

etmek”, “Askeri eşyayı gizlemek” suçlarını işleyen sivil şahıslar; askeri mahkemelere 

tabi olmak şartları mevcut değil ise, genel mahkemelerde, Askeri Ceza Kanunu 

hükümlerini tatbik ederek yargılayacaklardır.  

 

Gerçekten As.C.K’nın 131. maddesi askeri erzak, eşya ve hayvanların 

çalınmasını, zimmete geçirilmesini, ihtilas edilmesini, satılmasını, rehine verilmesini, 

satın alınmasını, rehin olarak kabul edilmesini, gizlenmesini cezalandırmaktadır. 

 

Seçimlik hareketli bir suç olan 131. maddedeki suç, sadece bir asker kişi 

tarafından işlenebilir. Gerçekten maddede cezalandırılan bütün hareketleri kapsayan 

genel bir unsur olarak “askeri bir hizmet yaparken veya vazifeyi suiistimal ederek” 

değimi kullanılmıştır ki, bu unsur ancak failin asker kişi olması halinde gerçekleşebilir. 

Askeri bir hizmet veya görevi olmayan bir sivil 131. Maddedeki suçun faili olamaz. 

Ancak bu maddede yer alan askeri eşyayı satın almak, rehin olarak kabul etmek ve 

gizlemek fiillerini, bir sivil tarafından işlenmesi halinde genel kanunda uygun bir 

hüküm bulunmayabileceğini düşünen kanun koyucu, As.C.K.nun 192. maddesi ile,  
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sözü geçen fiilleri işleyen siviller hakkında As.C.K.nun 131. maddesinin uygulanmasını 

sağlamıştır.403 

 

As.C.K.nun 192. maddesine göre sivil şahısların ancak askeri eşyayı almak, 

rehin kabul etmek ve gizlemek suçları As.C.K.na göre sivil mahkemelerde 

cezalandırılabilir. “Bunun dışındaki 131. maddedeki hareketlerin cezalarını, başka 

madde ve kanunlarda aramak icab eder.”404 

 

Bir başka değişle As.C.K.nun 192. Maddesinin dışında kalıpta  131. maddesinde 

yer alan fiillerin biri, bir sivil tarafından işlenecek olursa bu sivil hakkında As.C.K.nun 

uygulanmasına imkan yoktur.405 

 

Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında da bu konuda, As.C.K.nun 192. 

maddesindeki suçlar ile sınırlı kalındığı görülmektedir. Uyuşmazlık Mahkemesi, sivil 

kişi sanık hakkında T.S.K. envanterine kayıtlı el bombası bulundurmak ve satmak 

suçundan açılan kamu davasının; söz konusu suçun 353. Sayılı ASYUK.nun 11. 

maddesinde sayılan suçlardan olmadığı gerekçesiyle, As.C.K.nun 192. maddesindeki 

düzenlemeye dayanarak Adli Yargının görev alanına girdiğini karar vermiştir.406 

 

Yine Yüksek Mahkeme, Askeri eşya vasfındaki mermileri satın alan sivil 

şahısların davasının, As.C.K.nun 192. maddesi uyarınca, As.C.K.nun 131. maddesi 

tatbik edilerek, Adli Yargıda yerinde görüleceğine hükmetmiştir.407 

 

                                                
403 ERMAN Sahir,A.g.e.,s.93 
 
404 AYDINLI Hüsnü,Askeri Eşyayı Çalmak,Satmak, Satın Almak Suçları,İstanbul,1947,s.12 
 
405 ERMAN Sahir,A.g.e.,s.94 
 
406(Uyuşmazlık Mahkemesinin 03.07.1998 gün ve 1998/22 - 21 E.K.sayılı kararı)   
 
407(Uyuşmazlık Mahkemesinin 27.11.1998 gün ve 1998/19 - 46 E.K.sayılı kararı)    
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4.4.3. 5530 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu Ve 

Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

Yürürlüğünden Sonraki Dönem 

 
29.06.2006 tarih ve 5530 sayılı Kanun ile 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş 

ve Yargılama Usulü Kanununda önemli değişiklikler yapıldığını belirtmiştik. Kuşkusuz 

bu değişikliklerden en önemlisi sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanması 

hususunda yapılan değişikliklerdir. 

Yukarıda ayrıntıları ile anlatılması nedeni ile bu bölümde sadece değişiklikler 

belirtilecektir. ASYUK’un 12 nci maddesinde belirtilen herhangi bir değişiklik 

yapılmamıştır.  

Bununla birlikte asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştereken işledikleri 

askeri suçlar hariç olmak üzere barış zamanında askeri mahkemelerde yargılanmalarına 

son verilmesi nedeniyle ASYUK’un zamanında sivil kişilerin askeri mahkemelerde 

yargılanmasını düzenleyen 11 nci maddesinin önceki düzenlemesinde yer alan 

hükümler savaş zamanında askeri mahkemelerin görevlerini düzenleyen 14 ncü maddesi 

metnine dahil edilmiş ve bu kapsamda ASYUK’un 11 nci maddesinin A bendi ile 14 

ncü maddesinin G bendi birleştirilmek suretiyle 14 ncü maddenin G bendi bu şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme karşısında Askeri Mahkemeler 1632 sayılı 

Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 75, 79, 80, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 

102, 124, 125 ve 127 nci maddelerinde yazılı suçlara ait davalara bakmakla görevli hale 

gelmişlerdir.408    

ASYUK ’un 11 nci maddesinin B bendinde yer alan düzenleme 14 ncü 

maddenin H bendine eklenmiş ve atıflar yürürlükte bulunan 5237 sayılı T.C.K.nun ilgili 

hükümlerine yapılmıştır. Bu düzenleme sonunda ASYUK ’un 14 ncü maddesinin H 

bendi” Savaş zamanında İlan olunan harekat bölgesinde, birinci derece askeri yasak 

bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde karakollarda kışla ve karargahlarda, askeri 

kurumlarda, yerleşme ve konaklama amacıyla kullanılan bina ve mahaller içinde 

askerlere karşı işlenen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86, 106, 

                                                
408 M.S.B.lığı As.Ad.İşl.Bşk.lığı , A.g.e. ,s.6 
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108, 113, 125 ve 265 inci maddelerinde yazılı suçlara ait davalara bakmakla askeri 

mahkemeler görevlidir şeklinde değiştirilmiştir. 409 

  

ASYUK ’un 11 nci maddesinin C bendinde yer alan düzenleme 14 ncü 

maddenin I bendi olarak öngörülmüş ve bu düzenleme sonunda ASYUK ’un 14 ncü 

maddesinin I bendi “Savaş zamanında Nöbet, devriye, karakol, inzibat, askeri trafik, 

kolluk veya kurtarma ve yardım görevi yapan askerlere karşı bu görevleri yaptıkları 

sırada işlenen (H) bendinde yazılı suçlara ait davalara bakmakla askeri mahkemeler 

görevlidir” şeklinde düzenlenmiştir. 

Tez çalışmamızın asıl araştırma konusunu oluşturan sivil kişilerin barış 

zamanında askerlik yükümlülüğünden kaçınması ile ilgili suçları da düzenleyen en 

önemli değişiklik 5530 sayılı kanunun ile 353 S. ASYUK ’un 13 ncü maddesinde 

yapılan değişikliktir. 5530 S. Kanunun 4 ncü maddesi ile barış zamanında asker 

olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanması ile ilgili 353 S. ASYUK ’un 11 nci 

maddesinde yer alan düzenlemelerin kaldırılmasından dolayı, ortaya çıkan boşluğun 

giderilmesi ve uygulamada çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi için 

ASYUK’un 13 ncü maddesi düzenlenmiştir. Barış zamanında sivil kişilerin askeri ceza 

kanununa tabi suçlarında yargılama mercii başlığını taşıyan bu maddeye göre “Askeri 

Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 75, 79, 80, 81, 93, 94, 95, 114 ve 131 

inci maddelerinde” yazılı suçlar, askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi olmayan sivil 

kişiler tarafından barış zamanında işlenirse; bu kişilerin yargılanması, adli yargı 

mahkemeleri tarafından, Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle 

yapılacaktır. 

353 S. ASYUK ’un 13 ncü maddesi gereğince tez çalışmamız içerisinde 

incelediğimiz Yoklama Kaçağı Kalmak, Bakaya Kalmak, Saklı Kalmak, Kendini 

Askerliğe Elverişsiz Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe Elverişsiz Hale Getirmek ve 

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçlarını barış zamanında işleyen sivil kişiler 

05.10.2006 tarihinden itibaren adli yargı mahkemeleri tarafından Askeri Ceza 

                                                
409 Kazancı Hukuk Otomasyon Programı,Mevzuat Bilgi Bankası ,Alfabetik Endeks, 5530 sayılı   353 
sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Gerekçeler 5 nci madde gerekçesi 
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Kanununun bu suçlarla ilgili 63 , 79 , 80 ve 81 nci maddeleri tatbik edilmek sureti ile 

yargılanacaklardır.   
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SONUÇ 

Anayasamızın 72 nci maddesi “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu 

hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya 

getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” ve Anayasamızın 72 nci maddesinde 

belirtilen kanuni düzenlemenin somutlaştığı 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 nci 

maddesi “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek işbu kanun mucibince askerlik 

yapmaya mecburdur” hükmü değerlendirildiğinde aslında askerlik yükümlülüğünün 

istisnalar dışında ülkemiz nüfusunun yarısını ilgilendiren bir konu olduğu açıktır. İkinci 

Dünya Savaşından sonra, dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik alanda hızlı gelişmeler 

olmuş, özellikle uluslar arası örgütlenmeler ve teknolojik alandaki ilerlemeler askeri 

alanda da etkisini göstermiş ve savunma anlayışında, dolayısıyla askerlik hizmeti ve bu 

hizmetin yerine getirilme biçiminde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç 

askerlik mevzuatında değişiklik yapılmasını zorunlu kılmış ve  söz konusu yasalarda 

yayımlandıkları tarihten bugüne kadar pek çok değişiklik yapılarak normal askerlik  ile 

yedek subay askerlik dışında, kısa dönem askerlik, bedelli ve dövizle askerlik, öğretmen 

askerlik gibi düzenlemelere gidilmiştir. 

Bununla birlikte Vatan Hizmeti olan Askerlik yükümlülüğünü “vicdani ret” 

gerekçesi ile yerine getirmek istemeyenlerin sayısında artış meydana gelmiş ve vicdani 

ret kamuoyunda tartışılmaya başlamıştır. Vicdani retçi olduğunu iddia edenler 

Türkiye’nin bu hakkı tanımasının uluslar arası hukuktan ve anayasadan kaynaklanan bir 

zorunluluk olduğunu iddia etmekte iseler de Türkiye’nin zorunlu askerlik hizmetini terk 

etmesi, askerlik yapmama hakkını tanıması veya bazı ülkelerde kabul edildiği ve 

uygulandığı şekilde, askerlik yerine alternatif hizmetleri kabul etmesi gibi uluslararası  

hukuktan doğan bir yükümlülüğü olmadığı gibi, anayasal bir zorunluluğu da 

bulunmamaktadır. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 nci maddesi “ Türkiye Cumhuriyeti tebaası 

olan her erkek işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” hükmü 

değerlendirildiğinde aslında askerlik yükümlülüğünün istisnalar dışında ülkemiz 

nüfusunun yarısını ilgilendiren bir konu olduğu açıktır. Bununla birlikte 5530 sayılı 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 05.10 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi karşısında artık Askerlik 
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Mevzuatı ve bu mevzuata aykırı eylemler sadece yükümlüler ve Askeri Yargı Organları 

açısından değil Adli Yargı Organlarınca da bilinmesi ve uygulanması gereken bir 

mevzuat haline gelmiştir. 

Bu anlamda Askeri Ceza Kanunun 3 ve 4 ncü fasıllarındaki askerlik 

yükümlülüğünden tamamen veya kısmen kaçınmaya yönelik suçlardan Yoklama 

Kaçağı, Bakaya, Saklı, Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Başkasını 

Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Askerlikten  Kurtulmak İçin Hile Yapmak, 

suçları incelenmiştir. Bu suçlardan Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı askerlik 

yükümlülüğünden kısmen kurtulmaya hatta bir süre ertelemeye yönelik suçlar iken 

Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe Yaramayacak 

Hale Getirmek, Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçları askerlik 

yükümlülüğünden kısmen kurtulmak yanında tamamen kurtulmaya yönelik 

suçlardandır. 

Askerlik çağı; her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına 

girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak, 41 yaşına girdiği sene Ocak 

ayının birinci gününde bitmek üzere en çok 21 sene devam eden süredir. Silah altı 

hizmetini yapmadıkça hiçbir fert askerlik çağından çıkarılamaz. Bu kapsamda siviller 

açısından incelediğimiz suçlar silah altı dönemi öncesinde işlenen suçlardır. 

Yoklama Kaçağı Kalmak suçunu maddi unsuru usulüne uygun yapılmış tebligata 

rağmen yükümlünün birlikte işleme tabi olduklarının sevkine kadar son yoklamasını 

yaptırmamış olması ve son yoklamasını yaptırmamasının kabule değer bir özre 

dayanmamasıdır. 

        Son Yoklamada “bulunarak numaralı410 veya numarasız411 asker edildikleri 

halde, istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelip de askerlik yapacakları kıtalara 

gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara BAKAYA denir.412  

Bu tanımlamaya dikkat edilecek olursa bakaya fiilinin iki şekilde işlenebileceği 

anlaşılır.413 Son yoklamada bulunarak numaralı veya numarasız asker edildikleri halde; 

                                                
410 1 Temmuz – 31Ekim tarihleri arasında askerlik kararı alınanlar; 
 
411 31 Ekim – bir sonraki yıl 20 Şubat tarihleri arasında askerlik kararı alınanlar; 
 
412Askerlik Kn.md.12 
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a. İstenildikleri sırada gelmeyenler (Normal Bakaya)414 

b. Gelip de askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden 

veya yollardan savuşanlar Geç İltihak Suretiyle Bakaya Kalmak suçunu işlemiş olurlar.  

Askere sevk ve buna bağlı bakaya suçu açısından erbaş ve erler ile yedek subaylar 

statülerinin farklıdır. Erbaş ve erler açısından bakaya suçunun maddi unsuru usulüne 

uygun yapılmış tebligata rağmen yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yerli askerlik 

şubesinin tabi olduğu celp ve sevk döneminde (emsallerinin ilk kafilesinin sevk edildiği 

tarih) sevk evraklarını almak ve sevkini sağlatmak için askerlik şubesine başvurmaması 

ve bu başvurunun yapılmamasının kabule değer bir özre dayanmamasıdır. 415 

Yedek Subaylar açısından suçun maddi unsuru usulüne uygun yapılmış tebligata 

rağmen yükümlünün grup numarasına göre tabi olduğu celp ve sevk döneminde  sevk 

evraklarını almak ve sevkini sağlatmak için askerlik şubesine başvurmaması ve bu 

başvurunun yapılmamasının kabule değer bir özre dayanmamasıdır. 416 

Suçun özel bir biçimi olan Geç İltihak Suretiyle Bakaya Kalmak suçunun maddi 

unsuru usulüne uygun yapılmış tebligata rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmak 

üzere kıtasına sevk edilen bir yükümlünün kendisine tanınan yol süresi sonunda kıtasına 

katılmaması durumudur. 417 

Saklı suçunun maddi unsuru yükümlünün 20 yaşına girmiş olmasına rağmen,  

yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesinin askere sevk edildiği 

tarihe kadar kabul edilebilecek bir özrü olmaksızın nüfus ve asker kütüğüne kendini 

kayıt ettirmemiş olmasıdır.  

 

Bahsedilen suçların oluşumunu engelleyen özür hali için Askeri Yargıtay’ımız 

özür hallerinin sınırlı ve sayılı olmadığını ve başka bir takım hallerin de mahkemelerce 

mazeret olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir. Kanunun içeriği ve bu kararların ışığı 

                                                                                                                                          
413 ÇELEN Orhan, En Son İçtihatlı,Notlu,Açıklamalı,Ek ve Örnekli Askeri Ceza Kanunu, ANKARA, 
Cantekin Yayınları, 2001, 3.baskı,s.186 
 
414 Bu suç  doktrin ve yargı kararlarında sadece Bakaya olarak adlandırılmaktadır. 
 
415POLATCAN İsmet – ERDEM M. Süreyya:A.g.e. s.47  
 
416BÖLÜKBAŞ Tonguç,Yoklama Kaçağı , Bakaya ve Saklı Suçları,Ankara,2007,s.144 
 
417ERAN Kemal,Askerlik Çağı,AAD,Y: 13,S: 52 s.20 - 22 
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altında hakim mazeretlerin niteliği,  suç tarihlerini kapsayıp kapsamadığı ve askerlik 

hizmetine tercih edilebilir nitelikte olup olmadıklarını takdir etmeli, makul, hukuki, 

mantıki gerekçelerle kabul yada ret etmelidir. Bu işlevi savcılar da aynı kıstaslarla 

ancak mazeret özelliği çok daha belirgin hallerde yerine getirebilir. Bu suçların manevi 

unsuru failin suç kastıyla hareket etmesidir. Burada aranan kast genel kastır. 

Askerlik hayatı vatana tahsis edilmiştir. Bu nedenle, bu çerçevede kalan hususlar 

üzerinde hiç kimsenin serbestçe tasarruf yetkisi yoktur. Bundan dolayıdır ki yasalar, bir 

kimsenin, kendisini askerliğe yaramayacak hale getirmesini veya getirilmesini suç 

saymaktadır.418 Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek suçunun maddi unsuru 

“ kişinin kendisini kasten sakatlaması veya herhangi bir suretle kısmen veya tamamen 

askerliğe yaramayacak hale getirmesi veya getirtmesi” dir.   

İşlenen fiilin askerlikten kurtulmak sonucunu doğurması veya hiç olmazsa böyle 

bir sonucu meydana getirmeye elverişli olması gerekmektedir.419 

Sakatlanma sonucu, mükellefin kısmen askerlikten kurtulmasıyla suç oluşur. 

Failin beden kabiliyetini tamamen kaybetmesi şart değildir.420 Askeri Ceza Kanununun 

79 ncu maddesinde düzenlenen Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek 

suçunun tespiti açısından da öncelikle şüpheli/sanığın eylemlerinin sakatlamaya ve 

kendisinin askerliğe elverişsiz hale gelmesine neden olup olmadığının kati sağlık raporu 

ile belirlenmesi gerekmektedir 

Suçun manevi unsuru failin askerlikten kısmen veya tamamen kurtulmak 

kastıyla hareket etmesidir. Bu anlamı ile kast hizmete yaramamak noktasına matuf 

olmalıdır. Dolus evantualis yeterlidir.421 maddedeki kast “özel kast” olup mahkemece 

araştırılması gerekir.  

Bu suçtan yapılan soruşturmalarda en önemli husus, failin kendini kasten mi, 

taksirle mi yaraladığı, kasten yaralamış ise intihar kastı ile mi, kendini askerliğe 

                                                
418 CIARDI,Isttuzloni di diritto panale militare,Roma,1950 S.20-21s,240 
 
419 ERGÜL Ergin, Askeri Yargıtay Kararları Işığında Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme 
Suçu , Askeri Adalet Dergisi, Yıl 1997, Sayı:100, sf: 32 
 
420 ÖZBAKAN Hulusi, Askeri Ceza Kanunu, s,184  
 
421 TAŞKIN Rifat,A.g.e., s.149 
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elverişsiz hale getirme kastı ile mi hareket ettiği hususlarının tespit edilmesidir.422 

Çünkü bu suçun varlığı ancak suçun özel kastla işlendiğinin kanıtlanması ile 

saptanabilir. İşte bu ihtimallerin açıklık kazanması, ancak failin suç kastını açıkça 

ortaya koyan delillerin tespiti ile mümkündür. 

 As.C.Knun 80 nci maddesinde 79 ncu maddede yazılı fiilleri bilerek başkasına 

yapanların da aynı ceza ile cezalandırılacakları belirtilmiştir. 

Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunun maddi unsuru  “  failin askerlikten 

büsbütün veya kısmen kurtulmak kastı altında ismini değiştirmesi, başkasını kendi 

yerine tabip muayenesine sokması, başkasını kendi yerine askere göndermesi, 

başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını kullanması, askerlik işlerinde sahte 

şahadetname veya evrak kullanması, her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapması,  

kıt'aya veya bir müesseseye katıldıktan sonra da yapmağa mecbur olduğu hizmetten 

büsbütün veya kısmen kurtulmak kastı ile hile yapmasıdır” İşlenen fiilin askerlikten 

tamamen ve kısmen kurtulmak sonucunu doğurması gerekmemekte, böyle bir sonucu 

meydana getirmeye elverişli olması yeterli olmaktadır. Bu suç netice suçu olmayıp, 

neticenin meydana gelmesine gerek olmayan şekli suç niteliğinde olduğundan kast 

olunan amacı gerçekleştirmeye elverişli hilenin yapılması ile suç tamamlanır. Şeklen 

tamamlanan fiillerin varlığı ile suç oluşur. Asıl olan istenilen amaca ulaşabilmenin 

olanaklı hale gelebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasıdır. Böylece suç tam 

oluşur veya suç derecesine varmayan bir fiil söz konusu olur.423 Ayrıca kast olunan 

neticenin meydana gelmesi zorunlu değildir. Anılan suç, bu yönüyle “ Tehlike Suçu ” 

olup, As.C.K.nun 81 nci maddesi tehlikenin doğmuş olmasını yaptırıma bağlamaktadır. 

Suçun manevi unsuru failin askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kastıyla 

hareket etmesidir.424askerlik hizmetinden kaçınmak,  kastın ve fiilin esasını teşkil 

etmelidir. Dolus evantualis yeterli değildir.425 maddedeki kast “özel kast” olup “askerlik 

hizmetinden büsbütün veya kısmen kurtulmak” amacına özgülenmelidir.426 Failin bu 

                                                
422 BİLGİN Ahmet, Birlik Komutanının Hukuk El Kitabı,Ankara,2001,s.165 
 
423 KARDAŞ Ümit, ÇINGI Mehmet,A.g.e.,s.571 
 
424 KARDAŞ Ümit, ÇINGI Mehmet,A.g.e.,s.573 
 
425 TAŞKIN Rifat,A.g.e., s.150 
 
426ÇELEN Orhan, Askeri Ceza Kanunu, s,303 
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istek ve arzu ile hareket etmesi gerekmektedir. Askerlik hizmetinden kaçınmak, kastın 

ve fiilin esasını teşkil eder. 

Yukarıda maddi ve manevi unsurlarını belirttiğimiz suçlarla ilgili yargılama rejimi 

incelendiğinde Askeri Mahkemelerin yetkileri Anayasanın 145 nci maddesinde   

düzenlenmiştir. Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından 

yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askeri olan suçları ile bunların asker kişiler 

aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak 

işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Bu anlamı ile sivillerin askeri 

yargıya tabiyeti bir istisnadır ve bu istisna olan durumun da savaş ve yakın savaş hali 

dışında tamamen  ortadan kalkması ve sivillerin adli yargıya tabi olarak doğal hakim 

ilkesi gereğince yargılanmaları gerektiği bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

kabul gören bir durumdur.  

29.06.2006 tarih ve 5530 sayılı Kanun ile 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş 

ve Yargılama Usulü Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kuşkusuz bu 

değişikliklerden en önemlisi sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanması 

hususunda yapılan değişikliklerdir. 

Tez çalışmamızın asıl araştırma konusunu oluşturan sivil kişilerin barış 

zamanında askerlik yükümlülüğünden kaçınması ile ilgili suçları da düzenleyen 353 S. 

ASYUK’un 13 ncü maddesi gereğince Yoklama Kaçağı Kalmak, Bakaya Kalmak, Saklı 

Kalmak, Kendini Askerliğe Elverişsiz Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe Elverişsiz 

Hale Getirmek ve Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçlarını barış zamanında 

işleyen sivil kişiler 05.10.2006 tarihinden itibaren adli yargı mahkemeleri tarafından 

Askeri Ceza Kanununun bu suçlarla ilgili 63 , 79 , 80 ve 81 nci maddeleri tatbik 

edilmek sureti ile yargılanacaklardır.   
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