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GENEL GEREKÇE 

 

15/06/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 39uncu maddesine göre 

"Asker kişiler hakkında hükmolunan ve aşağıda gösterilen cezalar, 353 sayılı Askeri 

Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun beşinci kısmında yazılı esaslar 

dahilinde askeri cezaevlerinde infaz edilir. Bunlar “Subay, astsubay, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli 

erbaş ve erler hakkında verilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet 

memurluğundan çıkarılmayı, ilişik kesmeyi veya sözleşmenin feshini gerektirmeyen 

hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleridir” 

Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasında “Hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar, genel ceza 

evlerinde çektirilir.” denilmesine rağmen, aceleyi gerektirecek herhangi bir süre şartı 

getirilmemiştir.  

Subay, astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları, uzman jandarma, 

uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet 

memurluğundan çıkarılması, ilişiklerinin kesilmesi veya sözleşmelerinin feshi “statü 

değişikliği” ile ilgili idari işlemlerden olup, “statü değişiklikleri” idari işlem ve kararlardan 

sonra tekâmül eder.  

Emekli olmayıp da üçlü kararname ile TSK’dan çıkarılmayı bekleyen Balyoz davası 

hükümlüsü asker şahıslar, haklarında üçlü kararname ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve 

Devlet memurluğundan çıkarma işlemi gerçekleşinceye kadar fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri 

personelidirler.  

Özel yetkili mahkeme kararlarının, savcıların, hakimlerin ve genel olarak yargı siteminin 

güvenirliğinin bizzat Başbakanın ağzıyla sorgulandığı ve güvenirliğinin tartışıldığı ve 

yeniden yargılanmanın gündeme geldiği böyle bir dönemde, alelacele, askeri ceza 

evlerinden genel ceza evlerine nakillerine başlanılması zaten haklarında “kumpasa 

kurban gittiler” iddiası dolaşan ve henüz fiilen statü değişikliği gerçekleşmemiş olan söz 

konusu asker kişilerin, bunların ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer personelinin ve 

kamuoyunun haklı tepkisini çekmektedir.  

Askeri Ceza Kanunun 39ncu maddesine göre bu nakiller zaten yapılacaktır ve hukuk 

devleti içinde buna kimsenin bir itirazı yoktur. Ancak söz konusu ve ileride benzer 

durumlardan dolayı mağdur olacak asker kişiler için psikolojik ve etik olarak izlenmesi 



gereken doğru davranışın, en azından haklarında 3'lü kararnamenin çıkmasını ve bu 

personele tebliğ edilmesini ve haklarında idari işlemlerin tamamlanmasını beklemek 

olduğuna inanılmaktadır. 

Teklif edilen değişiklik ile, bir statü değişikliğine bağlı işlemlerden olan Subay, astsubay, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları, uzman jandarma, uzman erbaş ve 

sözleşmeli erbaş ve erlerin askeri ceza evlerinden genel ceza evlerine nakillerinin hukuk 

devleti ilkelerine aykırı olarak, haklarındaki statü değişikliği tam olarak gerçekleşmeden 

yapılmasından kaynaklanan durumun düzeltilmesi amaçlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MADDE GEREKÇELERİ 

 

MADDE 1.- Statü değişikliği, idari işlem ve kararlardan sonra tekâmül eder. Subay, 

astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları, uzman jandarma, uzman 

erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet 

memurluğundan çıkarılması, ilişiklerinin kesilmesi veya sözleşmelerinin feshi de statü 

değişikliği ile ilgili idari işlemlerdendir.  Teklif edilen değişiklik ile, bir statü değişikliğine 

bağlı işlemlerden olan Subay, astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet 

Memurları, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerinin askeri ceza 

evlerinden genel ceza evlerine nakillerinin hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak, 

haklarındaki statü değişikliği tam olarak gerçekleşmeden yapılmasından kaynaklanan 

durumun düzeltilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Yürütme 

MADDE 2.- Yürütme maddesidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 3.- Yürürlük maddesidir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15/06/1930 TARİHLİ VE 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

 

MADDE 1.- 15/06/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 39uncu 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Subay, astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları, uzman jandarma, 

uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı diğer 

cezalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet memurluğundan çıkarmaya, ilişik 

kesmeye veya sözleşmenin feshine ilişkin idari işlemlerin tamamlanması ve hükümlüye 

tebliğini müteakip genel ceza evlerinde çektirilir. İnfaz sırasında hükümlülerin üzerinden 

askerlik kıyafet ve işaretleri kaldırılır. 

 

Yürütme 

MADDE 2.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

Yürürlük 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 


