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SUNUŞ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin hiçbir kurumda olmadığı kadar önemlidir. Zira başlıca 

kamu görevlerinden olan ulusal güvenliğin sağlanması ve dolayısıyla askerlik hizmetinin 

yürütülmesi askeri düzenin sağlanması ve askeri hiyerarşinin, emir komuta zincirinin 

korunması yoluyla mümkün olabilir. Bu sebeple kanun koyucu TSK Disiplin Kanunu ile TSK 

personelinin uyması gereken kuralları ve kurallara uymaması halinde karşılaşacağı 

yaptırımları genel olarak düzenlemiş ve detaylandırılmasını idareye bırakmıştır. İdare de 

çıkardığı yönetmelikler aracılığıyla kanunu detaylandırmıştır. Kanuna göre bazı disiplin 

cezalarına karşı yargı yolu açıkken bazı disiplin cezalarına ise yargı yolu kapalıdır. Her alanda 

olduğu gibi TSK Disiplin Kanunu bağlamında verilecek cezalara hakkında idareye takdir 

yetkisi verilmektedir. Yine aynı kanuna göre bazı cezalara karşı yargı yolunun kapalı olması 

ise bu takdir yetkisinin kötüye kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Örnek vermek gerekirse 

tüm TSK personeline verilen uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezalarına karşı 

yargı yoluna gidilememekte ve itirazın sonunda gelen cevapla birlikte ceza kesinleşmektedir. 

Verilen disiplin cezaları sonucu, disiplin cezası puanları toplamının 1 yıl içerisinde 18 puana 

ulaşması durumunda TSK Disiplin Kanununun 21.maddesi gereğince ilgili askeri personelin 

silahlı kuvvetlerle ilişiği kesilebilmektedir. Bu husus göz önüne alındığında bazı disiplin 

cezalarına karşı yargı yolunun kapalı olması ve disiplin amirine verilen takdir yetkisinin geniş 

olması sebebiyle takdir yetkisi, maiyetiyle arasında anlaşmazlık bulunan disiplin amiri 

tarafından kötüye kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra TSK Disiplin Kanununda, bu kanuna 

göre verilen disiplin cezalarının tebliğine ilişkin eksik hususlar bulunmaktadır. Cezaların 

usule uygun verilmemesi ya da ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesinin 

yaptırımları kanunda öngörülmemiştir. Bu sebeple uygulamada disiplin cezası vermeye yetkili 

makamların sıklıkla hata yaptıkları ve kanunda öngörülen sürelerin kısa olması sebebiyle 

askeri personelin hak kaybına uğradığı görülmektedir. Bu yazımızla hem disiplin cezası 

vermeye yetkili makamların sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmelerine yardımcı 

olmak hem de disiplin soruşturması geçiren askeri personelin hak kaybına uğramasını 

önlemeye yardımcı olmaya çalıştık. İlgililere şimdiden faydalı olması dileğiyle… 

Çankaya, Haziran 2021 

Saygılarımızla... 

MDM HUKUK ve DANIŞMANLIK  

Av. Ferhat GEBEŞ 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ASKERİ DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMELİ 

 

BİRİNCİ KISIM  

GİRİŞ VE TANIMLAR 

1.1.1. Giriş  

Bir topluluğun varoluşundaki en önemli etken “düzen”dir. Toplumlar genişledikçe ve 

karmaşıklaştıkça, sosyal düzeni sağlama görevi bir kamu görevi niteliği almakta ve bu kamu 

hizmetinin yürütülmesi, egemen bir otorite olan devlet tarafından sağlanmaktadır. 

Devlet içerisinde oluşturulmuş olan bütün kurumların belirli amaçları bulunmaktadır. Bu 

kurumlar amaca ulaşmak için bir düzen tahsis etmekte ve düzeni ihlal eden yahut düzeni 

bozmayı amaçlayan her bir birey için yaptırımlar uygulamaktadır. Topluluk içerisinde 

bulunduğu kurum itibariyle bir statü sahibi olan bireylere (Asker, polis, hükümlü vb.)  

uygulanan yaptırımlara disiplin cezası adı verilmektedir. 

Türk Silahlı kuvvetleri toplumda “savunma ve güvenlik” görevini yerine getiren bir kamu 

kuruluşudur. Silahlı Kuvvetlerde görev alan bireyler, Silahlı Kuvvetlerin kamu hizmetini 

yerine getirmesinden ötürü, Kamu personeli statüsüne sahiptir. Disiplin ise Silahlı Kuvvetlerin 

kamu hizmetini yerine getirmesi hususunda asli unsur olmakla beraber kurum içerisinde 

görev alan bireylerin uyması gereken yükümlülüktür. Silahlı Kuvvetlerde, “savunma ve 

güvenlik” alanında kamu hizmeti yerine getirmesinden ötürü, diğer kamu kuruluşlarına göre 

“disiplin” konusu daha büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeplerden ötürü Silahlı 

kuvvetlerde görev yapan kamu personeli disiplinin korunması hususunda daha dikkatli 

olmakta ve disiplini ihlal eden kamu personeline, disiplinsizlik teşkil eden fiil uyarınca, ağır 

yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Genel olarak disiplin cezaları, yargısal usuller kullanılarak verilmesi ve ceza hukuku ilkeleri 

uygulanmasından ötürü disiplin cezaları, ceza hukuku ile ilişkilendirilmektedir. Fakat disiplin 

cezalarının idare tarafından verilmesi ve idari merciler tarafından icra edilmesinden ötürü 

idare hukuku yönü daha ağır basmaktadır. Bu sebepten ötürü TSK Disiplin Kanununda 

idare hukukunun ilkelerinin ve kurallarının da işlev kazanması amaçlamaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38. maddesi uyarınca idare, kişileri hürriyetinden yoksun 

bırakacak bir cezaya karar verememektedir. Fakat gene aynı maddede, Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin, kanun aracılığıyla, bazı hususlarda hükmün dışında tutulabileceği 

belirtilmiştir. Bu düzenleme yapılırken kanun koyucu, kurumlarda oluşabilecek 

disiplinsizliklerin kamu düzenine verebileceği zararın boyutlarını da hesaba katmıştır. Örnek 

vermek gerekirse bir Milli Eğitim Kurumu personeli olan öğretmenin yapacağı disiplinsizlik 

ile sadece ilgili olan kişileri tehlikeye altına girebilecekken, Milli Savunma görevini üstlenmiş 

olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yapacağı bir hata ile devletin ve vatandaşların 

güvenliği tehlike altına girebilmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz esaslar her ne kadar Askeri disiplinin önemini göstermiş olsa da, 

idarenin vereceği disiplin cezalarının da bir sınırı olmalıdır. Bu sınır asker kişilerin temel hak 

ve özgürlüklerin korunmasıdır. Sınırların aşılması durumunda, asker kişinin korunması 

amacıyla, ceza hukukuna başvurmak gerekebilmektedir. 

 

1.1.2. Askeri Disiplin Hukukuna İlişkin Terimler  

 

Askeri Suç : Unsurları ve cezaları Askeri Ceza Kanununda düzenlenen 

suçlardır. 

Disiplinsizlik : Disiplin mevzuatlarına aykırı hareket sonucu disiplin cezasını 

gerektiren eylemler. 

Disiplin Amiri : Makam ve memuriyet itibariyle emir verme yetkisine sahip 

kimse amirdir. Disiplin cezası vermeye yetkili amir disiplin 

amiridir. 

Disiplin Soruşturması : Disiplinsizlik yaptığı iddia edilen personel hakkında karar 

vermek amacıyla disiplin amirleri tarafından yapılan veya 

yaptırılan araştırma ve incelemedir.  

Tahkikat : Disiplin cezasının belirlenmesi de dâhil olmak üzere, disiplin 

kuruluna sevk edilen personel hakkında yapılan tüm 

faaliyetlerdir.  

Disiplin Cezası : Disiplinsizlik nedeniyle yetkili kişi veya kurullar tarafından 

verilen ve ilgili mevzuatlarda gösterilen yaptırımlardır. 
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İKİNCİ KISIM 

YETKİLİ ORGANLAR ve ÖNGÖRÜLEN CEZALAR 

1.2.1. Kapsam  

6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu; 

Subaylar 

Astsubaylar 

Uzman Erbaşlar  

Sözleşmeli Erbaş ve Erler 

Erbaş ve Erler 

Askeri Öğrencileri kapsamaktadır. 

6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu; 

TSK kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel  

Askeri işyerlerinde çalışan ve İş Kanununa tabi olan işçiler 

Askeri Hâkimler hakkında uygulanmaz. 

 

1.2.2. Askeri Disiplin Hukuku ile İlgili Mevzuatlar  

a. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu     

b. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

c. 5271 sayılı Ceza Muhakeme Kanunu    

ç. 211 sayılı  TSK İç Hizmet Kanunu 

d. 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu       

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği 

f. TSK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği    

g. TSK Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği  

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askeri görevlerini ve kamu hizmetini yürütmesi için askeri düzen 

ve hiyerarşi mutlak surette sağlanmalıdır. Silahlı kuvvetler içinde bu hiyerarşik düzeni 

sağlama görevi, çeşitli komutanlık makamlarına ve kurullara verilmiştir. Bu sebeple kanun 

koyucu asıl olarak Askeri Ceza Kanunu ve TSK Disiplin Kanununda bu hususları  
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düzenlemiştir. Kanun kapsamına giren personel statülerinin ve görevli ve yetkili makamların 

farklılık göstermesi sebebiyle çeşitli yönetmeliklerle bu kanunlar detaylandırılmıştır. 

 

1.2.3. Askeri Disiplin Hukukunda Yetkili Organlar  

Disiplin Amirleri 

Disiplin Kurulları 

Yüksek Disiplin Kurulu 

İdare Mahkemeleri  

Genel Adliye Mahkemeleridir.  

 

1.2.4. Askeri Disiplin Mevzuatlarında Öngörülen Disiplin Cezaları  

 

A. UYARMA CEZASI: Askeri personele görevinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı 

olarak bildirilmesidir. TSK Disiplin Kanununun 10.maddesinde yer alan yazılı ikaz tedbirinden 

farkı uyarma cezasının bir disiplin cezası olmasıdır. Uyarma cezasıyla birlikte ilgili personel 1 

disiplin puan cezası kaybeder. Uyarma cezası en hafif disiplin cezasıdır.  

Uyarma disiplin cezasını gerektiren eylemler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Emri mütalaa etmek: Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; 

emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen 

eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmaktır. Amir tarafından karar verilene kadar astın 

fikrini savunması veya emrin kanunsuz olduğu hususundaki kanaatini belirtmek için amire 

yaptığı itiraz, bunları yaparken oluşabilecek diğer disiplinsizlikler saklı kalmak kaydıyla bu 

kapsamda disiplinsizlik teşkil etmez. 

b) Görevde kayıtsızlık: Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar 

haricinde görevle veya askeri hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmaktır. 

c) Hizmet dışındayken amir veya üste saygısızlık: Hizmet dışında, bilinen ve tanınan amir 

veya üstlere karşı saygısızlık teşkil edebilecek fiillerde bulunmaktır. 

ç) Mesai çizelgesine uymamak: Özürsüz veya izinsiz olarak, mesaiye geç gelmek veya erken 

ayrılmak veya günlük mesai çizelgesine riayet etmemektir. 

d) Kılık ve kıyafeti bozuk olmak: Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak nizamlarda ve önceden 

belirlenmiş kurallara riayet etmemektir. 
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e) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak: Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan 

müracaatlar hariç olmak üzere, kanun ve nizamlarla belirlenmiş usul ve kurallara riayet 

etmeden yazılı, sözlü veya elektronik olarak müracaat veya şikâyette bulunmaktır. 

f) İsraf etmek: Yetkili makamlarca belirlenmiş tasarruf tedbirlerine riayet etmemek veya 

kullanımına sunulan kamu kaynağının harcanmasında gösterilmesi gereken makul seviyedeki 

özeni göstermemektir. 

g) Saygısız davranmak: Aynı rütbe veya kıdemde bulunulan ya da amir veya maiyet ilişkisi 

içinde olunmayan kişilere söz ve hareketlerle sataşmak veya kötü muamelede bulunmaktır. 

ğ) Başkalarını kötülemek: Amirleri, üstleri veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların 

bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya 

konuştuğu kişilerde kötü intiba yaratacak tarzda olumsuz sözler söylemektir. 

h) Askeri nezaket kurallarına uymamak: Nizamlarla belirlenmiş olan askeri görgü, 

protokol ve davranış kurallarına aykırı bir biçimde tavır ve davranışlarda bulunmaktır. 

ı) Hizmet haricinde yalan söylemek: Amir veya üstü tarafından denetim ve gözetim 

sorumluluğu kapsamında sorulan sorulara kasten doğru yanıt vermemektir. 

i) Selamlama yapmamak: Selamlama ile ilgili olarak nizamlarla belirlenmiş kurallara riayet 

etmemektir. 

j) Zamana riayet etmemek: Belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlerde özürsüz olarak 

geç kalmaktır. 

k) Mesai dışında aşırı alkol kullanımı: Mesai dışında sivil veya üniformalı olarak aşırı alkol 

alarak kişisel veya kurumsal imaj kaybı oluşturacak olumsuz davranışlarda bulunmaktır. 

l) Görev dönüşü tekmil vermemek: Verilmiş bir emrin icrası veya sonuçları hakkında emri 

verene bilgi vererek müteakip emirlerini almamaktır. 

m) Kişisel ve çevre temizliğine dikkat etmemek: Askeri hizmet esnasında belirlenmiş olan 

kişisel veya çevre temizliği ile ilgili kurallara riayet etmemektir. 

n) Kendini geliştirmede yetersiz kalmak: Görevini etkin olarak yapabilmesini sağlayacak 

bilgi ve görgünün kazanılmasında göstermesi gereken gayreti göstermemektir. 

 

B. KINAMA CEZASI: Uyarma cezasına göre daha ağır disiplinsiz eylemler için verilen cezadır. 

Kınama cezasında askeri personele kusurlu olduğu yazılı şekilde bildirilir. Kınama cezasıyla 

birlikte ilgili personel 1,5 disiplin ceza puanı kaybeder. Disiplin amiri personelin olumlu 

hizmet sicil ve disiplin durumunu dikkate alarak bir derece hafif ceza verme verebilir.  
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Kınama disiplin cezasını gerektirecek eylemler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Amir veya üste nezaketsizlik: Hizmette veya hizmete ilişkin hâllerde amir veya üste karşı 

saygısızlık teşkil edecek nitelikte olmayan ancak askeri nezaket, protokol ve terbiye 

kurallarına aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmaktır. Askeri nezaket, protokol ve terbiye 

kurallarının astlara veya maiyete önceden ilan veya tebliğ olunması veya bu disiplinsizliği 

yapan kişinin makam ve rütbesi itibarıyla bu kuralları biliyor olması gerektiğinin objektif 

olarak kabul görmesi hâlinde disiplin cezası verilebilir. 

b) Meslek etiğine aykırı davranışta bulunmak: Önceden ilan veya tebliğ edilmiş olan 

mesleki etik davranış kurallarına aykırı şekilde tavır ve davranışlarda bulunmaktır. 

c) Küfürlü konuşmak: Aynı rütbe veya kıdemdeki arkadaşlarına veya astlarına karşı, terbiye 

ve adaba uygun olmayan sözlerle konuşmaktır. 

ç) Askeri silsileyi bozarak hareket etmek: Müsaade edilmediği hâlde veya durumun 

gerektirdiği hâller haricinde, herhangi bir talebini askeri silsileye riayet etmeyerek doğrudan 

daha üst amirlerine iletmektir. 

d) Uygun olmayan hitaplarda bulunmak: Çevresindekilere; nizamlar, emirler ve askeri 

teamüller ile belirlenmiş olan hitap şekilleri haricinde hitaplarda bulunmaktır. 

e) Sorumluluktan kaçmak: Kanun ve nizamlar ile kendisine tevdi edilmiş görevlerin 

gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda 

bulunmaktır. 

f) Askeri eşyayı uygun kullanmamak: Hizmete tahsisli bir askeri eşyayı düzgün ve 

talimatlara uygun kullanmayarak onun zarar görmesine veya aşırı yıpranmasına sebebiyet 

vermektir. 

g) Sağlığın korunması kurallarına uymamak: Sağlığın korunması veya salgın ve bulaşıcı 

hastalıkların önlenmesi için yetkili makamlarca yürürlüğe konulmuş tedbirlere uymamak 

veya hizmet verdiği ortamdaki kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek fiillerde bulunmaktır. 

 

C. HİZMETE KISMİ SÜRELİ DEVAM CEZASI: Mesai bitiminden sonra kişinin belli bir süre 

kadro görevine veya disiplin amiri tarafından personelin statüsüne göre verilen göreve devam 

etmesidir. Hizmete kısmi süreli devam cezası günde üç saatten fazla uygulanmamak ve saat 

24.00’ı geçmemek kaydıyla disiplin amiri tarafından uygulatılır. Söz konusu ceza tatil 

günlerinde devam etmemektedir. Bu ceza süresince askeri personel görevde sayılır. Bu ceza 

ile birlikte ilgili personel 2 disiplin ceza puanı kaybeder.  
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Hizmete kısmi süreli disiplin cezasını gerektiren eylemler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Üste saygısızlık: Hizmette veya hizmete ilişkin hâllerde üste gösterilmesi gereken saygıyı 

kasıtlı olarak göstermemek veya yetkili olduğu durumlarda üstün yapmış olduğu ikaz, tenkit 

veya muahezeyi saygı ile kabul edip dinlememektir. 

b) Görev yerini izinsiz terk etmek: Kıtasından veya görev yerinden yirmi dört saati 

geçmeyecek şekilde kaçmak veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın mesaiye bir tam 

mesai günü gelmemektir. 

c) Temaruz: Bazı isteklerini yerine getirmek, kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya 

sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya olmadığı hâlde bir 

rahatsızlığı varmış gibi göstererek sağlık kuruluşlarına sevkini sağlamak suretiyle günlük 

mesainin bir kısmına katılmamaktır. 

ç) Uygunsuz davranışlarda bulunmak: Türk Silahlı Kuvvetlerine ve temsil ettiği makam, 

rütbe veya statünün onur ve vakarına uygun olmayan fiillerde bulunmaktır. 

d) Ketum davranmamak: Görevi ile ilgili gizli olmayan ancak açıklanmaması gereken bir 

bilgiyi yetkisiz kişilerin öğrenebileceği bir şekilde açıklamaktır. 

 

D. AYLIKTAN KESME CEZASI: TSK Disiplin Kanununun ek-1 sayılı çizelgesinde belirtilen 

miktarın sosyal güvenlik mevzuatınca belirlenen prime esas kazanç üzerinden kesilmesi 

suretiyle icra edilir. Bu ceza ile birlikte ilgili personel 3 disiplin ceza puanı kaybeder.   

Aylıktan kesme disiplin cezasına şu şekilde örnekler verilebilir:  

a) Amire saygısızlık: Hizmette veya hizmete ilişkin hâllerde amire gösterilmesi gereken 

saygıyı kasıtlı olarak göstermemek veya amirin yapmış olduğu ikaz, tenkit veya muahezeyi 

saygı ile kabul etmemektir. 

b) Yalan söylemek: Askeri hizmete ilişkin veya görevle ilgili konu ve durumlarda amirlere 

veya bilgi vermekle yükümlü olduğu kişi ve makamlara kasıtlı olarak gerçeğe aykırı ve yanlış 

beyanda bulunmaktır. 

c) Hizmetle ilgisi olmayan emir vermek: Maiyetine hizmetle ilgisi olmayan emir vermektir. 

ç) Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek: Astlarının ve emri altındakilerin denetim, 

kontrol ve gözetiminde ihmal göstermektir. 

d) Ayrımcılık yapmak: Görevdeyken dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak işlem tesis etmek ve bu suretle görev yerinde 

huzursuzluğa neden olmaktır. 
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e) Yasak edilen yerlere girmek: Resmî üniforma ile genelev, kumarhane, meyhane, bar ve 

benzeri yerler ile girilmesi garnizon komutanlıklarınca yasaklanmış diğer yerlere girmektir. 

f) Kayırma talep etmek: Özlük hakları ile ilgili ya da başka bir kişisel menfaat temini için 

başkalarını aracı koyup, öncelik ve ayrıcalık talep etmektir. 

g) Maiyetinden hediye kabul etmek: Maiyetinde çalışan personel tarafından verilen ve 

makul bir seviyenin üstünde maddi değeri olan bir hediyeyi kişisel menfaat elde etmek 

amacıyla kabul etmektir. 

ğ) Hizmetteyken siyasi içerikli konuşmak: Mesai içerisinde veya hizmete ilişkin 

durumlarda siyasi içerikli konuşmalar yapmaktır. 

h) Yasaklanmış faaliyetlere katılmak: Yetkili makamlarca yasaklanmış olan toplantı, 

gösteri, yürüyüş ve benzeri faaliyetlere iştirak etmektir. 

ı) İzinsiz olarak garnizonu terk etmek: İzinli olmadığı hâlde görev yaptığı garnizon 

hudutlarını terk etmektir. 

i) Ulaşım güvenliğini ihlal etmek: İzin, istirahat, hava değişimi, terhis ve benzeri nedenlerle 

görev yerine gidiş ve dönüşlerde terörle mücadele kapsamında emredilen yol güzergâhının 

dışına çıkmak, belirlenen günler dışında seyahat etmek veya yapılan planlamaya aykırı 

seyahat etmektir. 

 

E. HİZMET YERİNİ TERK ETMEME CEZASI: Askeri personelin mesai bitiminden sonra görev 

yaptığı yeri terk etmemesi ve hizmetine devam etmesi şeklinde infaz edilir. Bu ceza disiplin 

amiri ve disiplin kurulu tarafından verilebilir. Disiplin amirinin vereceği cezanın süresi 

disiplin kurulunun cezasına göre daha düşüktür. Disiplin amirinin verebileceği ceza süreleri 

TSK Disiplin Kanununun ek1- sayılı çizelgesinde belirtilmiştir. Disiplin kurulları ise 4 günden 

10 güne kadar hizmet yerini terk etmeme cezası verebilir. Hizmet yerini terk etmeme cezası 

alan askeri personele bir yatma yeri tahsis edilir ve hizmete ilişkin olmayan haller hariç günde 

bir saat ziyaretçi görüşmesine izin verilir. Tatil günlerinde cezanın infazına ara verilir. Bu ceza 

ile birlikte disiplin amiri tarafından verilmesi halinde 3.5 disiplin kurulu tarafından verilmesi 

halinde ise 4.5 disiplin ceza puanı verilir.  

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

Hizmet yerinin terk etmeme disiplin cezasına sebep teşkil eden eylemleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

a) Emre itaatsizlik: Kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiştirerek 

veya sınırını aşmak suretiyle yapmaktır. 

b) Kısa süreli kaçmak: Kıtasından veya görev yerinden yedi günü aşmayacak ve bu süre 

içinde kendiliğinden gelecek şekilde kaçmak veya mesaiye gitmemektir. 

c) İzin süresini geçirmek: İzin, istirahat veya hava değişimi süresini yasal veya kabul 

edilebilir bir mazereti olmaksızın altı günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek 

şekilde geçirmektir. 

ç) Hizmete mahsus eşyaya zarar vermek: Harp malzemesini veya hizmete tahsis edilmiş bir 

askeri eşyayı; kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu kaybetmek veya hasara uğramasına 

sebebiyet vermektir. 

d) Hediye istemek veya borç almak: Maiyetinden veya astlarından hediye istemek veya her 

ne şekilde olursa olsun borç almaktır. 

e) Maiyetinin disiplinsizliği hakkında soruşturma yapmamak: Maiyeti tarafından işlenen 

bir disiplinsizliği öğrenmesine rağmen ceza vermeme takdir yetkisinin bulunduğu hâller 

dışında kasten disiplin soruşturması yapmayarak disiplinsizliği örtbas etmektir. 

f) Asta kötü muamele yapmak: Astına, askeri usul ve kurallar dışında kötü davranmak, 

eziyet amacıyla hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek veya başkaları tarafından kötü 

muamelede bulunulmasına müsamaha göstermektir. 

g) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek: Maddi bir zarar doğmasına sebebiyet 

vermeyecek şekilde, ilgili mevzuat kapsamındaki nöbet görevlerini yaparken, nöbet yerini 

terk etmek veya belirlenmiş ve tebliğ edilmiş olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı 

hareket etmektir. 

ğ) Hoşnutsuzluk yaratmak: Çalıştığı mesai ortamında söz veya fiilleri ile hizmetin yerine 

getirilmesini olumsuz yönde etkilemektir. 

h) Tahrik: Asker kişileri, amirlerine veya üstlerine karşı itaatsizliğe, saygısızlığa, mukavemet 

göstermeye veya müessir fiil işlemeye tahrik veya teşvik etmektir. 

ı) Sarhoşluk: Tıbbi raporla ispatlanmak veya gizlenemeyecek derecede olmak şartıyla, 

göreve sarhoş gelmek veya görevdeyken alkollü içki içmektir. 

i) Kumar oynamak: Askeri mahal içinde kumar oynamaktır. 
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j) Yasak edilen malzemeyi bulundurmak: Kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev 

esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen cep telefonu, bilgisayar, 

radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri ve bilgileri kaydeden, 

depolayan veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulundurmak veya 

kullanmaktır. 

k) İzinsiz üyelik: Meslek kuruluşları, dernek ve vakıf üyelikleri ile spor kulüplerinin faal 

üyeliklerine izin almaksızın girmektir. 

l) Disiplin cezasının yerine getirilmesine karşı gelmek: Yetkili kişi veya organlar 

tarafından verilen disiplin cezalarının, idari yaptırımların veya disiplinsizlik nedeniyle verilen 

görev ve sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesine karşı çıkmak ve bu kapsamda 

yapılması zorunlu olan görev ve yükümlülükleri tam olarak yerine getirmemektir. 

m) Kavga etmek: Meşru savunmaya ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, 

askeri mahâl içerisinde, fiilen birisine vurmaktır. 

 

F. ODA HAPSİ: Oda hapsi cezaları, kara suları dışında bulunan gemilerde uygulanabileceği 

gibi savaş ve seferberlik durumlarında da uygulanabilir. Oda hapsi cezaları barış zamanında 

sadece gemi kaptanları tarafından verilebilir ve sadece gemi Türk karasularında değilken 

infaz edilebilir. İnfaz edilemeyen kısım gemi Türk karasularına girdiğinde hizmet yerinin terk 

etmeme cezasına dönüşür. Oda hapsi cezasının disiplin amiri tarafından verilmesi durumunda 

4, disiplin kurulu tarafından verilmesi durumunda 4.5 disiplin ceza puanı verilir.  

 

G. İZİNSİZLİK CEZASI: Askeri personelin hafta sonu tatilinden yararlandırılmaması şeklinde 

infaz edilir. TSK Disiplin Kanununun 15.,16. ve 17. maddelerinde yer alan uyarma, kınama ve 

hizmete kısmi süreli devam disiplin cezasını gerektiren disiplinsizlikler sebebiyle askeri 

öğrenci, erbaş ve erlere verilir. 

 

H. İLAVE HİZMET YÜKLEME CEZASI: Erbaş ve erin; mesai içinde, mesai sonrasında veya 

hafta sonu tatil günlerinde, nöbet hizmeti dâhil askeri hizmetlerde veya disiplinsiz 

davranışının ıslah edilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilen belirlenen bir vazifede aralıklı 

veya sürekli olarak ve günde sekiz saatten fazla olmamak üzere görevlendirilmesidir. Bu ceza 

disiplin amiri tarafından verilebilecek olup verilecek görevi de disiplin amiri belirler. 
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I. HİZMETTEN MEN CEZASI: Disiplinsizlik yapan erbaş ve erin, bozulan disiplinin yeniden 

tesis edilmesi amacıyla günlük hizmetten uzaklaştırılmasıdır. Bu ceza TSK Disiplin 

Kanununun aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren disiplinsizlik 

hâllerinde hem disiplin kurulu hem de disiplin amiri tarafından verilebilir. Ceza alan erbaş ve 

erler, ceza süresince mesai çizelgesindeki eğitim faaliyetlerine iştirak ettirilmezler; ancak 

müşterek idari vazifelerin ifasında veya ihtiyaç duyulan askeri hizmetlerde 

görevlendirilebilirler. 

 

J. SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI: TSK Disiplin Kanunun 20. maddesinde 

belirtilen nedenlerden birinin varlığı halinde Yüksek Disiplin Kurulları tarafından verilen 

disiplin cezasıdır. Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası, disiplin amirlerinden en az ikisinin 

teklifi üzerine yüksek disiplin kurulu tarafından verilebileceği gibi eldeki bilgi ve belgelere 

dayanarak yüksek disiplin kurulu tarafından re ’sen de verilebilir. Ayrıca Genelkurmay 

Başkanlığı da silahlı kuvvetlerden ayıra sürecini başlatabilir.  

Silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren eylemlere şu şekilde örnekler verilebilir: 

a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek: Nafaka, trafik kazası, doğal afet, 

personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik 

dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk 

hâlleri hariç olmak üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını 

ödememeyi alışkanlık hâline getirmektir. 

b) Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, 

içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz 

kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır. 

c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına 

zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden 

fiillerde bulunmaktır. 

ç) Gizli bilgileri açıklamak: Yetkisi olmadığı hâlde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi 

yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya 

açıklamaktır. 

d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik 

veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve 

davranışlarda bulunmaktır. 
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e) Uzun süreli firar etmek: Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan fazla 

süre ile izin süresini geçirmek veya firar hâlinde bulunmaktır. 

f) Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda 

bulunmayı alışkanlık hâline getirmek veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır. 

g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak: İffetsizliği anlaşılmış 

olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi 

yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı 

surette yaşamakta ısrar etmektir. 

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak: Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak 

yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır. 

 

TSK Disiplin Kanununda disiplinsizliği alışkanlık haline getirme ile ilgili olarak; kanun 

koyucu, bir karine yaratmış ve ceza puanları belirtilen miktarı aşan kişilerin başka bir 

soruşturmaya gerek kalmadan ilişiğinin kesilebilmesini hükme bağlamıştır. 

Ceza puanı aşma bakımında kanun koyucu 1 yıl ve 5 yıllık farklı süreler öngörmüştür. 

Belirtilen bu süreler takvim yılına göre değil, son disiplinsizliğin yapıldığı tarihe göre 

hesaplanır. 

BİR YILLIK SÜRE: En son disiplin cezasının kesilmesinden itibaren geriye doğru bir yıl içinde 

on sekiz disiplin puanı veya en az iki amir tarafından on iki defadan az olmamak üzere 

disiplin cezası verilmesi durumunda asker kişi disiplinsizliği alışkanlık haline getirmiş 

sayılır. Bu durumlar dikkate alındığında bir yıllık süre içinde disiplinsizliğin alışkanlık haline 

getirilmesinden dolayı Silahlı Kuvvetlerden ilişiğin kesilebilmesi için 2 farklı durum 

bulunmaktadır. 

BEŞ YILLIK SÜRE: En son disiplin cezasının kesinleşmesinden geriye doğru beş yıl içinde 

otuz beş disiplin puanının düşmesi veya en az iki farklı amir tarafından toplam yirmi 

beş defadan az olmamak üzere disiplin cezası verilmesi durumunda asker kişi 

disiplinsizliği alışkanlık haline getirmiş sayılacak ve Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilecektir. 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere beş yıllık sürede de disiplinsizliği alışkanlık haline getirmiş 

sayabilmek için 2 farklı durum bulunmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

DİSİPLİN CEZASI OLMAYAN TEDBİRLER 

1.3. Disiplin Cezası Olmayan Tedbirler 

A. Geçici Kontrol Altına Alma Tedbiri 

TSK Disiplin Kanunun ek-1 sayılı çizelgesinde oda hapsi cezası vermeye yetkili olan disiplin 

amirleri bazı durumlarda emri altındakileri belli bir amaç için hazırlanacak ortamlarda yirmi 

dört saati geçmeyecek şekilde geçici kontrol altına almaya yetkilidirler. Tedbirin on iki saati 

geçmesi durumunda ailesine ve üst disiplin amirine haber verilir.  

Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Firar veya izin tecavüzündeyken yakalanarak birliğine teslim edilenlerin adli makamlar 

önüne çıkarılması, 

b) Kendisine, başkalarına veya çevresine ya da hizmete ait bir eşyaya zarar vereceği açık bir 

şekilde belli olanların bu durumunun engellenmesi, 

c) Ciddi şekilde bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesi, 

ç) Askeri mahalde bulunan sarhoş kişinin sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında 

tutulmasının gerekmesi. 

 

B. Geçici Görevden Uzaklaştırma Tedbiri 

Ast hakkında soruşturma yapılırken soruşturma yapılan astın makamında bulunması görev ve 

hizmet bakımından sakıncalı olabilir. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için devlet 

memurları uygulanan görevden uzaklaştırma kararına benzer şekilde askeri personel için 

idari izinli sayılma şeklinde kısa süreli görevden uzaklaştırma tedbiri kararı verilebilir.  Bu 

karar askerî öğrenciler hariç TSK Disiplin Kanunu kapsamında olan askeri personel için sıralı 

disiplin amirlerinden birisinin veya disiplin soruşturmacısını talebi üzerine doğrundan 

disiplin amiri konumundaki karargâh veya kurum amirleri tarafından verilebilir.  

Geçici görevden uzaklaştırma kararı on beş iş gününe kadar verilebilir. Bunun yanında 

gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Süresi biten kısa süreli 

görevden uzaklaştırma kendiliğinden sona erer. Kısmi süreli görevden uzaklaşma süresi 

hizmet süresinden sayılır. Askeri personelin askerlik sıfatı devam eder fakat emir veremez. 
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C. Görev Yerini Değiştirme  

Yapılan soruşturma sonucunda görevine devam etmesinde kendisi veya birliği açısından 

sakınca bulunan askeri personelin, kısa süreli görevden uzaklaştırma yetkisine haiz olan 

disiplin amiri tarafından başka bir göreve atanması ilgili personeli atamaya yetkisi olan 

makamdan talep edilebilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

DİSİPLİN AMİRİ GÖREV, YETKİLERİ VE DİSİPLİN SORUŞTURMA SÜRECİ 

 

BİRİNCİ KISIM 

DİSİPLİN AMİRİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

2.1.1. Genel Bilgi 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin “idari” bir kurum olduğunu giriş kısmında belirtmiştik. Söz konusu 

idarelerin yapmış olduğu işlemler bireyler açısından olumlu yahut olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. İdare işlem yapabilme özelliğini “yetki” kuralı vasıtasıyla almaktadır. 

Bahsi geçen bu yetki, idareye Anayasa’nın 6. maddesinde verilmiştir. Anayasa’nın 6. 

Maddesinde “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 

kullanamaz” ifadesi yer almaktadır.  Bu hükümden de anlayabileceğimiz üzere idarenin sahip 

olduğu yetkiler, anayasa veya yasalar aracılığıyla verilmiş olması gerekir. Kısaca özetlemek 

gerekirse idarenin yetkisi sınırsız olmamakla birlikte tam aksine idarenin yetkisi yasalarla 

sınırlıdır. Yasalarda bulunmayan bir husus hakkında idarenin yetkisi bulunmamaktadır. 

 

2.1.2. Disiplin Amirinde Aranan Şartlar 

Disiplin amirinden söz edebilmek için öncelikle kişilerin askeri personel olması 

gerekmektedir ve bu asker kişi amir statüsünde bir personel olmalıdır. Amirin her askeri 

personelle disiplin cezası verme yetkisi bulunmamaktadır. Amirin kişinin disiplin amiri 

olabilmesi için hiyerarşik olarak kendinden alt rütbeli bir askeri personel olmalı ve amirin bu 

kişilere sicil verme yetkisi olmalıdır.  

Disiplin amiri olan kişilerin kendinden üst rütbedeki askeri personele disiplin cezası verme 

yetkisi bulunmamaktadır. Bu hususta örnek vermek gerekirse; binbaşı rütbesinde olan bir kişi 

vekâleten, albay kadrosu olan bir şube müdürlüğüne atanması durumunda ceza verebilme  
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yetkisini kullanabilmektedir. Fakat o şube müdürlünün altında çalışan yarbay rütbeli 

personele ceza verememektedir. 

 

2.1.3. Disiplin Amirinin Yetkileri 

Disiplin amirinin ikaz dışında yazılı bir şekilde savunma alarak vereceği cezalar, mevzuatta 

disiplin cezası olarak düzenlenmiştir. TSK Disiplin Kanunu’nda farklı rütbeler için farklı 

cezalar öngörülmüştür. Buna göre subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş 

ve erler hakkında; 

 Uyarma, 

 Kınama, 

 Hizmete kısmi süreli devam, 

 Aylıktan kesme, 

 Hizmet yerine terk etmeme, 

 Oda hapsi, 

 Silahlı Kuvvetlerden ayırma olmak üzere 7 farklı, 

Askeri öğrenciler hakkında; 

 Uyarma, 

 İzinsizlik olmak üzere 2 farklı, 

Erbaşlar ve erler hakkında; 

 İzinsizlik, 

 İlave hizmet yükleme, 

 Oda hapsi, 

 Hizmetten men olmak üzere 4 farklı, disiplin cezasına hükmolunabilir. 

Disiplin amirinin vereceği bu cezalar disiplin puanını düşürmektedir. Disiplin puanının 

devamlı kaybedilmesi, disiplinsizliğin alışkanlık haline gelmiş olmasından kaynaklı silahlı 

kuvvetlerden ayırma cezası verilebilmektedir. Bu husus TSK Disiplin Kanunun 21. 

maddesinde düzenlenmiştir. 21. Madde uyarınca; 

 En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on sekiz 

disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla 

disiplin cezası almak, 
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 En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuz beş 

disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha 

fazla disiplin cezası almak, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilme sebepleridir. 

Disiplin amirin vermiş olduğu; askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere verilen tüm disiplin 

cezaları ile subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erlere verilecek kınama, 

uyarma ve hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarına karşı dava açılamamaktadır. Buna 

karşın Verilmiş olan cezalara karşı bir üst disiplin amirine itiraz edilebilmektedir. 

 

2.1.4. Disiplin Amirinin Takdir Yetkisi 

Disiplin amirlerinin, verilecek olan cezada indirim yapma veya cezayı vermeme yetkisi 

bulunmaktadır. Disiplin amiri bu yetkisini kullanırken personelin olumlu hizmeti, personelin 

sicil ve safahatını ve disiplinsizliğe sebep olan olayın özelliğini dikkate almaktadır. Fakat 

disiplin amirinin takdir yetkisine kanun aracılığıyla sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlamaya 

göre Disiplin amiri, uyarı, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezalarını vermeme yetkisine 

sahipken; kınama, hizmete kısmi süreli devam, aylıktan kesme ve hizmet yerini terk etmeme 

cezalarında sadece bir alt cezaya hükmedebilmektedir. Bu durum Askeri öğrenciler ve er ve 

erbaşlar içinde benzerlik göstermektedir. Fakat onlar için uygulanacak hükümler özel 

yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 

Disiplin amirinin cezada indirim yapabildiği gibi cezayı ağırlaştırabilmektedir. Fakat bu 

hususta amirin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Disiplin cezasının ağırlaştırılacağı haller TSK 

Disiplin Kanunun 14. maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca aynı disiplinsizlik 

suçundan iki yıl içerisinden ikinci defa ceza alıyorsa veya aynı derecedeki cezadan 1 yıl 

içerisinde 3. defa alıyor ise Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası hariç bir üst cezaya 

hükmedilmektedir. Madde metninden anlaşılacağı üzere bir derece ağır ceza verme hususu 

disiplin amirinin takdirinde değildir, kanunda sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda 

ceza ağırlaştırılacaktır.  

 

İKİNCİ KISIM 

ÜST AMİR ve DİĞER AMİRLER 

2.2.1 Üst Disiplin Amiri ve Vekâlet Eden Amirin Yetkileri 

Üst disiplin amirleri, Disiplin amirinden sonra yer alan bir üst sıralı disiplin amiridir. Üst 

disiplin amiri kendi emri altında bulunan personelin disiplin amirliğini yapmakla beraber  
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hiyerarşik düzende kendi astı olan amirlerin vermiş olduğu disiplin cezalarının itirazlarını 

incelemektedir.  

TSK Disiplin Kanunu 12. maddesi uyarınca; 

a) Disiplinsizlik, daha ağır bir disiplin cezası verilmesi amacıyla kendisine iletilmiş veya 

kendisi tarafından buna gerek görülmüşse, 

b) Disiplinsizliğe bizzat şahit olunmuşsa, 

c) Disiplinsizlik, resmi saygınlığına ve makamına karşı işlenmişse, 

ç) Disiplinsizlik, emri altında bulunan çeşitli kıta, karargâh ve kurumlara bağlı birden fazla kişi 

tarafından işlenmişse, 

d) Bu Yönetmeliğe göre cezalandırılması zorunlu olan bir disiplinsizlik, bilinmesine rağmen 

kendinden önceki disiplin amirleri tarafından cezasız bırakılmışsa, üst disiplin amiri 

tarafından disiplin cezası verilebilmektedir.  

Vekâleten disiplin amirliği görevini yürüten askeri personel, vekâlet ettiği makamın sahip 

olduğu görev ve yetkileri üstlenmektedir. Bu sebepten ötürü vekâleten bir makama getirilen 

askeri personel, o makamın altında çalışan askeri personel hakkında disiplin cezası 

verebilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki her ne olursa olsun, vekâlet ettiği makamın 

emrinde çalışıyor olsa dahi, disiplin amiri kendinden üst rütbeli personel hakkında disiplin 

soruşturması başlatamaz ve disiplin cezası veremez. 

 

2.2.2. Disiplin Cezası Vermeye Yetkisi Olmayan Amirler 

a) Nöbetçi Amiri 

b) Sicil verme yerme yetkisi bulunmayan veya rütbe veya kıdemce disiplin amiri sıfatlarını 

taşımayan amirlerin disiplin cezası vermeye yetkisi yoktur. Ancak disiplin cezası vermeye 

yetkisi olmayana amirlerin, kendilerine bağlı personelin disiplinsizlikleri hakkında durumu 

ceza vermeye yetkisi bulunan disiplin amirine iletmek ve gerekli işlemin yapılmasını talep 

etmek sorumlulukları saklıdır.  

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

DİSİPLİN CEZASI SAYILMAYAN İŞLEMLER 

2.3. Disiplin Amirinin Disiplin Cezası Sayılmayan İşlemleri 

Disiplinin sadece ceza verme yöntemiyle değil alınacak başka tedbirlerle de sağlanması ve 

devam ettirilmesi bakımından amirlere maiyetlerine hatalarını gösterme, eleştirme, sözlü  
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veya yazılı ikaz etme yönünde yetki tanınmıştır. Bunların yanı sıra disiplin amirleri, disiplin 

yönünden eğitilmesine ve ıslah edilmesine katkı sağlamak amacıyla maiyetine ilave görev ve 

sorumluluklar verebilir. Verilecek sorumluluklar; işlenen eylemin niteliğine, personelin 

statüsüne, rütbesine ve makamıma uygun görevler olmalıdır. Anılan tüm bu işlem ve 

yüklemeler disiplin cezası sayılmamaktadır. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DİSİPLİNSİZLİĞİN TESPİTİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ 

2.4.1. Soruşturmacı Görevlendirilmesi 

Disiplin amiri, disiplin cezası gerektirecek bir durumu öğrenmesi halinde, gerek görülmesi 

durumunda, yazılı olarak soruşturmacı görevlendirebilir yahut kendisi soruşturabilir. Disiplin 

amirin soruşturmacı görevini tek bir kişiye yükleyebileceği gibi, 3 kişiden fazla kişiyle 

oluşturulan heyete yükleyebilir. Disiplin soruşturmacılarının ve heyetlerinin, disiplin amiri 

adına, bilgi ve belge toplama, savunma alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif 

yapma, hâkim ve savcıların kararını gerektirmeyen  kriminal inceleme yaptırmak gibi her 

türlü inceleme yaptırma ve belge toplama yetkilerine sahiptir.  

 

2.4.2. Disiplin Amiri Soruşturması 

TSK Disiplin Kanununa göre disiplin amiri disiplinsizliği öğrendikten sonra en geç bir ay 

içinde ve her halükarda iki yıl içinde ceza verebilir. Diğer bir deyişle disiplin soruşturmasının 

bir ay içerisinde tamamlanması esastır. Buna karşın disiplinsiz eylemin soruşturulması ve 

incelenmesine bir ay içinde başlanmış ve eylemin mahiyeti gereği araştırmanın bir aylık 

sürede tamamlanamaması durumunda bir aylık ceza verme süresi işlemez. Ancak incelemenin 

her halükarda altı ay içinde bitirilmesi gerekmektedir. 

Askeri personel hakkında disiplin soruşturması açılabilmesi için öncelikle askeri personelin 

disiplinsiz eylemlerini tespit eden tespit tutanağı düzenlenmelidir. Bu tespit tutanağında 

disiplinsizliğin hangi tarihte, kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiği mutlaka 

bulunmalıdır. Bunun yanı sıra en az üç personel tarafından imzalanır. Bu personellerin olaya 

şahit olması gerekmez. Bu tutanağı disiplin amiri düzenlemek zorunda değildir. Olay disiplin 

amirine intikal ettikten sonra disiplinsizliğin öğrenilmesine ilişkin tutanak tutulur. Her iki 

tutanağın soruşturma dosyasında bulunması zorunludur. Disiplin amiri soruşturmayı bizzat 

kendi yapabileceği gibi soruşturmayı yapması için bir soruşturmacı da görevlendirebilir.  



 

24 
 

 

 

Soruşturma aşamasının sonucunda disiplin amiri disiplin soruşturması geçiren askeri 

personelden savunma yapmasını yazılı olarak talep eder. Savunma talebi yazısında; ilgilinin 

disiplin soruşturması geçirmesine neden olan disiplinsiz eylemleri ve delilleri, verilebilecek 

ceza,  varsa hazine zararı, en az üç iş günü en fazla on iş günü olarak savunma süresi ve 

savunma süresinde savunma yapmaması durumunda savunma hakkından feragat etmiş 

sayılacağı, disiplinsizliği yapanın hak ve yetkilerine ilişkin bilgiler yer alır. Soruşturma 

sonunda disiplin amiri cezaya karar verebileceği gibi ilgili kişiyi disiplin kuruluna da sevk 

edebilir.  

Disiplin cezası kararları gerekçeli olmak zorundadır. Gerekçeli kararda personelin kimlik 

bilgileri, sınıfı ve rütbesi, tertibi ve görevi, disiplinsizliğin niteliği ve işlendiği tarih, 

disiplinsizliğin disiplin amirlerince öğrenilme zamanı, savunma özeti, karar tarihi, kararın 

kesinleşme tarihi ve varsa karara karşı itiraz ve yargı yolları gösterilir.  

 

BEŞİNCİ KISIM  

DİSİPLİN AMİRİNİN VEREBİLECEĞİ CEZALAR, İTİRAZ YOLLARI VE CEZANIN İNFAZI 

2.5.1. Disiplin Amirinin Soruşturma Sonucunda Verebileceği Cezalar  

A. Uyarma Disiplin Cezası  

Uyarma disiplin cezasını gerektiren disiplinsizliklerde disiplin amiri, TSK Disiplin Kanununun 

6.maddesinde yer alan Disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer, 

disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisi, daha önceki disiplin durumu, samimi ikrarı, 

personelin kast ve taksire dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak personel hakkında 

uyarma disiplin cezası verebilir. 

 

B. Kınama Disiplin Cezası  

Kınama disiplin cezasını gerektiren disiplinsizliklerde disiplin amiri, TSK Disiplin Kanununun 

6.maddesinde yer alan Disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer, 

disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisi, daha önceki disiplin durumu, samimi ikrarı, 

personelin kast ve taksire dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak personel hakkında 

kınama disiplin cezası verebilir. 
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C. Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezası 

Hizmete kısmi süreli devam disiplin cezasını gerektiren disiplinsizliklerde disiplin amiri, TSK 

Disiplin Kanununun 6.maddesinde yer alan Disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin 

işlendiği zaman ve yer, disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisi, daha önceki disiplin 

durumu, samimi ikrarı, personelin kast ve taksire dayanan kusurunun ağırlığını dikkate 

alarak personel hakkında hizmete kısmi süreli devam disiplin cezası verebilir. 

 

D. Aylıktan Kesme Disiplin Cezası  

Aylıktan kesme disiplin cezasını gerektiren disiplinsizliklerde disiplin amiri, TSK Disiplin 

Kanununun 6.maddesinde yer alan Disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin işlendiği 

zaman ve yer, disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisi, daha önceki disiplin durumu, 

samimi ikrarı, personelin kast ve taksire dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak 

personel hakkında aylıktan kesme disiplin cezası verebilir. Aylıktan kesme disiplin cezasını 

gerektiren eylemlerde disiplin amirinin ceza vermeme takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu 

sebeple dikkat edilecek hususlar cezanın bir derece hafifletilebilmesine ilişkindir. 

 

E. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezası 

Hizmet yerini terk etmeme disiplin cezasını gerektiren disiplinsizliklerde disiplin amiri, TSK 

Disiplin Kanununun 6.maddesinde yer alan Disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin 

işlendiği zaman ve yer, disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisi, daha önceki disiplin 

durumu, samimi ikrarı, personelin kast ve taksire dayanan kusurunun ağırlığını dikkate 

alarak personel hakkında hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası verebilir. Hizmet yerini 

terk etmeme disiplin cezasını gerektiren eylemlerde disiplin amirinin ceza vermeme takdir 

yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple dikkat edilecek hususlar cezanın bir derece 

hafifletilebilmesine yönelik olarak kullanılabilecek takdir yetkisine yöneliktir. 

 

F. Oda Hapsi Cezası 

Disiplin amirler seferberlik ve savaş halinde TSK Disiplin Kanununda belirtilen tüm 

disiplinsizlik hallerine kanunun ek-1 sayılı çizelgesine göre personele oda hapsi cezası 

verilebilir. Barış zamanında ise sadece Türk karasuları dışındaki bulunan gemilerde görev 

yapan personele hizmet yerini terk etmeme disiplin cezasını gerektiren eylemleri sebebiyle 

verilir. 
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G. İzinsizlik Disiplin Cezası  

Askeri öğrencilere ve erbaş/erlere yapılan disiplinsizlik sebebiyle hafta sonu izninin 

kullandırılmaması şeklinde infaz edilir. Bu ceza TSK Disiplin Kanunda düzenlenen uyarma, 

kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezasını gerektiren eylemler sebebiyle verilir. 

 

H. İlave Hizmet Yükleme Cezası 

TSK Disiplin Kanununun uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezasını gerektiren 

eylemler sebebiyle erbaş ve erlere verilebilen cezadır. 

 

2.5.2. Disiplin Amirleri Tarafından Verilen Disiplin Cezalarına İtiraz 

Disiplin amirleri tarafından verilmiş olan disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğinden 

itibaren  “3” iş günü içerisinde üst disiplin amirine yazılı olarak itiraz edilebilir. 3 iş günü olan 

sürenin geçirilmesi itibariyle ceza kesinleşir ve infazı gerekmektedir. 3 günlük süre amir 

tarafından verilen cezanın, usulüne uygun bir şekilde, tebliğ edilmesiyle başlamaktadır. 

 TSK Disiplin kanununda tebligatın usulü belirtilmemiştir. Bu hususta usulüne uygun 

tebligatın nasıl yapılacağına dair şartlar Tebligat kanunu tarafından düzenlenmiştir. 

Tebligatın usulsüz olması durumunda, hakkında disiplin cezasına hükmedilen kişinin tebligatı 

öğrendiği tarih itibariyle tebligat yapılmış sayılmaktadır.  Eğer ilgili kişi tebligatı 

öğrenmemişse, tebligat hiç yapılmamış sayılmaktadır. Tebligatın usulüne uygun yapılmış 

olması, itiraz süresini etkileyeceğinden ötürü bu konuya özen gösterilmelidir. 

Hakkında cezaya hükmedilmiş olan askeri personelin tebliğden kaçınması durumunda en az 

iki kişinin imzasının bulunduğu bir tutanak tutulmalıdır. Tutanağın tutulduğu tarih cezanın 

tebliğ edildiği tarih yerine geçmektedir. 

Üst disiplin amirine yapılan itirazın sonucunda disiplin amiri, itirazı haklı bularak cezayı 

hafifletebilir yahut cezayı kaldırabilir. İtirazı haksız bulması halinde ise itirazı 

reddetmektedir. Üst disiplin amirinin itiraz edilen cezayı hafif bulması halinde cezayı 

ağırlaştırması gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. İtirazın yapıldığı tarih itibariyle üst disiplin 

amirinin 5 iş günü içerisinde karar vermesi gerekmektedir. Eğer üst disiplin amiri inceleme 

yapılması kanaatine varırsa bu süre 5 iş günü daha uzatılabilmektedir. İtiraz kararının 

kesinleşmesi tebliğ ile olmaktadır.  
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2.5.3. Disiplin Amirinin Cezalarının Kesinleşmesinden Sonra Yapılması Gerekenler ve 

Cezanın İnfazı 

Disiplin cezasının kesinleşmesinin ardından idari işlemlere ve sonraki safahata esas olmak 

üzere bilgi ve belgeler ilgilinin şahsi dosyasına konulur. Disiplin cezaları nitelik ve 

niceliklerine uygun olarak personel hakkında yapılacak sicil, terfi, atama, ayırma, görevlere 

seçim ve benzer işlemlerde göz önünde bulundurulur. Hizmetten men cezaları ile oda hapsi 

cezaları yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erlerin hizmet sürelerine eklenir ve bu süreler 

kadar geç terhis edilirler. Hizmet süresinin uzatan cezalar askerlik şubesine bildirilir. 

Disiplin cezaları disiplin amirinin uygun gördüğü şekilde ilgili kanun ve yönetmelik 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla infaz edilir.  

 

ALTINCI KISIM 

SORUŞTURMA DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER  

2.6. Soruşturma Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler 

 

 Disiplinsizlik Fiili Tespit Tutanağı; disiplinsizliğin kim tarafından, ne zaman ve nasıl 

işlendiği hususu detaylı olarak yazılmalı ve en az üç personel tarafından imzalanmalıdır. 

 Disiplinsizliğin Öğrenilmesine İlişkin Tutanak; disiplinsizliğin işlenme tarihi ve disiplin 

amirinin öğrenme tarihinin farklı olması durumunda zamanaşımının başlangıcını belirlemek 

amacıyla disiplin amirinin eylemi öğrenme tarihi önemli olmasından dolayı düzenlenir. 

 Disiplin Soruşturmacısı Görevlendirme Kararı; disiplin soruşturmasının disiplin amiri 

tarafından yürütülmediği durumlarda düzenlenir.  

 Disiplinsizlik Yapan Personelin Kimlik Kartı Fotokopisi, 

 Rütbe Kıdem Durumuna İlişkin Belgeler, 

 Disiplinsizlik Yapan Personelin İfade Tutanağı, 

 Personelin Önceki Cezalarına İlişkin Karar Ve Belgeler, 

 Vaka Kanaat Raporu, 

 Suçun Özelliğine Göre Diğer Belgeler, 

 Dizi Pusulası, 

 Gönderme Yazısı. 
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YEDİNCİ KISIM 

ADLİ SORUŞTURMA ve DİSİPLİN AMİRİ SORUŞTURMASI İLİŞKİSİ 

2.7. Adli Soruşturma ve Disiplin Soruşturmasının Bağımsızlığı 

TSK Disiplin Kanunun 5.maddesi uyarınca disiplin soruşturması ve ceza soruşturması 

birbirinden bağımsızdır. Askeri personelin yaptığı eylem TSK Disiplin Kanununa aykırıyken 

aynı zamanda Askeri Ceza Kanununa veya Türk Ceza Kanununa da aykırı olabilir. Madde 

metninden anlaşılan ise bu durumun gerçekleşmesi durumunda her iki soruşturmanın aynı 

anda yürütülebileceğidir. İlk bakıldığında burada mükerrer ceza verildiği düşünülse de 

hükümlerin, nitelik ve amaçlarının farklı olmasından dolayı mükerrer cezalandırma 

olmamaktadır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİSİPLİN KURULLARI 

 

BİRİNCİ KISIM 

GENEL OLARAK DİSİPLİN KURULU 

3.1.1. Disiplin Kurulu Nedir? 

TSK Disiplin Kanunu gereğinde kendine verilen görevleri yerine getirmek maksadıyla asgari 

tugay ve eşiti birliklerde veya ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyedeki birliklerde 

disiplin kurulu kurulur. Hizmet ihtiyacı da göz önünde bulundurularak disiplin kurulu 

kurulacak karargâh ve birlikler ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenir.  

 

3.1.2. Disiplin Kurulunun Oluşumu 

Disiplin kurullarında bir başkan ve iki üyeden oluşur. Üyelerin biri subay diğeri astsubaydır. 

Subayların tahkikatında astsubay yerine subay görevlendirilir. Disiplin kurulunda görevli olan 

askeri personel; meslekte en az beş yıl kıdemli, disiplinsizlik yapan askeri personelin üstü 

olmalı, tahkikat süresince disiplinsizlik yapan askeri personelin ve birbirinin yakın amiri 

olmamalıdır. Disiplin kurulu başkanı en az binbaşı rütbesinde olmalıdır. Başkan ve üyeler 

aralık ayında belirlenir ve bir yıllığına görevlendirilirler. Görev süresi bitenler tekrar 

görevlendirilebilir.  
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3.1.3 Disiplin Subayı ve Görevleri 

Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutanlıklar veya askeri kurum amirliklerinde bir 

disiplin subayı bulunur.  Teşkilatında adli müşavir bulunan kıta komutanlığı ve askeri kurum 

amirliklerinde, disiplin subaylığı görevi, bu adli müşavir veya görevlendirileceği 

yardımcılarından biri tarafından yapılır.  Teşkilatında adli müşavir bulunmayan askeri 

birliklerde disiplin subayı, komutan veya askeri kurum amiri tarafından subaylar arasından 

bir personel arasından bir personel disiplin subayı olarak görevlendirilir. Bu subay taksirli 

suçlar dışında bir suçtan hükümlülüğü olmayan ve en az bir yıl kıdemli bir subay olmalıdır. 

Ayrıca disiplin subaylıklarında ve disiplin kurullarında yazı işleri müdürü ve tutanak kâtipliği 

yapmak üzere yeteri kadar personel de görevlendirilir. Disiplin subayı; 

Teşkilatında bulunduğu komutana adli ve disiplin konularında danışmanlık yapar, 

Disiplin kurulunun yapacağı işleri koordine eder, 

Disiplin kurulu ile ilgili yazışma ve  

Adli konular ile ilgili yazışma ve diğer idari işlemleri yapar, 

Disiplin kurulunun toplantılarına katılır, 

Kanunlarda verilen diğer görevleri yapar, 

Kendisine havale edilen suç evrakını komutana arz eder, 

 

İKİNCİ KISIM 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

3.2. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Disiplin kurulunda tahkikat yapılabilmesi için disiplin amirinin TSK Disiplin Kanununun 

19.maddesinde düzenlenen hizmet yerini terk etmeme diplin cezasını gerektiren eylemler 

sebebiyle yaptığı soruşturma sonucunda disiplin kuruluna sevk kararı alması gerekmektedir. 

Disiplin amiri hizmet yerini terk etmeme disiplin cezasını gerektiren eylemleri yapan 

personelini bir derece hafif cezalandırma veya disiplin kuruluna sevk etme takdir yetkisine 

sahiptir. Disiplin amirinin hizmet yerinin terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizliği 

nedeniyle personelini disiplin kuruluna sevk ederken kararında hizmet, sicil ve eylemin 

niteliğine ilişkin gerekçelerini belirtmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra disiplin amiri 

disiplin kuruluna sevk kararını disiplinsizliği öğrendikten itibaren en geç bir ay içinde vermeli 

ve kararını göndermelidir. Disiplin amirince disiplin kuruluna sevk edilen personel hakkında 

düzenlenen soruşturma dosyası disiplin subayı tarafından incelenir. İncelemenin ardından  
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dosyanın disiplin kurulunda incelenmesi hususunda teşkilatında disiplin kurulu kurulan 

komutan veya askeri kurum amirinin onayı alınır. Bunun üzerine disiplin kurulu önüne gelen 

dosyayı incelemekle ve karara bağlamakla görevli ve yetkilidir. Disiplin kurulu, yapacağı 

tahkikatın her safhasında istem üzerine veya gerek görmesi halinde; ilgililerin özlük dosyasını 

ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kıt’a, karargâh, kurum veya amirlerinden bilgi almaya, 

belge istemeye, hâkim kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme de dahil olmak 

üzere tahkikatı aydınlatacak her türlü idari işlemi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

DİSİPLİN KURULU SORUŞTURMASI VE KARARLARI 

3.3.1. Disiplin Kurulu Soruşturması 

Disiplin kurulunda tahkikata başlanılabilmesi için disiplin amirinin disiplin soruşturması 

dosyasına disiplin kuruluna sevk kararını ve kanaat raporunu eklemesi gerekmektedir. 

Disiplin kuruluna sevk işlemi disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde 

olmalıdır.  

Disiplin kuruluna sevk edilen disiplin soruşturması dosyası öncelikle disiplin subayı 

tarafından incelenir. İncelemenin ardından askeri personelin adli mahkemelerin görevine 

giren bir suçun işlediği tespit edilmesi halinde bağlı olduğu komutanın onayı alınarak dosya 

görevli mercie gönderilir. Disiplin subayı, disiplin kurulunun görev alanına giren disiplinsizlik 

tespit etmesi durumunda bağlı olduğu komutandan onay olarak dosyayı disiplin kuruluna 

havale eder, disiplinsiz eylemin disiplin kurulunun yetkisine girmeyen durumlarda ise 

komutanın onayını alarak soruşturma dosyasını ilgili disiplin amirine iade eder. Disiplin 

subayı dosyayı disiplin kuruluna havale etmeden önce disiplinsizlik yapan personele 

hakkında iddia olunan hususları yazılı olarak bildirir. Disiplin kurulunda yapılan tahkikat, 

fiilin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlamalı 

ve bu karar kesinleşmelidir. Aksi takdirde disiplin kurulunca ceza kararı verilemez, verilse 

dahi uygulanamaz. 

 

3.3.2. Disiplin Kurulunun Tahkikat Yapma ve Karar Verme Usulü 

Disiplin kurulu toplantılarında başkan ve üyelerle tutanak kâtibin bulunması zorunludur. 

Tahkikata ilgili yapılan oturumlarda yapılan tüm işlemler tutanak altına alınır ve tutanak 

oturuma katılanlar tarafından imzalanır. Disiplin kurulu tahkikat sonucunda; disiplin cezası  
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verilmesine yer olmadığına, disiplin cezası verilmesine veya disiplin kurulunun yetkisizliğine 

karar verebilir.  Disiplin kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylar dağılırsa hakkında 

tahkikat yapılanın en çok aleyhine olan oy çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın 

olan oya tabi olur. 

Disiplin kurulu kararında gerekçeli olmak zorundadır. Gerekçeli kararda disiplinsizliğin 

oluşup oluşmadığını gösteren hususlar ve cezanın tayininde esas alınan unsurlar gösterilir. 

Bunun yanı sıra gerekçeli kararda disiplin kurulu kararına karşı itiraz yolu ve süresi 

gösterilmelidir.  

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DİSİPLİN KURULU CEZALARI VE İTİRAZ YOLLARI 

3.4.1. Disiplin Kurulunun Verebileceği Cezalar 

A. Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezası  

Hizmet yerini terk etmeme cezası subay, astsubay ve uzman erbaşlar hakkında verilebilir. 

Hizmet yerini terk etmeme disiplin cezasını gerektiren disiplinsizliklerde disiplin kurulu, TSK 

Disiplin Kanununun 6.maddesinde yer alan Disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin 

işlendiği zaman ve yer, disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisi, daha önceki disiplin 

durumu, samimi ikrarı, personelin kast ve taksire dayanan kusurunun ağırlığını dikkate 

alarak personel hakkında hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası verebilir. Bu cezanın 

disiplin kurulu tarafından verilmesinin disiplin amiri tarafından verilmesinden farkı, verilen 

disiplin ceza puanının disiplin amirinin verdiği disiplin ceza puanından daha fazla olmasıdır. 

 

B. Hizmetten Men Cezası  

TSK Disiplin Kanununun aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren 

disiplinsizlik hâllerinde erbaş ve erlere maaş kesme disiplin cezalarını gerektiren eylemler 

sebebiyle yedi günden on beş güne kadar, hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren 

eylemler sebebiyle ise on günden otuz güne kadar hizmetten men cezası verilebilir. 

 

C. Oda Hapsi Cezası 

Bu ceza savaş ve seferberlik dönemlerinde TSK Disiplin Kanununda öngörülen tüm 

disiplinsizlikler sebebiyle kanunun ek-1 sayılı çizelgesine göre verilebilir. Oda hapsi alan 

personel, ceza süresi boyunca emir veremez ve hizmet yürütemez. 
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3.4.2. Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Disiplin Cezalarına İtiraz 

Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan cezalara itirazın süresi tebliğ tarihinden itibaren “5” 

iş günüdür. İtiraz süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Tebliğe dair belirttiğimiz 

esaslar bu konu için de geçerlidir. İtiraz süresinin geçirilmesi halinde disiplin kurulu 

tarafından verilmiş olan ceza kesinleşir.  

Disiplin kurulu tarafından verilmiş olan kararlara, teşkilatı içerisinde disiplin kurulu 

kurulmuş olan komutanlar ve amirler ile hakkında disiplin soruşturması yürütülen kişi bir üst 

komutanlık disiplin kuruluna iletilmek üzere yazılı olarak itiraz edebilirler.  

Genelkurmay başkanlığı yahut Milli savunma bakanlığı tarafından kurulmuş olan disiplin 

kurulunun kararına karşı yapılan itirazları, hükme katılanlardan daha kıdemli personellerden 

oluşan kurul inceler. Eğer hükmü veren kurula katılan personelden daha üst rütbeli 

personeller uygun nitelikleri taşımıyor ise en yüksek komuta makamından itibaren sıra ile 

aşağı dereceli komuta mevkilerinde yer alan personeller görevlendirilir. 

İtirazın, üst disiplin kurulu disiplin subayına ulaşmasından itibaren “5” iş günü içerisinde 

disiplin subayı tarafından gerekli incelemeler yapılır. Dosya, disiplin subayının incelemesi ve 

mütalaası ile birlikte üst komutanlık disiplin kuruluna sevk edilir. Üst komutanlık disiplin 

kurulu “10” iş günü içerisinde dosyayı inceleyerek karar verir.  Üst komutanlık disiplin kurulu, 

gerekli görmesi halinde dosya ile ilgili tahkikat yapılmasını isteyebilir. Yapılacak olan tahkikat 

Üst komutanlık disiplin kurulu tarafından yürütülür. Yapılacak olan bu tahkikat 10 iş günü 

olan süreye dâhil edilmez.  

Üst komutanlık disiplin kurulunun yapacağı incelemenin sonucunda iki türlü karar 

çıkabilmektedir. Bu kararlardan ilki itirazın haklı bulunması durumunda yeni karar 

verilmesidir. Diğeri ise itirazın haklı bulunmaması durumudur ki bu durumda kurul ret kararı 

vermektedir. Disiplin kurulunun kararının tebliğ edilmesi sonucu disiplin cezası 

kesinleşmektedir.  

 

BEŞİNCİ KISIM 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU 

3.5.1. Yüksek Disiplin Kurulu Soruşturması 

TSK Yüksek Disiplin Kurulu, silahlı kuvvetlerden ayrılma sebepleri dolayısıyla tahkikat yapar. 

TSK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilebilecek tek ceza silahlı kuvvetlerden ayırma 

cezasıdır. Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi işlem en az iki disiplin amirinin Yüksek  
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Disiplin Kurulundan talebiyle, Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve belgeler sebebiyle 

yaptırdığı disiplin soruşturması üzerine ya da Yüksek Disiplin Kurulu tarafından eldeki bilgi 

ve belgelere dayanarak resen başlatılabilir. 

Yüksek Disiplin Kurulu Dosyası; TSK Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 9.maddesine 

dayanarak düzenlenmişse silahlı kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesini gerektiren 

eylemin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren, TSK Disiplin Kurulları 

Yönetmeliğinin 10.maddesine dayanarak düzenlenmişse son cezanın kesinleşmesi tarihinden 

itibaren bir ay içinde düzenlenerek yetkili komutanlığa gönderilir. Yetkili komutanlığın 

personel başkanlığı dosyayı ve gerekli belgeleri inceledikten sonra dosyayı Yüksek Disiplin 

Kuruluna havale eder. Yüksek Disiplin Kurulu personel başkanlığının dosyayı kendine 

göndermesinden itibaren üç ay içerisinde karara bağlar. Tahkikat sonucunda Yüksek Disiplin 

Kurulu silahlı kuvvetlerden ayırma cezası ya da ceza vermeye yer olmadığına karar verir. 

Karar özeti başkan ve üyeler tarafından imzalanan bir tutanakta tespit edilir. 

Yüksek disiplin kurulu kararı, karar tarihini izleyen 10 iş günü içinde gerekçeli olarak 

hazırlanır. Gerekçeli kararda hükme etki eden hususlar, deliller ve kararın oy çokluğu ya da oy 

birliğiyle alındığı yazılır. Oy çokluğu ile alınması halinde karşı oy gerekçesi de gerekçeli 

kararda yazar.  

 

3.5.2. Disiplin Amirinin Talebi 

Maiyetinden birinin silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden birini 

teşkil edebilecek bir fiilini veya durumunu herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, 

olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği 

soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen disiplin soruşturması yapar. Ayrıca, disiplin amirleri 

gerekli görmeleri halinde disiplin soruşturmasının yapılmasını üst disiplin amirlerinden de 

talep edebilir. Disiplin soruşturması sonucunda disiplin soruşturma sonuç raporu düzenlenir 

ve yüksek disiplin kurulu dosyasına eklenir. Disiplin amirleri, soruşturma sonucunda 

personelinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizliği gerçekleştirdiği 

kanaatine varması halinde personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine 

dair hazırlık işlemlerini başlatır. 

TSK Disiplin Kurulları Yönetmeliğine tabi olan askeri personelin silahlı kuvvetlerden ayırma 

cezası hazırlık işlemi başlatılabilmesi için en az iki disiplin amiri tarafından silahlı 

kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesi talep edilmelidir. Ancak ceza puanına bağlı olarak  
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silahlı kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesi gereken durumlarda disiplin amirleri 

tarafından işlem yapılmaması, diğer disiplin amirleri tarafından işlemin başlatılmasına engel 

teşkil etmez. Disiplin amirlerinin yüksek disiplin kurulundan silahlı kuvvetlerden ayırma 

cezası talep edebilmesi için ilgili askeri personelle bir süre beraber çalışmasına gerek yoktur. 

 

ALTINCI KISIM 

DİSİPLİN KURULU SORUŞTURMASI VE ADLİ SORUŞTURMA İLİŞKİSİ 

3.6. Disiplin Soruşturması ve Adli Soruşturmanın Bağımsızlığı 

TSK Disiplin Kanununa göre disiplinsizlik teşkil eden eylemler aynı zamanda suç teşkil 

edebilir ve dolayısıyla ilgilisi hakkında ceza soruşturması yürütülmesini gerektirebilir. TSK 

Disiplin Kanununun 5.maddesinde açıkça ifade edildiği üzere bu gibi durumlar karşısında 

disiplinsiz eylemleri suç teşkil eden askeri personel hakkında disiplin kurulu tarafından 

yürütülen disiplin soruşturmasının yanı sıra savcılıklar tarafından ceza soruşturulması da 

yürütülebilir. Bununla birlikte personel aynı eylemi sebebiyle hem disiplin cezası hem de ceza 

kanunlarında gösterilen cezalardan birini alabilir. İlk bakışta mükerrer ceza verilmiş gibi 

görünse de suçların niteliği ve korudukları hukuki yarar sebebiyle mükerrer 

cezalandırıldıkları iddia edilemez. Ayrıca askeri personelin ceza soruşturmasından ceza 

almaması disiplin kurulundan da ceza almayacağını ifade etmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI YARGI YOLLARI 

4. Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolu 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 129. maddesi uyarınca disiplin cezaları yargı denetimi 

dışında bırakılamamaktadır. Aynı maddenin devamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dair 

hususlar istisna olarak düzenlenmişse de Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunda bazı 

cezalar yargı denetimine tabi tutulmuştur.  

TSK Disiplin Kanunun 43. maddesinde yargı denetimine tabi olan disiplin cezaları tahdidi 

olarak sayılmıştır. Kanun maddesi uyarınca, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezaları ile subay, 

astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin 

amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk 

etmeme ve oda hapsi cezalarına karşı İdare mahkemelerinde dava açılabilmektedir. Madde 

metninden de anlaşılacağı üzere subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve erlere  
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verilen uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları ile erbaş/er ve askeri 

öğrencilere verilen tüm disiplin cezalarına karşı YARGI YOLU KAPALIDIR. Ayrıca Silahlı 

kuvvetlerden ayırma cezası hariç diğer yargı yoluna gidilebilen cezalara karşı sadece barış 

zamanında yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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T.C. 

………………………………. KOMUTANLIĞI 

……………….. ALAY KOMUTANLIĞI 

 

KONU : Savunma İsteme                 Tarih 

 

(Savunması İstenen Personelin Rütbe Ad ve Soyadı) 

 

1. ….. tarihinde nöbette uyumak suretiyle yapmış olduğunuz disiplinsizlik hakkında yapılan disiplin 

soruşturması tamamlanmıştır. 

2. Ek’ te gönderilen savunma istem yazış doğrultusunda yazılı savunmanızı ….tarihine kadar teslim etmenizi 

rica ederim. 

İMZA 

 

 

 

 

 

 

 

SAVUNMA İSTEM YAZISI 

Personelin Kimliği     : 

Disiplinsizlik Teşkil Eden Olay : … tarihinde … saatleri arasında  arka çadır nöbetçisi iken saat 

…’da yapılan kontrolde nöbet yerinde silahını yere bırakıp 

yatar vaziyette uyuduğu tespit edilmiştir. 

Delilleri     : Tutanak, Tanık İfadesi 

Savunma Süresi    : Tebliğden itibaren 3 iş günü 

Uygulanması İstenen Kanun Maddesi  :6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun …….…maddesi 

Hazine Zararı     : 

Verilebilecek Ceza    : Kanunun ek-1 sayılı çizelgesinde yer alan cezalar 

Hak ve Yetkiler : Uygun görüldüğü takdirde savunma süreniz on günü 

geçmeyecek şekilde ek süre verilerek uzatılabilir. Disiplin 

amirince verilen disiplin ceza kararına karşı tebliğ tarihinden 

itibaren üç iş günü içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. 

Savunma Yapmamanın Sonucu : Süresi içinde savunma yapmadığınız takdirde savunma 

hakkından vazgeçmiş sayılırsınız. 
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UYARMA DİSİPLİN CEZASI KARARI (RÜTBELİ PERSONEL İÇİN) 

T.C. 

………………………………. KOMUTANLIĞI 

……………….. ALAY KOMUTANLIĞI 

KONU: Cezalandırma 

 

ADI  SOYADI    : 

KİMLİK BİLGİLERİ    : 

SINIF VE RÜTBESİ    : 

SİCİLİ – TERTİBİ    : 

GÖREVİ     : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİĞİ   : Kılık Kıyafeti Bozuk Olmak 

DİSİPLİNSİZLİK TARİHİ   : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖĞRENİLME TARİHİ : 

OLAY      : … tarihinde içtima alanına kepsiz çıktığınız …tarafından tespit 

edilmiştir. 

KARAR TARİHİ     : 

KARAR      : Disiplin soruşturması sonucunda …tarihinde görev yerinizde 

TSK Kıyafet Yönetmeliği ve bu konuda yayımlanmış emirlere rağmen kepsiz dolaştığınız sabit görülmüştür. Bu 

konudaki savunmanız yeterli ve geçerli kabul edilmemiştir. Hal ve hareketlerinizde daha dikkatli olmanız için 

TSK Disiplin Kanunu gereğince UYARMA disiplin cezasıyla cezalandırılmanıza karar verilmiştir.  

 

KARAR GEREKÇESİ    : TSK Kıyafet Yönetmeliğinin ..maddesinde düzenlenmiştir. … 

yayımlanan ve personele tebliğ edilen …emirle personelin kepsiz olarak dolaşamayacağı emredilmiştir. Buna 

rağmen …tarihinde personelin kepsiz olarak içtimaa çıktığı tespit edilmiş olup, eylemi TSK Disiplin Kanununun 

15.maddesinin (d) bendinde tanımlanan  

UYARMA cezasını gerektiren kılık kıyafeti bozuk olma disiplinsizliğine temas etmektedir. Personel kepsiz çıkarak 

olumsuz örnekleri nedeniyle cezalandırılmıştır.  

İTİRAZ YOLU     : Cezanın tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak 

üst disiplin amirine itiraz edebilir.         

CEZANIN KESİNLEŞME TARİHİ   : Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı 

cezanın tebliğ edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz edilmemesi halinde, 3 iş günü sonu itibariyle, 

itiraz edilmesi halinde ise üst disiplin amiri tarafından verilen kararın personele tebliğ edildiği tarih itibariyle 

karar kesinleşir.            

            İMZA 

NOT: Disiplin amiri tarafından disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren 1 ay içerisinde disiplin cezası verilmesi 

gerektiğinden tereddütlerin ortadan kalkması için cezanın kesinleşmesi işleminin de 1 aylık süre içerisinde 

tamamlanmasına riayet edilmelidir. 
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BİR DERECE HAFİF CEZA UYGULAMA  

(HİZMET YERİNİN TERK ETMEME DİSİPLİN CEZASI YERİNE AYLIKTAN KESME 

DİSİPLİN CEZASI /RÜTBELİ PERSONEL İÇİN) 

T.C. 

………………………………. KOMUTANLIĞI 

……………….. ALAY KOMUTANLIĞI 

KONU: Cezalandırma 

 

ADI  SOYADI     : 

KİMLİK BİLGİLERİ    : 

SINIF VE RÜTBESİ    : 

SİCİLİ – TERTİBİ     : 

GÖREVİ      : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİĞİ   : KISA SÜRELİ KAÇMA 

DİSİPLİNSİZLİK TARİHİ    : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖĞRENİLME TARİHİ  : 

OLAY      :Personelin ..tarihinde saat 08.00 ‘da mesai başlangıcında görev 

yerine gelmediği tespit edilmiş, kayıtlı numarası arandığında şehir dışında olduğunu beyan etmiştir. Kendisine derhal 

birliğine katılması emredilmesine rağmen 5 gün sonra ..tarihinde saat 08.00’da birliğine katılmıştır. 

KARAR TARİHİ     : 

KARAR      : Disiplin soruşturması sonucunda … tarihi saat 08.00’da  görev yerine 

gelmediğiniz, 5 gün sonra ..tarihinde saat 08.00’da geldiğiniz tespit edilmiştir. Bu konudaki savunmanız yeterli ve geçerli 

kabul edilmemiştir. TSK Disiplin Kanununun 14 ve 19.maddeleri gereğince …oranında AYLIKTAN KESME disiplin cezasıyla 

cezalandırılmanıza karar verilmiştir. 

KARAR GEREKÇESİ    : TSK Disiplin Kanununun 19.maddesinin (b) bendi kıtasından 7 günü 

aşmayacak ve bu süre içinde kendisi gelecek şekilde kaçmak veya mesaiye gitmemek kısa süreli kaçma disiplin suçu olarak 

tanımlanmış ve hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektirdiği düzenlenmiştir. … tarihi saat 08.00 ve  tarihi 08.00 arasında 

mesaiye gelmemek suretiyle kısa süreli kaçma disiplinsizliği anlaşıldığından HİZMET YERİNİN TERK ETMEMEK disiplin 

cezasının verilmesi gerekmektedir. Ancak disiplin safahatı itibariyle daha önce disiplin cezası almamış olması nedeniyle bir 

derece hafif disiplin cezası uygulanarak ..oranında AYLIKTAN KESME disiplin cezasıyla cezalandırılmıştır. 

İTİRAZ YOLU     : Cezanın tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak üst 

disiplin amirine itiraz edebilir.  

KANUN YOLU     : Cezanın kesinleşmesinden itibaren iptal davası açma süresi içinde 

idare mahkemesinde dava açılabilir. 

CEZANIN KESİNLEŞME TARİHİ   : Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı cezanın 

tebliğ edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz edilmemesi halinde, 3 iş günü sonu itibariyle, itiraz edilmesi halinde 

ise üst disiplin amiri tarafından verilen kararın personele tebliğ edildiği tarih itibariyle karar kesinleşir.  

NOT: Disiplin amiri tarafından disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren 1 ay içerisinde disiplin cezası verilmesi 

gerektiğinden tereddütlerin ortadan kalkması için cezanın kesinleşmesi işleminin de 1 aylık süre içerisinde tamamlanmasına 

riayet edilmelidir. 
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HİZMET YERİNİ TERK ETMEME DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE PERSONELİN 

DİSİPLİN KURULUNA SEVK KARARI 

T.C. 

………………………………. KOMUTANLIĞI 

……………….. ALAY KOMUTANLIĞI 

 

KONU: Disiplin Kuruluna Sevk Kararı 

 

ADI SOYADI     : 

KİMLİK BİLGİLERİ    : 

SINIF VE RÜTBESİ    : 

SİCİLİ – TERTİBİ    : 

GÖREVİ     : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİĞİ   : Kısa Süreli Kaçma 

DİSİPLİNSİZLİK TARİHİ   : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖĞRENİLME TARİHİ  : 

OLAY      : Personelin ..tarihinde saat 08.00 ‘da mesai başlangıcında 

görev yerine gelmediği tespit edilmiş, kayıtlı numarası arandığında şehir dışında olduğunu beyan etmiştir. 

Kendisine derhal birliğine katılması emredilmesine rağmen 5 gün sonra ..tarihinde saat 08.00’da birliğine 

katılmıştır. 

SAVUNMA ÖZETİ    : 

KARAR TARİHİ     : 

KARAR      :Disiplin soruşturması sonucunda … tarihi saat 08.00’da  görev 

yerine gelmediğiniz, 5 gün sonra ..tarihinde saat 08.00’da geldiğiniz tespit edilmiştir. Temadi süresinin 5 gün 

devam etmesi ve, disiplin safahatı itibariyle uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezaları ile 

cezalandırılmasına rağmen disiplinsiz eylemlerinin devam etmesi nedeniyle Disiplin Kanununun 14 ve 

36.maddeleri gereğince kısa süreli kaçma disiplinsizliğinden dolayı Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiştir.

           

NOT: Disiplin Kuruluna sevk edilme kararı verildiği takdirde Disiplin Amirince disiplin soruşturma evrakına 

Disiplin Amiri KANAAT RAPORU da eklenmelidir. 

Disiplin kuruluna sevk işleminin disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanmış 

olması gerekir. 
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DİSİPLİN AMİRİ KANAAT RAPORU 

 

DİSİPLİNSİZLİK FİİLİ/OLAYI   : 

 

 

PERSONELİN KİMLİĞİ    : 

DİSİPLİNSİZLİK TARİHİ VE YERİ   : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖĞRENİLME TARİHİ  : 

DİSİPLİNSİZKİK FİİL/OLAYI AÇIKLAMASI : 

 

 

DELİLLER     : 

EVVLECE GÖRDÜĞÜ CEZALAR   : 

 

HAZİNE ZARARI     : 

VARSA DİSİPLİNSİZLİKTEN ZARAR GÖREN 

MAĞDUR KİMLİĞİ    : 

 

DİSİPLİN AMİRİNİN  

PERSONEL HAKKINDA KANAATİ   : 

 

RAPORUN TANZİM EDİLDİĞİ TARİH  : 

 

 

 

 

RAPORU TANZİM EDEN 

İMZA 

ADI VE SOYADI     : 

SINIFI VE RÜTBESİ    : 

GÖREVİ      : 
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İLAVE HİZMET YÜKLEME DİSİPLİN CEZASI KARARI 

(ERBAŞ/ER İÇİN) 

T.C. 

………………………………. KOMUTANLIĞI 

……………….. ALAY KOMUTANLIĞI 

KONU: Cezalandırma  

 

ADI SOYADI    : 

KİMLİK BİLGİLERİ   : 

SINIF VE RÜTBESİ   : 

SİCİLİ – TERTİBİ   : 

GÖREVİ    : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİĞİ  : Küfürlü Konuşmak 

DİSİPLİNSİZLİK TARİHİ  : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖĞRENİLME TARİHİ :  

OLAY     : …. tarihinde gazinoda aynı rütbede ve kıdemdeki arkadaşlarınız …. ile 

…. konuda konuşurken …. sözler sarf ederek küfürlü konuştuğunuz …tarafından tespit edilmiştir. 

SAVUNMA ÖZETİ   : 

KARAR TARİHİ    : 

KARAR     : Disiplin soruşturması sonucunda … tarihinde gazinoda aynı rütbedeki 

…. ile ….. sözler sarf ederek küfürlü konuştuğunuz ….tarafından tespit edilmiştir. Bu konudaki savunmanız yeterli 

ve geçerli görülmediğinden TSK Disiplin Kanununun … maddesi gereğince … GÜN İLAVE HİZMET YÜKLEME 

disiplin cezasıyla cezalandırılmanıza karar verilmiştir. 

KARAR GEREKÇESİ   :TSK Disiplin Kanununun 16.maddesinin (c) bendinde aynı rütbe ve 

kıdemdeki arkadaşlarına veya astlarına karşı adaba aykırı olan sözlerle konuşmanın KINAMA cezasını gerektiren 

disiplinsizliklerden olduğu düzenlenmiştir. Kanunun 27.maddesi uyarınca erbaş ve er yönünden uyarma, kınama 

ve hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarını gerektiren disiplinsizlikler nedeniyle izinsizlik veya ilave 

hizmet yükleme disiplin cezası verilebileceği düzenlenmiştir.  Personelin kanunun 16.maddesinin (c) bendinde 

düzenlenen kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler arasında yer alması nedeniyle ilave hizmet yükleme 

cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Disiplinsizlik teşkil eden eylemin niteliği göz önüne alınarak ilave 

hizmet yükleme disiplin cezası ile cezalandırılması tercih edilmiş, personelin daha önce de …. disiplinsizlikler 

nedeniyle …..cezalarıyla cezalandırılmasına rağmen disiplinsizlik teşkil eden eylemlerde bulunması nedeniyle 

asgari hadden uzaklaşılmıştır. 

İTİRAZ YOLU    : Cezanın tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak üst 

disiplin amirine itiraz edilebilir. 

İMZA 

CEZANIN KESİNLEŞME TARİHİ  : 
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T.C. 

………………………………. KOMUTANLIĞI 

……………….. ALAY KOMUTANLIĞI 

KONU: Ceza İnfazı 

 

1……. Disiplinsizliği nedeniyle …. gün İLAVE HİZMET YÜKLEME disiplin cezasıyla cezalandırılmış ve ceza 

kesinleşmiştir. 

2.Kesinleşen disiplin cezası ………tarihleri arasında EK-A’da yer alan faaliyet çizelgesine göre yerine getirilecektir. 

Rica ederim. 

İMZA 

(Disiplin Amiri) 

 

EKİ  : 

EK-A(Faaliyet Çizelgesi) 

 

DAĞITIM : 

Gereği  : 

Personele 

Nöbetçi Amirliğine 

 

 

NOT: 

1. İlave hizmet yükleme disiplin cezası kapsamında disiplin amiri tarafından görevlendirilen vazife günde 8 

saatten fazla olamaz. 

2. Ceza alan personele verilen vazife mesai içinde, mesai sonrasında veya hafta sonu tatil günlerini kapsayabilir. 

3. Verilen vazifeler askeri hizmet niteliğinde olabileceği gibi disiplinsiz davranışın ıslah edilmesine katkı 

sağlayacağı bir vazife olabilir. 
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AYNI DİSİPLİNSİZLİĞİN TEKERRÜRÜ HALİNDE BİR DERECE AĞIR DİSİPLİN CEZASI UYGULAMA (UYARMA DİSİPLİN CEZASI 

YERİNE KINAMA DİSİPLİN CEZASI KARARI / RÜTBELİ PERSONEL İÇİN) 

T.C. 

………………………………. KOMUTANLIĞI 

……………….. ALAY KOMUTANLIĞI 

KONU: Cezalandırma  

 

ADI SOYADI    : 

KİMLİK BİLGİLERİ   : 

SINIF VE RÜTBESİ   : 

SİCİLİ – TERTİBİ    : 

GÖREVİ     : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİĞİ  : Kılık Kıyafeti Bozuk Olmak 

DİSİPLİNSİZLİK TARİHİ   : 

DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖĞRENİLME TARİHİ :  

OLAY     :… tarihinde kışla içerisinde kepsiz dolaştığınız ….tarafından tespit 

edilmiştir. 

 

SAVUNMA ÖZETİ    : 

KARAR TARİHİ    : 

KARAR     :Disiplin soruşturması sonucunda … tarihinde görev yerinizde TSK Kıyafet 

Yönetmeliği ve bu konuda yayımlanmış emirlere rağmen kışla içerisinde kepsiz dolaştığınız …. tarafından tespit 

edilmiştir….. tarihinde kılık kıyafeti bozuk olmak disiplinsizliği nedeniyle ….tarih ve sayılı disiplin cezası kararıyla 

UYARMA cezasıyla cezalandırılmanıza rağmen 2 yıl içerisinde aynı disiplinsizliği işlemiş olmanız ve bu konudaki 

savunmanız yeterli ve geçerli olmadığından hal ve hareketlerinizde kusurlu olduğunuz için TSK Disiplin Kanununun 14 

ve 15. Maddesinin (d) bendi ile EK-1 sayılı çizelgesi gereğince KINAMA disiplin cezasıyla cezalandırılmanıza karar 

verilmiştir. 

KARAR GEREKÇESİ   : TSK Kıyafet Yönetmeliğinin … maddesi ve bu konuda daha önce 

yayınlanan ve personele tebliğ edilen …emirlepersonelin kepsiz dolaşamayacağı emredilmiştir. Buna rağmen 

personelin … tarihinde kışla içerisinde kepsiz olarak dolaştığı tespit edilmiş olup, eylemi TSK Disiplin Kanununun 

15.maddesinin (d) bendinde tanımlanan UYARMA cezasını gerektiren kılık kıyafeti bozuk olma disiplinsizliğine temas 

etmekle birlikte personel 2 yıl içerisinde olmak üzere … tarihinde işlemiş olduğu kılık kıyafeti bozuk olma 

disiplinsizliği nedeniyle …kararla UYARMA disiplin cezasıyla cezalandırıldığı için TSK Disiplin Kanununun 14, 

15.maddesinin (d) bendi ile Ek-1 sayılı çizelgesi uyarınca KINAMA disiplin cezasıyla cezalandırılmıştır. 

İTİRAZ YOLU    : Cezanın tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak üst disiplin 

amirine itiraz edilebilir.  

İMZA 

KESİNLEŞME TARİHİ   : 
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KAYNAKÇA 

6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği  

TSK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği    

Kahriman, Emrah, Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Yargısal Denetimi, 

Ankara, 2015 

 

 

 


