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B İ R İ N C İ MADDE — 1632 sayılı askerî ceza kanununun 66 ncı maddesinin
2 numaralı fıkrasının (A) bendi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir:
A) Suçlu; silâh, mühimmat ve bunların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve hay
vanlardan birini veya ordu hizmetlerine tahsis edilen her hangi bir şeyi beraberinde
götürmüşse;
İ K İ N C İ MADDE — Askerî ceza kanununun 61 nci maddesinin 3 numaran fık
rasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Suçlu; silâh, mühimmat ve bunların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve hay
vanlardan birini veya ordu hizmetlerine tahsis edilen her hangi bir şeyi beraberinde
götürmüş ise;
ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerî cez<ı kanununun 147 nci maddesi aşağıda yazıl
dığı gibi değiştirilmiştir:
İzin alması icab eden askerî şahıslardan izinsiz evlenenler bir seneye kadar hapsolunurlar.
Evlenmeleri kanuna göre yasak olan askerî şahıslardan evlenenler üç aydan bir
seneye kadar hapsolunurlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Askerî ceza kanununun 150 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir:
3 - Türk ceza kanununun 403 ncü maddesinde yazılı şeyleri kullanan veya ya
nında bulunduran askerî şahıslar iki aydan altı aya kadar hapsedilir. Tekerrürün
de zabitlerle askerî memurların ordudan ihracına ve eğer bunu askerlikten çıkmak
kasdile yapmış ise tardına ve gedikli küçük zabitlerin rütbesinin geri alınmasına
ve askerî mektebler talebesi için askerî ceza kanununun 154 ncü maddesinin birinci
fıkrasında yazılı hakların ziyama hükmolunur.
B E Ş İ N C İ MADDE ~— Askerî ceza kanununun 153 ncü maddesinin (1) numaralı
fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
1 - Euhuş veya iffetsizliği anlaşılmış olan bir kadınla bilerek evlenen veya evli
lik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kadını yanında bulundurmakta yahud
karı koca gibi her hangi bir kadınla nikâhsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar
eden askerî şahısların ordudan ihracına ve bu fili askerlikten çıkmak maksadile
yapmış olduğu sabit olursa tardına hükmolunur.
A L T I N C I MADDE — Askerî ceza kanununun 188 nci maddesi aşağıda yazıldığı
gibi değiştirilmiştir:
1 - Bir disiplin cezasından şikâyet, cezalı tarafından veya kendisinin mafevkleri
tarafından doğrudan doğruya yapılır.
2 - Cezalı tarafından yapılacak şikâyet, ancak tebliğden bir gece sonra yapıla
bilir.
3 - Şikâyet cezanın infazını geri bırakmaz.
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4 - Disiplin cezaları hakkında cezalı tarafından yapılacak şikâyet üzerine karar
vermeğe salahiyetli âmir, bu kararın verileceği zamanda cezayı vermiş olan âmirin
bir derece mafevki olan disiplin âmiridir.
5 - Şikâyetler hemen tetkik edilerek bir karara bağlanır.
YEDİNCİ MADDE — Askerî ceza kanununun 189 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir:
( Şikâyetin kabulü veya reddi -189)
1 - Şikâyet haklı görülürse ceza kaldırılır veya değiştirilir ve keyfiyet şahsî dos
yalara ve efradın ceza defterlerine kayid ve müştekiye de bildirilir.
2 - infaz edilmiş olan para cezası kaldı rılırsa alman para geri verilir.
3 - Ceza değiştirilirse:
A - Eski ceza tamamen veya kısmen infaz edilmiş ise, ve yeni ceza eski cezadan
ağır bulunmuyorsa, yeni ceza infaz edilmiş sayılır.
B - Yeni ceza, üıfaz edilmiş olan cezadan daha ağır ise, çekilen ceza mahsub olu
nur. Mahsub da iki günlük oda hapsi, bir günlük katıksız hapse karşı tutulur.
C - Eski ile yeni cezanın mahsub kabiliyeti yoksa yeni ceza verilirken eski ceza
göz önünde tutulub bunun için disiplin âmiri yeni cezayı tamamen veya kısmen
indirebilir.
D - Evvelce verilen ceza para cezası ise ve yeni ceza diğer bir nevi ceza işe alınan
para iade olunur.
4 - Şikâyetin esassız olduğu tebeyyün ederse reddolunur ve bu yüzden müşteki
ye ceza verilmez (Madde - 84). Ancak şikâyet ederken müstakil bir suç işlemiş veya
bir disiplin tecavüzünde bulunmuş ise ayrıca mesul olur. Bu babda takibat icrası
şikâyeti tetkik eden âmire aiddir.
SEKİZİNCİ MADDE — Askerî ceza kanununun 190 ncı maddesi
şekilde yedinci bab olarak ayrılmış ve değiştirilmiştir:

aşağıdaki

YEDİNCİ BAB
Âmir tarafından cezanın değiştirilmesi veya kaldırılması hakkında müracaatler
Cezanın kaldırılması ve

değiştirilmesi

Yüz doksanıncı madde — Cezayı veren âmir de verdiği cezanın kaldı
rılmasını veya değiştirilmesini daha yüksek disiplin âmirinden isteyebilir. Yük
sek âmir uygun görürse cezayı kaldırır veya değiştirir ve bu hususta 189 ncu
madde hükümleri tatbik olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Askerî ceza kanununun 191 nci maddesi aşağıdaki
şekilde sekizinci bab olarak ayrılmış ve değiştirilmiştir:
SEKİZİNCİ BAB
Disiplin cezalarına
Cezanın kaldırılacağı

T\

nezaret

ve değiştirileceği

haller

Yüz doksan birinci madde — 1 - Bir disiplin âmiri,
A - Bir madun tarafından verilen disiplin cezasını nevi ve derecesi
uygun göremezse,

itibarile
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B - Cezayi verenin salâhiyetinden yukarı görürse cezayi değiştirebilir veya
kaldırabilir.
2 - Ceza gören kimse başka bir disiplin âmirinin salâhiyeti altına geçmiş ise
evvelki disiplin âmiri yalnız cezayi kaldırır. Yeni cezayi yeni disiplin âmiri tayin
eder.
3 - Ceza kaldırılır veya değiştirilirse 189 ncu madde hükümleri tatbik olunur.
ONUNCU MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON BÎBlNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri He
yeti memurdur.
I •
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