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Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı ve Mjllî Savuuma ve Ada
let Komisyonları raporfiarı (1/325)

Başvekâlet
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Say: 71 * 14$, 6/1865
BüytUr Mület MecM Yüksek Reisliğine

30. VI. 1944

1632 sayıli Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hakkında Millî Müdafaa
Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 22 . V I .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Mucip sebepler
Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar hakkında 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 neü mad
desinde bir aydan altı aya kadar bir ceza müeyyidesi varsa da bu müeyyidenin tatbikatta maksadı
temin etmediği görfllmekte ve nitekim son celplerdebu bakayaların miktarı çoğalmakta ve bu hal ise
Ordunun ve binnetice memleketin aleyhine bir durum yaratmak istidadını göstermektedir. Silâh
altına gelen bir şahıs her ne suretle olursa olsun kıtasından kaçarsa kanunun 66 ncı maddesi veççile altı aydan üç seneye kadar cezai müeyyide bulunduğu halde hiç bir suretle silâh altma gelmeyen
ve bu suretle bakaya ve yoklama kaçağı kalan ve saklı bulunanlara bu ceza miktarından daha az bir
ceza verilmesi bugünkü vaziyet kârşısmda cürüm ( ile ceza arasında bulunması lâznngelen muadelet
esasına aykırı düşmektedir. Gerek bu cihet ve gerekse bu gibi suçluların çoğalmakta olduğu nazan dilşkate alınarak cezanın dereceli olarak arttırılması lüzumlu görülerek bu maksatla kanun lâyi
hası hazırlanmıştır.
75 nci maddeye ait esbabı mucibe
1632 sayılı kanunun 75 nei maddesindeki kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını
ve yedeksubayları gizleyen ve resmî ve hususi hizmete alanlara ceza müeyyidesi konulmuş ise de sak
lıları gizleyen veya resmî veya hususî hizmete alanlar hakkmda sakit kalmış ve tatbikatta ise bu
fiili işleyenlere bir ceza verilememekte bulunulmuştur. İşte bu ciheti önlemek ve bilhassa bu gibi
lerle birlikte çağırılıpta gelmeyen yedeksubaylarlayedek askerî memurları, (bu durumlarda bulunup
bulunmadıklarını tetkik etmeyerek) hususi ve resmî hizmete alanlara ceza verebilmek ve çünkü tat
bikatta daima vâki olan bilmemek iddiasını önlemek bundan başka bu gibi suçları fevkalâde hal
lerde de-işleyenlerin cezalarını çoğaltmak maksadiyle işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır,

"

- 2 -

Millî Savunma, Komisyonu Raporu
İ>.B\ M. 31.
MMBSwmi^^omi»yonu
Mm-m'No. 38'

14 i YİT.1944
^Püksefc Reisliğe

tetkik ve tahkik edeceleri hakrnda bu lâyihada
1632 sayılı Askerî Geza Kânununun bazı mad
bir sarahat olmadığından lâyihanın derpiş etti
delerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa
ği ağır cezalar karşısında iş verenlerin çok çetin
Vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 30 Haziran
bîr duruma düşecekleri ve fertlerin askerlik mu
1944 gün ve 6/1865 sayılı tezkeresiyle Yüksek
amelelerinin çok çeşitli ve giriırtiliğî' dütayısiyle
MeeMse sunulan ve Encümenimize havale buyuiş verenlerin bu cihetleri tahkik ve takipte, mâ
rulan-kanun'lâyihası, Millî Müdafaa ve Adliye
ruz kalacakları güçlükler Ehcümenmıiz'ce.nazarı
Vekâletleri mümessilleri de hazır oldukları halde
dikkate alınmış ve esasen fertlerin askerlik mumüzakere edildi.
amelelerini iş -yerenlerden ziyade bizzat kendile
Lâyihanın gerekçesinden ve .mümessilin ver
rinin takibe ve ieabeden vesikaları yanlarında
diği izahattan anlatıldığına göre; 1632 sayılı kabulundurmağa kanunen m e c b u r oldukları da
nurum yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar hak
gözönünde tutularak, iş verenlerin: sadece bu vekındaki 63 ncü ma,ddesindeaımsarraİL (bir. aydan
*
sikaları aramak ve suretlerini almak şeklinde
altı aya kadar) olan ceza müeyyidesinin tatbi
yoldan
hareket etmeleri için lâyihava vuzuh ve
katta maksada kâfi gelmediği ve bakaya mikta
rilmiştir.
rının gittikçe artmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Bu maksatla ikinci maddede (bilerek) keli
Askerden firar edenlere kanunun 66 ncı mad
mesinden sonra (ve bunlardan askerlik durumdesi mucibince altı aydan üç seneye kadar hapis
cezası verildiği halde askerliğe hiç icabet etme . larratı gösterir ve askerlik .şubesince tasdikli
yenlere verilen cezanın azlığı, cürüm ile ceza ara^ - v-vesfkir isteyipte" suretlerini almadan ve tâyin dosyalarrna •;koymadan): kaydınm ilâvesi suretiyle
smda bulunmasr l%mmgtlert muâtfelet* esasına
rleğişiklfk yapılmıştır,
*
ııymMığr gibi-bâzı k ^ ^ & r f n b u az^cezayriktrBu •suretie"tadil edilen "lâyiha Encümenimiz
ham ederek davete icabet g^termedîM^ri son
tarafmdah • ittifakla kabul olunduğundan hava
seneler i<pndte ve:';brîhassatlSQln defe yapılan celp
lesi' mucibince Adliye Encümenine tevdi buyuesnasında pefc bariz 'Şekihfer ^iftfcatf. eeftyetmiş
rulmak üzere Yüksek Biyasete- sunulmuştur.
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Yüksek-Başkanlığa
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Millî Savun
ma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu
nun' 2 2 . V I . 1944 tarih ve 6/1865 sayılı karariyle Yüksek Meclise sunulan tasarı havalesi
gereğince Komisyonumuza verilmekle Adalet ve
Mült Savunma Bakanlıkları temsilcileri önünde

görüşüldü.
Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar hakr
kında 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 neü
maddesindeki hükümler yeter olmadığından art
tırılmak ve kaçak, izinsiz, yoklama kaçağı, ba
kaca ile yedeksubayJ arı gizleyen resmî ve özel
hizmete alanlar hakkında 75 nci maddede «eza
bulunduğu halde saklıları gizleyen resmî veya
özel; lıizmete- alanlar hakkında bîr güna sarahat
bulunmamış olmasından dolayı ttu gibilere ceza
veEİlijaediğiaden bunu önlemek ve bu gibilerle
birlikte çağrilıpta. gelmiyen yedeksubaylarla,
yedek askerî memurlar, bu durumlarını iııeelemiyerek özel ve resmî hizmete alanların bil
mediklerini ileri sürmelerine yer bırakmamak
ve bu gibi suçların olağanüstü hallerde cezala
rını arttırmak maksatlariyle tasarının- getiril
diği anlaşrlmıştır. 1. —: Suçlann derece derece ağırlıkları nis
petinde cezalarının da arttırılmasını sağlamak
üzere teklifteki gibi kademeli ceza esası kabul
olunmuş ise de yaşıtlarının yollanmasından son
ra yedinci gün gelenlere tasarıda tâyin olunan
üç günlük;hapis cezası ile yaşıtlarının, yollan
masından bir gün sonra ele geçenlere ıserileoek
iki ay hapis cezası arasında adalet düşünüleııriyeeeğinden ve kıtada altı gün içinde gelenlere
hapis cezası bile veolnıemekte olduğu ayrıca
gözönünde tutularak hem aynı kanunun mad
deleri- arasındaki beraberliği ve hem de-adaleti.
sağlamak maksâdiyle kademelerden bazısında
cezaların başlangıçları birleştirilmiş Are yuka

rı hadleri arttırılmış ve bu sebeplerle birinci
maddenin (A) bendinde bunu sağlıyacak deği
şiklikler yapılmıştır.
2. — (B) tendi (A) bendinde yazılı olanlar
dan gelipte kıtalarına varmadan savuşanları ce
zalandırıldığı halde eylemleri daha ağır. cezayı
gerektiren yakalahıpta cezalandıranamakta. ol
duğundan buna yer bırakmamak için (Gelipte)
kelimesinden sonra (Veya yakaianipta) kelime
leri eklenmiş ve hu haller de verilecek cezala
rın (A) bendindeki »cezadan ayrı olarak uygu
lanacağı da belirtilmiştir.
3. — İncelemekte olan Askerlik., Kanunu ta
sarısındaki hükümlerle beraberliği korumak
üzere ikinci maddede, sayılanları bilerek hiz
mete alanlarla deneti kabil Devlet, il ve bele
diyelerle bunların deneti altındaki bütün te
şekkül ve kurumlarda ve banka ve kamu fayda
sına çalışan dernek ve meslekî teşekküllerde
çalıştıranlar ve bir de yapılacak tebligat üze
rine bu gibilerini özel işlerinden çıkarnııyauların cezalandırılmalar mı sağlamağa yarayacak
değişikliklerle ikinci madde Komisyonumuzca
oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Kamutaya arzedihnek üzere Yüksek Baş- ;
kanlığa sunulur,
Kâtip
Adalet-Ko. Bş. Bu rapor sözcüsü
Manisa
Kayseri
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R. Özsoy
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Denizli
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H^Gmtoer
0. N. Burcu
N. Altsoy
Kastamonu
- Hatay
Denizli
B,8vKwnt
Dr. W. EjMivit
N, Müçüka
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
8. Yargı
A. Binkaya
C. Tüzel
Malatya
Kocaeli
Konya
H. Karagülle
Dr. C. özelçi
8. Artel
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Sinob
Rize
K. Berker
Dr. S. A. Dil emre
G. Atay
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
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YONUNUN İ)EĞÎ$TtBlŞÎ

ADALET KOMİSYONUNUN
DEĞIŞTIRIŞI

1632 sayılı Askerî Ceza Kanunnunun bazı maddelerini değişren kanun lâyihası

1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 1632 sayüı Askerî Ceza Kanu
nun bazı maddelerini değiştiren nunun baM maddelerim değiş
tiren kanun,
kanun tasarm

MADDE 1. — 4257 sayılı ka
nunla hükmü-değişen 1632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununun 63
ncü maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir:
Yoklama kaçağı, bakaya, sak
lı, firar :
. ' . . ' . .
A) Kabul edilecek bir .özrü
olmadan hazarda bakaya olan
larla yoklama kaçağı veya saklı
lardan yaşitlarmrn veya birlik
te muameleye tâbi arkadaşları
nın ilk kafilesi sevkolunmuş bu
lunanlarla ihtiyat erattan çağrılıpta özürsüz yaşıtlarının şevk
lerinden itibaren yedi gün için
de kenraliğmden gelenler altı
aya kadar, elde edilenle"! iki ay
dan bir seneye kadar, yedi gün
den sonra üç ay içinde gelenler
dört aydan, elde edilenlere altı
aydan ve üç aydan sonra ken
diliğinden gelenler; bir sene
den, elde edilenler iki seneden
aşağı olmamak üzere hapis;
B) A bendinde yazılı erat
tan gelipte krtasma iltihak et
meden savaşanlar da bir aydan
bir seneye kadar hapis cezası ile
cezalandırılırlar.

MADDE 1, •— Hükümetin bi
rinci maddesi* aynen kabul edil
miştir.

MADDEİ. — 4257 sayılı ka
nunla hükmü değişen 1632 sayılı
Askerî Ceza Kanununun 63 ncü
maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Yoklama kaçağı, bakaya, sak
lı, firar;
A) Kabul edilecek bir özrü
olmadan barışta bakayalarla yok
lama kaçağı veya saklılardan ya
şıtlarının veya birlikte işleme
bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi
yollanmış bulunanlar ve ihtiyat
erattan çağrılıp ta özürsüz ya
şıtlarımın yollanmalarından başlıyarak yedi gün içinde gelenler
bir aya kadar, yakalananlar üç
aya kadar, yedi günden sonra
üç ay içinde gelenler üç aydan
bir yıla kadar, yakalananlar dört
aydan bir buçuk yıla kadar, üç
aydan sonra gelenler dört aydan
iki yıla kadar, yakalananlar altı
aydan üç yıla kadar lıapis;
B) A bendinde yazılı erattan
gelipte veya' yakalanıpta kıtasıııa varmadan savuşanlar ayrıca
bir aydan bir yıla kadar lıapis
cezasiyle cezalandırılır.

MADDE 2. — 1632 sayılı
Askeri Ceza Kanununun 75 nci
maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
. Askerî şahısları kaçmağa kış1
kırtan veya kaçmalarını veya ka
çakçılığın devamını kolaylaştı
ran veya kaçakları, izinsizleri,
bakayayı, yoklama kaçaklarını,
ve çağnlıpta gelmeyen yedeksubaylarla yedek askerî memurları
bilerek hususi ve resmî hizmete

MADDE 2. — 1632 sayılı As
kerî Ceza Kanununun 75 nci
maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Askerî şahısları kaçmağa kış
kırtan veya kaçmalarını veya
kaçaklığın devamını kolaylaş
tıran veya kaçakları, izinsizleri,
bakayayı, yoklama kaçaklarını,
saklıları ve çağnlıpta gelnıiyen
yedeksubaylarla yedek askerî
memurları bilerek ve bunlardan

MADDE 2. — 1632 sayılı As
kerî Ceza Kanununun 75 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağı
da olduğu.gibi değiştirilmiştir:
Asker kişileri kaçmağa kış
kırtan veya kaçmalarını veya
kaçaklığın devamını kolay
laştıran veya kaçakları, izin
sizleri, bakayayı,- yoklama ka
çaklarını, sakljlan ve çağırılıpta gelmiyen yedeksubaylarla
yedek askerî memurları bile-
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fcü.

Millî Savunma K.

Adalet K.

alanlar veya gizleyenler hazarda
üç aydan bir seneye ve tekerrü
ründe bir seneden üç seneye, se
ferberlikte veya fevkalâde hal
lerde altı aydan iki seneye kadar
hapis ve bu fiilin seferberlikte
veya fevkalâde hallerde teker
rüründe yedi 'seneye kadar ağır
hapis cezası ile cezalandırılırlar.

askerlik son duntmlarmı gös
terir ve askerlik şubesince tas
dikli vesika istemeyen ve su-.
retlerini alarak tâyin dosyala
rına koymamdan husûsi ve resmî
hizmete alanlar veya gizleyen
ler hazarda üç aydan bir seneye
ve tekerrüründe bir seneden üç
seneye, seferberlikte • veya fev1
kalâde hallerde altı aydan iki
seneye kadar hapis ve bu fiilin
seferberlikte veya fevkalâde
hallerde tekerrüründe yedi se
neye kadar ağır hapis cezasiyle
| - cezalandırılırlar.

rek özel ve resmî hizmete alalı
lar veya gizliyenler veya Dev
let, il ve belediyelerle bunların
deneti altodaki bütün teşekkül
ve kurumlarda ve banka -ve ka
mu faydasına çalışan dernek ve
meslekî teşekküllerde çalıştı
ranlar ve Hükümetten yapıla
cak tebligat üzerine özel işlerin
den çıkarmıyanlar barışta üç
aydan bir yıla ve tekerrüründe
bir yıldan üç yıla, seferberlik
te veyo olağanüstü hâllerde altı
aydan iki yıla kadar hapis ve
bu eylemin' seferberlikte veya
olağanüstü hallerde tekerrürün
de yedi yıla kadar ağır hapis ce
zasiyle cezalandırılır.

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir.

MADDE 3. - - Hükümetin
üçüncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

. MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinden yürürlüğe gi
rer.

MADDE 4. — Bu kanun,hü
kümlerini yürütmeğe icra Ve
kili eri Heyeti memurdur.

MADDE 4. — Hükümetin
dördüncü maddesi aynen kabul
edilmiştir. •

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.

'
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