
 TSK. İÇ HİZMET KANUNU1 

 Madde 44 - Askerler her zaman ve her yerde birbirlerini selâmlamaya 
mecburdurlar. Bunun tatbik tarzı talimatnamede gösterilmiştir. 

 NOT:  

 Selamlama: İç Hz.Yönt. 133-156. - Amir ve üstlerine karşı bilerek selam 
vermiyenlerin Dis.Mah.K.nun 47 nci maddesinde yazılı amir ve üste saygısızlık 
suçunu işlemiş olacakları; üstüne selam vermeyen astın ikaz edildiği halde selam 
vermemekte direnmesinin ise As.C.K.nun 87/1 nci maddesinde yazılı emre 
itaatsizlikte ısrar suçuna vücut vereceği. - Selamlama için Yanaşık Düzen 
Talimnamesi ile Tören Yönergesine bkz.  

 AS. YARGITAY KARARLARI: 

 * T.S.K. İç Hz.K.nun "Disipline aykırı gördüğü her hale müdahale ve emir 
vermeye her üst görevlidir" mealindeki 24. maddesi hükmü karşısında üstü olan 
albayı gördüğü halde elini cebinden çıkarmadığı gibi selam da vermeyen sanık 
astsubaya selam vermesini hatırlatan albayın bu uyarısına rağmen sanığın yine 
selam vermemekte direnmesi, emre itaatsizlikte ısrar suçuna sebebiyet verir. Sanığın 
hareketini üste saygısızlık olarak niteleyen mahkemenin kararında isabet 
yoktur.(As.Yrg.Drl.Krl., 5.11.1987, E.147, K.164) 

 * Kanunların ve tanzimi tasarrufların düzenlediği saha ve konular hakkında 
verilen genel mahiyetteki emirlere aykırı hareketin, emre itaatsizlikte ısrar suçuna 
vücut vermeyeceği, ezcümle; izinle kıtasından ayrılmakta olan sanığa izin süresini 
geçirmemesi hususunda vaki tebligat ve tenbihatın, sivil elbise giymeyin, üstlerinizi 
selamlayın, izine gidildiğinde izin kağıtlarını askerlik şubelerine gösterip arkasını 
tasdik ettirin, mesai cetveline uygun olarak zamanında gelin, şeklinde verilen genel 
mahiyetteki emirlere itaatsizliğin emre itaatsizlikte ısrar suçuna vücut vermediği 
yerleşmiş Askeri Yargıtay İçtihatlarının kabul tarzıdır. Zira bütün bu emirler, zaten 
var olan kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge gibi tanzimi tasarrufların hükümlerinin 
hatırlatılması niteliğindedir(As.Yrg.Drl.Krl., 14.11.1991, E.143, K.142). 

 * Sanık Terhisli Er E.T.'ın askerlik hizmetini yaparken 21.4.1992 günü eğitim 
saatinde verilen istirahat üzerine Er A.G. ile birlikte eğitim yaptıran P.Kd.Ütğm. 
H.Ç.'dan izin almaksızın koğuşa gittikleri sırada Ütğm. tarafından görülüp 
çağrıldıkları, nereye gittiklerinin ve neden izin almadıklarının sorulduğu, bu arada 
sanık ile beraberindeki erin verdikleri tekmil ve selamlarınında beğenilmediği, 
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bunun üzerine Ütğm. tarafından sanığın ve yanındaki erin yakınında bulunan ve 
gösterilen ağacın yanına gidip orada selamlama eğitimi yapmalarının emredildiği, 
hizmete müteallik bu emrin birkaç defa tekrar edilmesine rağmen sanık tarafından 
hiç ifa edilmediği yanındaki erin ise buna uyduğu ayrıca bu emri hiç ifa etmeyen 
sanığın çekip koğuşa gittiği böylece sanığın emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği 
sabittir. (As.Yrg.1.D., 30.10.1996, E. 730, K.735) 

 * Dosyada mevcut tanık beyanlarına göre, üstü durumundaki astsubayın 
yanına geldiğini gören sanığın, üst'ü tarafından 3 defa ikaz edilmesine  rağmen 
ellerini cebinden çıkarmadığı gibi "bildiğin yere şikayet et" şeklinde cevap verdiği 
sübuta ermiştir. İç Hizmet Kanununun 24 ncü maddesine göre hizmete ilişkin 
olduğu kuşkusuz bulunan bu emri ifa etmeyerek mecbur olduğu esas duruşu 
göstermediği anlaşılan sanığın emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği 
hk..(As.Yrg.2.D., 13.11.1996, E.730, K.728) 

 


