Askerlikten soğutanların cezaları1
Madde 96 - 1. Arkadaşlarını sözle hoşnutsuzluğa kışkırtan kısa hapis ile
veya üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır.
2. Kışkırtma umuma teşhir olunmuş yazı, resim veya sair teşhir vasıtalariyle
veyahut seferberlikte yapılmışsa faili üç aydan beş seneye kadar hapsolunur.
NOT:
İkinci fıkraya göre verilen cezalar tecil edilemez: As.C.K. 47/A.- Maddenin 1.
fıkrası Dis.Mah.K.nun 57 nci maddesi ile yeniden düzenlenmekle bir disiplin suçu
niteliğini kazanmıştır. - Seferberlik: As.C.K. 8 - Halkı askerlikten soğutma: T.C.K. 318
- Askerleri itaatsizliğe teşvik: TCK. 319 - Savaşta yalan haber yayma: TCK. 323 Birinci fıkra için bkz: Any.Mah., 28.6.1966, E.1963/132, K.1966/29 (R.G: 27.6.1967,
S.12632) - Maddede yazılı suçlar hakkında TCK.nun 50 inci maddesinde düzenlenmiş
olan “kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” ve 75 inci maddesinde
düzenlenmiş olan “ön ödeme” hükümleri uygulanmaz: As.C.K.nun Ek 8/2.
maddesine bkz. - As.C.K.nun Ek 8/1. maddesine bkz.
AÇIKLAMA:
Maddenin birinci fıkrası Dis.Mah.K.nun 57 nci maddesi ile iktibas edilmekle
aynı kanunun 64 ncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Halen As.C.K.nun
uygulamasında yeri kalmamıştır. Bkz: Any.Mah., 28.6.1966, E.1963/132, K.1966/29
(R.G.: 27.6.1967, S.12632). Maddenin ikinci fıkrası yürürlükte olup, askeri
mahkemelerin uygulama alanı içindedir. Ancak 2. fıkranın uygulanışında birinci
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Bu Sayfadaki açıklama ve dosyalar, (E.) HÂKİM ALBAY ORHAN ÇELEN tarafından yayınlanmış
olan "En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli TSK. İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri
Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK. Personel Kanunu, Ankara 2010, 1.Baskı, 1635
sayfa" isimli kitaptan alınmıştır. Buraya yapılan alıntılar için YAZARIN AÇIK İZNİ MEVCUTTUR.
Burada yer alan tüm dosya ve açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare
eklenmelidir : “En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli TSK. İç Hizmet Kanunu ve
Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK. Personel Kanunu, Ankara
2010, 1.Baskı " isimli Kitaptan alıntı yapılan ve askerihukuk.net isimli internet sitesine konulan bu
dosya ve açıklamaların tüm hakları anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan ÇELEN'e aittir." Bu
ibare eklenmek şartıyla, buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun kısa alıntılar
yapılabilir, ancak yazarının açık izni olmaksızın açıklama ve dosyanın tamamı başka bir mecraya
kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
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fıkrada yazılı unsurlar esas alınır. Hoşnutsuzluk hizmete karşı memnuniyetsizlik
demektir. Arkadaşlar ifadesi ise, ast veya üst olsun birden fazla kimseyi anlatır. İkinci
fıkranın tatbikinde, kışkırtma fiilinin umuma yayınlanmış resim, fotoğraf, yazı ve
diğer teşhir vasıtaları ile (örneğin basın yoluyla) yapılmış olması şarttır. Ayrıca bu tür
teşhir vasıtalarının, arkadaşlarını memnuniyetsizliğe yöneltmek kasıt ve niyetiyle
neşredilmesi gereklidir. Bu tür teşhir vasıtalarının arkadaşlar tarafından kolayca
algılanması şarttır. Yani; neşriyatın bir çok suretleri satılmak, hediye edilmek,
dağıtılmak, duvarlara yapıştırılmak, herkese gösterilmek suretiyle vukuu bulması
gerekir.2 Hoşnutsuzluğun kışkırtılması sonucunda, tahrik edilmiş olan arkadaşlar
tarafından bir suç işlenecek olursa, hal ve şarta ve işlenen fiilin cins ve niteliğine göre
tahrik eden bu suça iştirak etmiş olur.
AS. YARGITAY KARARLARI:
Ancak sahibi tarafından uygun görülen kişilere verilen ve herkes tarafından
istendiği an alınıp okunması mümkün olmayan hatıra defterlerinin umuma teşhir
olunduğu kabul edilemez (As.Yrg. 5.D., 21.2.1990, E.120, K.107).
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Taşkın, Rifat: A.g.e., s.183
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