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c) Askeri öğrencilikten çıkarılma: 
             Madde 17 – Fakültelerde veya yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenciler 
aşağıdaki hallerde askeri öğrencilik niteliğini kaybederler: 
             a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu 
kaybedenler, 
             b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askeri öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler, 
             c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde 
tamamlıyamıyanlar, 
             d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askeri öğrenci 
olarak öğrenimine devam imkanı kalmıyanlar, 
             e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
             f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler, 
             g) (Ek: 7/12/1989 - 3593/1 md.) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları 
sonradan anlaşılanlar. 
             d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem: 
             Madde 18 – 17 nci madde gereğince askeri öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir. 
             a) (Değişik: 19/6/2010-6000/15 md.) Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, personel ve 
amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar 
geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanarak ödettirilir. 
             b) (Değişik: 7/12/1989 - 3593/2 md.) Fakülte veya yüksek okul öğrencilerinden, 17 nci 
maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentleri gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybedenler, 
muvazzaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar. 
             c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesilen 
öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. 
………………… 

             IV – Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar: 
            Madde 20 – (Değişik: 22/5/2012 - 6318/46 md.)  
 Fakültelerde veya yüksekokullarda askeri öğrenci olarak okutulacakların giriş şartları, görev ve 
sorumlulukları, askeri öğrencilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte veya yüksekokullarda azami 
öğrenim süreleri, askeri eğitime ait hususlar, fakülte veya yüksekokul mezunları ile yedek subaylık 
hizmetini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf subay nasbedilmek üzere temel askerlik 
eğitimine alınacaklarda ve muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar 
yönetmelikte tespit olunur. 

…………………… 

             II - Temin ve yetiştirme 

             Madde 68- (Değişik: 28/5/2003-4861/2 md.) 

             Muvazzaf astsubay olabilmek için; 

             a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya, 

b) (Değişik: 26/6/2012-6336/14 md.) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek 
fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha 
fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 
yirmiyedi yaşını, daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak; 



uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; 
yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir. 

             Astsubay hazırlama okulları: 

             a) Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek 
okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu 
mezunu olanlar alınır. Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Millî Eğitim 
Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır. 

             b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve 
öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azamî öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer 
hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

             c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

             d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler : 

             1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlâk notunu 
kaybedenler. 

             2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askerî öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair 
disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler. 

             3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde 
tamamlayamayanlar. 

             4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askerî öğrenci olarak öğrenimine devam 
imkânı kalmayanlar. 

             5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler. 

             6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar. 

             e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri 
kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, 
Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince 
tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak 
tekrar Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar1.  

             f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile 
ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

             Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya 
meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine 
alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile 
temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir. 

             Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına 
fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre 
astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme 
(adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin 
bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve 
aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte 
kendilerinden tahsil olunur. 

                                                           
1
 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu bendin ikinci cümlesinde yer alan "kesilenlere" ibaresinden sonra gelmek 

üzere", personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 



             Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri 
saklıdır. 

             Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri 
süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine 
kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden 
sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine 
getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır. 

……………….. 

 I – Subayların ve astsubayların yükümlülüğü: 

 Madde 112 – (Değişik: 26/3/1982 - 2642/15 md.) 

 Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 10 yıl 
hizmet etmedikçe istifa edemezler2. 

 Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden 
itibaren hesap edilir. 

 (Değişik: 3/10/1996 - 4185/2 md.) Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş 
sayılırlar; 

 a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar 
dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler,  

 b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar. 

 (Mülga: 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/10 md.) 

 (Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/5/2003 tarihli ve E:2003/39, K: 
2003/40 sayılı Kararı ile.)  

 Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla 
gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri 
uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların 
dört katı ayrıca tazminat olarak alınır. 

(Ek fıkra: 28/5/2003-4861/7 md.; Değişik: 3/7/2003 – 4917/5 md.) ) Durumları yukarıdaki 
fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet 
yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı 
Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı 
Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra 
kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan 
kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme 
masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millî Savunma, İçişleri ve 
Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

 

                                                           
2
 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl” şeklinde değiştirilmiştir. 


