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ASKERLĠK ÇAĞINA GĠRENLERĠN ĠLK YOKLAMA 

ĠġLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 
  

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 6/11/1996     No: 96/8792 

          Dayandığı Kanunun Tarihi                    : 21/6/1927     No: 1111 

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi          : 8/1/1997 No: 22871 

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5,   Cildi: 36,   S.: 

  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

             Amaç 

             Madde  – Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik çağına giren yükümlülerin ilk yoklama iĢlemlerine iliĢkin esas, usul ve 

sorumlulukları belirlemektir. 

             Kapsam 

             Madde 2 – Bu Yönetmelik; askerlik çağına giren yükümlüler ile nüfus idarelerini, mülki makamları ve Milli 

Savunma Bakanlığı Askeralma TeĢkilatını kapsar. 

             Tanımlar 

             Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

             a) Askerlik çağı; her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaĢına göre 20 yaĢına girdiği yılın Ocak ayının birinci 

gününden baĢlayarak, erbaĢ ve erler için 41 yaĢına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününe kadar olan süreyi, 

             b) Ġlk yoklama; her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin sayısını, kimliklerini ve adreslerini tespit etmek amacıyla 

yapılan iĢlemleri, 

             c) ilk yoklama zamanı; her yıl 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasındaki zamanı, 

             d) Ġlk yoklama kaçağı; askerlik çağına girdiği yılın Temmuz ayının birinci gününe kadar kimliklerini ya da 

kimliklerine iliĢkin eksiklik veya yanlıĢlıkları nüfus idarelerine kayıt ettirmeyen yükümlüleri, 

             e) Göçmen; fert olarak veya toplu halde yerleĢmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak 

Türkiye'ye gelen, Türk kültürüne bağlı ve Türk soyundan kiĢileri, 

             f) Mülteci; yerleĢmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici olarak oturmak üzere Türkiye'ye sığınan 

kiĢileri, 

             g) Yabancı; Türkiye Cumhuriyeti uğruğunda olmayan kiĢileri, 

             ifade eder. 

  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

İlk Yoklama İşlemleri 

  

             İlk Yoklamanın Duyurulması 

             Madde 4 – O yıl askerlik çağına giren yükümlülerin, kimlik çizelgelerinin nerelerde ve hangi tarihler arasında 

askıya çıkarılacağı, ne kadar süre ile askıda kalacağı ve yükümlü- 
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lerin yapması gereken iĢlemler, Mart ayı içerisinde, Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

aracılığı ile duyurulur. 

             Nüfus İdarelerince Yapılacak İşler 

             Madde 5 – Ġllerin nüfus müdürlükleri ile ilçelerin nüfus memurlukları, o yıl askerlik çağına girecek yükümlülerin 

nüfus kütüğündeki adları ile soyadlarını, anne ve baba adlarını, doğum tarihi ve yerini, cilt, aile ve birey sıra numaralarına 

iliĢkin bilgileri, her mahalle ve köy için ayrı ve ikiĢer nüsha olarak düzenleyecekleri KimlikÇizelgelerine (EK-A) yazarak, bir 

nüshasını en geç Ocak ayının onbeĢinci gününe kadar bölgelerinin askerlik Ģubesi baĢkanlığında bulunacak Ģekilde 

gönderirler. 

             Yükümlülerden birden fazla tabiyetli olanlar ile göçmen, mülteci ve yabancı kökenli olanların durumu, çizelgenin 

―DüĢünceler‖ bölümünde belirtilir ve bunlar için ayrıca EK-B çizelgeler tanzim edilerek, EK-A çizelgeler ile birlikte askerlik 

Ģubesi baĢkanlığına gönderilir. 

             Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca Yapılacak İşler 

             Madde 6 – Askerlik ġubesi BaĢkanlıklarının ilk yoklamaya iliĢkin görevleri Ģunlardır: 

             a)Her yıl Aralık ayının ilk haftasında, müteakip yıl askerlik çağına girecek yükümlüler hakkında 5 inci madde 

esaslarına göre tanzim edilmesi gereken EK-A ve EK-B çizelgelerinin engeç Ocak ayının 15 inde askerlik Ģubelerinde 

bulundurulması, yeteri kadar çizelge de gönderilerek, nüfus idarelerinden istenir. 

             b)Nüfus idarelerinden gelen kimlik çizelgeleri kütük ve bilgisayar kayıtlarına iĢlenir ve tanzim edilen ilk Yoklama 

Kimlik Çizelgeleri (EK-C) 1 Mart tarihine kadar mülki makama gönderilerek, bu çizelgelerin mahalle ve köy 

muhtarlıklarınca, 1 Nisan tarihinden 30 Nisan’a kadar uygun yerlerde asılmak suretiyle ilan edilmesinin sağlanması ve 15 

Mayıs’a kadar askerlik Ģubesine iadesi bir yazı ile istenir. 

             c) Ġlk Yoklama Kimlik Çizelgelerinin (EK-C) bir örneği de 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında askerlik Ģubelerinin 

ilan panosunda asılarak ilan edilir. 

             d) Askerlik Ģubelerine iade edilen kimlik çizelgeleri ve tutanaklar ile kütük defterlerindeki bilgilar karĢılaĢtırılır, 

tespit edilen noksanlık veya değiĢiklikler nüfus idarelerine bildirilir ve alınacak cevaplara göre kütük defterleri ve bilgisayar 

kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır. 

             Valilik ve Kaymakamlıklarca Yapılacak İşler 

             Madde 7 – Valilik ve kaymakamlıkların ilk yoklamaya iliĢkin görevleri Ģunlardır: 

             a) Askerlik Ģubelerinden mahallinde ilan edilmek üzere gönderilen ilk Yoklama Kimlik Çizelgesi (EK-C) ile Ġlk 

Yoklama Talimatlarının (EK-D) 1 Nisan tarihinden önce mahalle veya köy muhtarlıklarına, ulaĢtırılması sağlanır. 

             b) Kimlik çizelgelerinin 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında mahalle ve köylerde asılı bulunması kontrol 

ettirilir ve askı süresi sonunda  düzenlenecek tutanaklarla birlikte en geç  
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15 Mayıs tarihine kadar askerlik Ģubesi baĢkanlıklarına iade edilmesi için gerekli tedbirler alınır.  

             Köy ve Mahalle Muhtarlıklarınca Yapılacak İşler 

             Madde 8 – Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının ilk yoklamaya iliĢkin görevleri Ģunlardır. 

             a) Valilik ve kaymakamlıklarca gönderilen ilk Yoklama Kimlik Çizelgeleri (EK-C) ile ilk Yoklama Talimatlarını 

(EK-D) herkesin görebileceği yerlere, 1 Nisan tarihinde asılır ve asıldığı uygun vasıtalarla yükümlülere duyurularak, 

çizelgelerinin yırtılmadın, karalanmadan ve silinmeden 30 Nisan’a kadar askıda kalması sağlanır. 

             b) Kimlik çizelgelerinde ismi bulunmayanlar ile kimliklerine ait bilgilerde yanlıĢlık bulunanların, nüfus idarelerine 

baĢvurarak 15 Mayıs tarihine kadar gerekli düzeltmeleri yaptırmaları, yaptırmayanların Askerlik Kanununa göre 

cezalandırılacakları yükümlülere bildirilir. 

             c)Kimlik çizelgelerinde ismi olmayan veya kimlik bilgilerinde yanlıĢlık bulunan yükümlülerin durumları, bir 

tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ihtiyar heyetinden de en az iki üyeye imzalattırılıp tasdik edildikten sonra, kimlik 

çizelgeleri ile birlikte 15 Mayıs tarihine kadar askerlik Ģubesine teslim edilir. 

             d) Kimlik çizelgelerinde ismi bulunanlarla, ismi bulunmadığına dair haklarında tutanak tutulan yükümlülerden, 

mahalle veya köyünde ikamet etmeyenlerin yurt içi veya yurt dıĢı adreslerin araĢtırılarak EK-C çizelgenin adres hanesine 

yazılır ve çizelgeler ihtiyar heyetinden iki üye ile birlikte imza edilip onaylandıktan sonra askerlik Ģubesine teslim edilir. 

             Yükümlülerin Yapacağı İşler 

             Madde 9 –  1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında askıya çıkarılan kimlik çizelgeleri yükümlülere tebliğ 

mahiyetindedir. O yıl askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik Ģubelerinde ve kayıtlı bulundukları mahalle veya köy 

muhtarlıklarınca askıya çıkarılan kimlik çizelgelerini incelemekle sorumludurlar. 

             O yıl askerlik çağına girdikleri halde askıya çıkarılan kimlik çizelgelerinde, kimlikleri yazılı olmayanlar ile 

kayıtlarına iliĢkin bilgilerde eksiklik veya yanlıĢlık bulunan yükümlüler, kimliklerinin çizelgeye yazılması ya da eksiklik 

veya yanlıĢlıkların düzeltilmesi için 15 Mayıs tarihine kadar nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli iĢlemi yaptırtmaya 

mecburdurlar. 

             Çizelgelerin Düzeltilmesi 

             Madde 10 – Kimlik çizelgeleri hakkında yükümlülerin yaptıkları baĢvurulardan, nüfus idaresinin yetkisi dahilinde 

sonuçlandırabilecek olanlar, neticelendirildikten sonra, kayıtlarda gerekli değiĢikliklerin yapılması için askerlik Ģubelerine 

bildirilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Sorumluluğu 

  

             Yükümlülerin Sorumluluğu 

             Madde 11 – O yıl askerlik çağına girdiği halde, her ne sebeple olursa olsun köy ve mahalle muhtarlıklarında asılan 

çizelgelerde ismi olmayan veya ismi yazılı olduğu halde kimliğine ait kayıtları çizelgede eksik veya yanlıĢ yazılan 

yükümlülerden; o yılın 15 mayıs tarihine kadar nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli düzeltmeyi yaptırmayanlar ilk 

yoklama kaçağı addedilerek, haklarında Askerlik Kanununun ilgili hükümleri gereğince cezai iĢlem yapılır. 

             Görevlilerin Sorumluluğu 

             Madde 12 – Ġlk yoklama iĢlemlerine iliĢkin olarak, Askerlik Kanunu ile bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

görevleri yapmayanlar hakkında, Askerlik Kanunu ve genel hükümlere göre gerekli koğuĢturmalar yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

  

             Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

             Madde 13 – 3 ġubat 1971 tarihli ve 7/1901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ―Askerlik Çağına 

Girenlerin Ġlk Yoklama ĠĢlemleri Hakkında Yönetmelik‖ yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

             Hukuki Dayanak 

             Madde 14 – Bu Yönetmelik 1111 sayılı Askerlik Kanununun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

             Yürürlük 

             Madde 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Yürütme 

             Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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                EK - C 

ĠLK YOKLAMA KĠMLĠK ÇĠZELGESĠ 

ĠLĠ                : 

ĠLÇESĠ         : 

MAH/KÖY  : 

DOĞUMU  : 

SIRA                            ADI                     BABA ADI           ANA ADI          DOĞUM       AĠLE    CĠLT             BĠREY 

NO      SOYADI       (DĠĞER ADI)           (DĠĞER ADI)        (DĠĞER ADI)        YERĠ     S.NO    NO  S.NO         ADRES 

                                                                                                                                                                                                     

1. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

2. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

3. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

4. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

5. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

6. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

7. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

8. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

9. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

10. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

11. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

12. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

13. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

14. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

15. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

16. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

17. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

18. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

19. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

20. 

.....  ...................  ........................  .........................  ........................  ...............  ............................  .............  .................... 

                                                                                                                            As.ġ.BĢk. 

                                                                                                                          Ġmza/Mühür 

Bu çizelge, 1 Nisan’dan 30 Nisan’a kadar asılarak ilan edilmiĢ ve yükümlülerin kayıtlarının doğrulukları ile adres tespit iĢlemi yapılmıĢtır. 

                               Aza                                      Aza                                          Köy/Mah 

                                                                                                                              Muhtarı 

                                                                                                                          Ġmza/Mühür 
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                                                                                                                                    EK – D 

  

                                       KÖY VE MAHALLE MUHTARLIKLARI ĠÇĠN 

                                                      ĠLK YOKLAMA TALĠMATI 

  

  

                                                                            ———————— Muhtarlığına 

  

  

             1. ———————’de askerlik çağına giren yükümlülerin kimlik çizelgeleri Ek’te gönderilmiĢtir. 

2. Bu çizelgeler, 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında herkesin gröpü okuyabileceği bir yerde askıya çıkarılacaktır. 

             3. Bu çizelgeler incelenerek; ölmüĢ olanlar, kadın olanlar, kimliği mükerrer yazılmıĢ olanlar, askerliğini yapmıĢ 

olanlar, askerlik çağına girmediği halde yazılanlar, kimliği yazılması gerektiği halde yazılmamıĢ olanlar, kimlik bilgileri 

yanlıĢ yazılmıĢ olanlar tespit edilerek haklarında tutanak tutulacaktır. Bu tutanaklar çizelgelerle birlikte askerlik Ģubesine iade 

edilecektir. 

             4. Bu çizelgeler tebliğ niteliğinde olduğundan; nereye asıldığı köy/mahalle halkına duyurulacaktır. Kimlik 

çizelgelerinde yazılan bilgilerin kontrolünden yükümlüler sorumlu olduğu belirtilerek, eksiklik veya yanlıĢlıkları 

bildirmeyenlerin Askerlik Kanunu gereğince cezalandırılacağı ilan edilecektir. 

             5. Bu çizelgelerin ADREShanesi muhtarlıklarca doldurulacaktır. Adresleri belli olmayanlar araĢtırılacaktır. 

             6. Bu listeler 30 Nisan’da askıdan indirilip tekrar incelenerek adres noksanlıkları tamamlanacak ve ihtiyar heyetinden 

iki üyeye de tasdik ettirilerek 15 Mayıs gününe kadar askerlik Ģubelerine teslim edilecektir. 

             7. Çizelgede ismi yazılı olup da mahalle/köyünde bulunmayanlardan adreslerini bildirmemiĢ bulunanların nerede 

bulundukları ve açık adresleri akraba ve yakınlarından sorularak tespit olunacaktır. 

             8. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde ihmali görülenler, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu hükümleri ve 

genel hükümlere göre sorumlu olacaklardır. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        Kaymakam/Vali 

  


