
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA DAİR YÖNETMELİK1 
 

             Amaç 
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilk nasıp istihkakı olarak 
verilecek eşya ve teçhizatın kapsamı, miktarı, cinsi, verilme şekli ile diğer usul ve esasları düzenlemektir. 
             Kapsam 
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli 
astsubay ve uzman jandarmalarla, bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar. 
             Dayanak 
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp 
İstihkakına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
             Tanımlar 
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
             a) İlk nasıp: Subaylığa, astsubaylığa ve uzman jandarmalığa ilk atanma tarihi ile bulunduğu statünün 
astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçmek suretiyle değişmesi hâlinde yeni statüye 
atanma tarihini, 
             b) İstihkak: Hak kazanma, hakkı olma, hizmet karşılığı olarak devlet tarafından bedelsiz olarak verilen 
eşya ve teçhizatı, 
             c) Ordu tipi tabanca: Teknik ve ateş gücü özellikleri itibarıyla silahlı kuvvetlerin üstlendiği millî savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği teknik ve ateş gücü özelliklerini haiz tabancayı, 
             ifade eder. 
             Verilecek istihkaklar 
             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsam maddesinde belirtilen personele, ilk nasıplarında verilecek 
istihkaklar şunlardır: 
             a) Tabanca ve muhteviyatı: 
             1) 1 adet ordu tipi tabanca ve 1 kutu (25 adet) mermi, 2 adet şarjör, 1 adet harbi, 1 adet tabanca kılıfı 
tahsis edilir. Ordu tipi tabancanın özellikleri silahlı kuvvetlerin üstlendiği millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği 
teknik ve ateş gücü dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 
             2) Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa geçirilenlere tabanca ve mermileri bir yıllık deneme 
süresini tamamlamalarını müteakip verilir.  
             3) Tahsis edilen teçhizat tabancası ve muhteviyatı, personelin muvazzaflığı süresince devlet malı 
statüsündedir. Teçhizat olarak verilen tabanca ve muhteviyatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesilmedikçe 
hiçbir şekilde başkasına verilemez, hibe edilemez ve devredilemez.  
             4) Çıkarma, sicilen ayırma, re’sen ayırma ve benzeri sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen 
subay, astsubay ve uzman jandarmalara tahsis edilen teçhizat tabancası geri alınır ve irat kaydedilir. 
             5) Silah ruhsatı verilmesine engel olan bir akıl hastalığı veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı nedeniyle, 
sağlık kurulu raporuyla, silahlı görev yapamayacağının belirlenmesi hâlinde anılan tabanca, devlet malı 
statüsünde olduğundan, personelin silahlı kuvvetlerden ayrılmasına kadar emanette bekletilir, ayrılmasından 
sonra silahın başkasına devri sağlanır.  
             b) Giyim ve kuşam: Ek-1’de belirtilen malzemeler; belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, ilk nasıp 
istihkakına hak kazanan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilir.  
             Eşya ve teçhizatın verilmesi 
             MADDE 6 – (1) Verilen eşya ve teçhizat; 7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde, statü ve cinsiyetlere göre belirlenen şekil ve 
niteliklere uygun olarak sağlanır. Bu istihkaklar aynen verilir.  
             (2) Bu Yönetmelikte belirtilen eşya ve teçhizat, kuvvet, sınıf veya statü değişikliği olmadığı sürece bir kere 
verilir. 
             (3) Kuvvet, sınıf veya statü değişikliği olan durumlarda, daha önce alınan malzemelerden sadece 
niteliklerinde değişiklik olan malzemeler ile daha önce Ek-1’deki listeden almadığı eşya ve teçhizat verilir. 
             Verilemeyen istihkakların sonradan verilmesi  
             MADDE 7 – (1) Personelin ilk nasıplarında çeşitli nedenlerle verilemeyen istihkakları, atanmalarını 
müteakip görev yaptıkları birlik, karargâh ve kurumlar tarafından verilir. 
             Eşya ve teçhizatın dağıtımı 
             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eşya ve teçhizat, hak sahiplerine imza karşılığı dağıtılır. 
Dağıtımı müteakip birlik stok kayıtlarından düşülür. Ancak, bu eşya ve teçhizattan 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanuna göre verilenler ile 
aynı olan eşya için istihkak listelerindeki kullanma süreleri yürütülür. Bu eşya ve teçhizatın bir sonraki dağıtımları, 
kullanma sürelerinin tamamlanmasını müteakip başlar. 

                                                        
1 Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26670 



             Geçiş hükmü 
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına 
İlişkin Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2004 tarihinden önce; 10/7/1944 tarihli ve 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve 
Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 12/8/1971 tarihli ve 1468 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanundan istifade ederek ilk 
nasıp istihkaklarını alan personel, bu Yönetmeliğe göre tabi oldukları listelerde daha önce almadıkları ve 6/5/1960 
tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun 
kapsamına girmeyen bir eşya varsa sadece onu alırlar. 
             Yürürlük 
             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
             Yürütme 
             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı 
birlikte yürütür. 
 
 

Ek-1 
İLK NASIP İSTİHKAKI OLARAK VERİLECEK GİYİM KUŞAM MALZEMELERİ 

Sıra Cinsi ve Niteliği Miktarı Birimi 

1 ELBİSE - Hizmet, kışlık, apoletli/apoletsiz, şapka (aksesuarlı/kokartlı), 
sınıf işareti ve rütbe dâhil 1 Takım 

2 
ELBİSE - Hizmet, yazlık, apoletli/apoletsiz, şapka (aksesuarlı/kokartlı), 
sınıf işareti ve rütbe dâhil (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için uzun kollu ve kısa kollu 2 takım) 

1 Takım 

3 
İSKARPİN - Yazlık (Bayan subay ve astsubaylar için etek altına giyilmek 
üzere bir çift açık tip, pantolon altına giyilmek üzere bir çift kapalı tip 
verilir.) (Statü değişikliklerinde verilmez.) 

1 Çift 

4 PARDÖSÜ - Apoletli/apoletsiz rütbe dâhil 1 Adet 
5 BAVUL - Siyah (Statü değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 

6 
ELDİVEN - (Statü değişikliklerinde verilmez.) Deri, siyah, müflonsuz. 
(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilave 
olarak beyaz eldiven)  

1 Çift 

7 

KEMER - Metal tokalı, (Statü değişikliklerinde verilmez.) 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli 
için bir adet siyah,  
Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli için bir adet mavi,  
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için 
bir adet siyah, bir adet beyaz. 

1 Adet 

8 KRAVAT - Siyah (Statü değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 
9 KAZAK - Yün, V yakalı, apoletli/apoletsiz 1 Adet 

10 MONT - Apoletli/apoletsiz, kep ve kokart dâhil (Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına kep ve kokart verilmez.) 1 Adet 

11 PANTOLON/ETEK - Hizmet, Kışlık. (Statü değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 

12 
PANTOLON/ETEK - Hizmet, Yazlık (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı subay (erkek) ve astsubayları için verilmez.) 
(Statü değişikliklerinde verilmez.) 

1 Adet 

13 
İSKARPİN - Kışlık (Bayan subay ve astsubaylar için etek altına giyilmek 
üzere bir çift açık tip, pantolon altına giyilmek üzere bir çift kapalı tip 
verilir.) (Statü değişikliklerinde verilmez.) 

1 Çift 

14 GÖMLEK - Yazlık tip, kısa kollu, metal düğmeli apoletli/apoletsiz (Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını hariç) 1 Adet 

15 GÖMLEK - Üniforma içine giyilen uzun kollu, apoletli/apoletsiz 1 Adet 

16 

ELBİSE - Gece (mesdres) (Sadece subaylara ve astsubaylara verilir.); 
salon ceketi yazlık ve kışlık, pantolon/etek, kuşak, gömlek beyaz (gizli 
düğmeli), apolet, beyaz papyon (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı hariç), rugan iskarpin, rütbe ve pelerin (Pelerin 
sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personeline verilir.) 

1 Takım 

17 GÖMLEK - Beyaz, uzun kollu (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı hariç) 1 Adet 



18 PAPYON - Siyah (Statü değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 
19 ELDİVEN - Beyaz (Statü değişikliklerinde verilmez.) 1 Çift 

20 
KILIÇ - (Sadece subaylara verilir.) Sırmalı kemeri, püskül ve apoleti dâhil 
(Apolet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personeline verilmez.) 

1 Takım 

21 
EĞİTİM KIYAFETİ - Eğitim elbisesi, rüzgâr ceketi, kemer/palaska, bot, 
düdük. (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
hariç) 

1 Takım 

22 DÜDÜK - (Statü değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 
23 ÇANTA - Evrak (Statü değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 

24 ÇANTA - Askılı (yalnız bayan subay ve bayan astsubaylar için) (Statü 
değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 

25 ÇANTA - Salon (yalnız bayan subay ve bayan astsubaylar için) (Statü 
değişikliklerinde verilmez.) 1 Adet 

 
 


