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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Şirin Ünal Hüseyin Filiz Ali Ercoşkun

İstanbul Çankırı Bolu

GENEL GEREKÇE

Silahlı kuvvetler eğitiminin görünürlüğünü ve etkinliğini artırmak, idari ve mali konuların
yönetiminde kolaylık sağlamak ve geleceğin güvenlik ve harp ortamının gereklerine uygun şekilde daha
maliyet etkin bir yapıda eğitim verilmesini sağlamak amacıyla, Milli Güvenlik Akademisi ve Silahlı
Kuvvetler Akademisinin kapatılarak yerine Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk İdare Akademisi
kurulmaktadır.

Öte yandan, ileri ve nihai mesleki gelişim evrelerinde bulunan özellikle Yüzbaşı, Binbaşı ve Yarbay
rütbelerindeki mümkün olduğunca fazla sayıdaki subayı, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde; güncel
gelişmeler paralelinde öğrenime tabi tutmak ve mesleğe yönelik motivasyonlarını artırmak maksadıyla
halen Kuvvet Harp Akademileri bünyesinde devam etmekte olan Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimi yasal dayanağa kavuşturulmaktadır.

Türkiye tarafından imzalanarak 16 Ekim 2003 tarih ve 4991 sayılı Kanunla uygun bulunan BM
Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olmaları konusundaki Seçmeli
Protokolün ikinci maddesinde belirtilen "Taraf Devletler, 18 yaşına erişmemiş kişilerin silahlı
kuvvetlerine zorunlu olarak alınmamasını sağlayacaklardır" şeklindeki hüküm doğrultusunda, 3634
sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ile 4654 sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silâhlı Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununda değişiklikler yapılarak, yaş sınırları 18 yaşına çıkarılmaktadır. Böylelikle,
çeşitli uluslararası platformlarda Türkiye'nin gereksiz yere ve tekraren eleştirilmesinin önüne geçilmiş
olacaktır.

– 4 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 300)

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
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ESAS Milli Savunma Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Diğer yandan, sivil kaynaktan temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıklar ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yaş
hesaplanmasında 01 Ocak tarihi esas alınarak bir standart sağlanmakta, böylelikle dört yıl ve daha fazla
süreli yükseköğrenimi bitiren sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına aynı yaş kriterlerinin uygulanması
ve adayların başvurularının artırılması amaçlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde, tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralılar ile
sadece anne sütü ile beslenmesi gereken bebeklerin annelerinin beslenme gereksinimleri 5715 Sayılı
TSK Hasta Besleme Kanunu kapsamında tedavi gördükleri kurumlarca karşılanmakta, diğer
refakatçilerin beslenme ihtiyaçları ise kendi imkanları ile karşılanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde; tedavileri yapılan, terörle mücadele ve
askerlik hizmeti sırasında yaralanan, çeşitli uzuvlarını kaybeden ve hastalıkları nedeniyle bakıma muhtaç
TSK personeli ile 18 yaşından küçük çocukların refakatçilerinin beslenme gereksinmelerinin 5715 sayılı
TSK Hasta Besleme Kanunu kapsamında karşılanamaması sonucunda refakatçiler sıkıntılar
yaşamaktadır.

Hastanelerde uygulama birliğinin sağlanması ve refakatçi beslenmesine ilişkin yaşanan sıkıntıların
ortadan kaldırılması maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde tedavi gören
ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında bulunmayan erbaş/er
ve yedek subay askeri öğrencilerin refakatçilerinin de beslenme gereksinmelerinin "Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" esas alınarak karşılanması uygun olacaktır.

Düzenleme ile, TSK yataklı tedavi yerlerinde tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların, hekimin
veya diş hekiminin tıbben gerekli görmesi üzerine en fazla bir refakatçisinin, 18 yaşını doldurmamış
çocukların refakatçisinin ise tıbben gerekli görülmesi şartı aranmadan kazana dahil edilerek beslenme
gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 145 inci maddesi " Subay, astsubay ve
askeri öğrencilerin aylık ve harçlıkları, her ayın başında peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm
hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz..." ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 164 üncü maddesi " Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma
ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz..." hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, 926 sayılı Kanuna tabi askeri personel ile 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurları
aylıklarını peşin almakta ve emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylıkları geri
alınmamaktadır.

Kamu personeline sağlanan haklar arasında paralellik sağlanması maksadıyla, 3269 sayılı Uzman
Erbaş Kanununa tabi personel ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personel için de
benzer düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Harp Akademileri Komutanlığının kuruluşunda değişiklik yapılarak Milli Güvenlik

Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi yerine Yüksek Sevk ve İdare Akademisi teşkil edilmesi
amaçlanmıştır.

Madde 2- Yapılan teşkilat değişikliğinden dolayı Harp Akademilerinin görevlerinde değişiklik
yapılması, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminin amacı ilgili maddenin (f) bendine ilave
edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- Yapılan teşkilat değişikliğinden dolayı Harp Akademilerindeki kurullar ve kurulların
görevlerinde değişiklik amaçlanmıştır.

Madde 4- Yapılan teşkilat değişikliğinden dolayı Harp Akademilerine Giriş Esaslarında değişiklik
yapılması, Kuvvet Harp Akademilerinde icra edilen Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine
başvuru şartları, başvuru sahiplerinin nitelikleri, seçimi ve eğitime ilişkin esaslar dâhil edilmesi
amaçlanmaktadır.

Madde 5- Madde ile, Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimine girişe engel haller söz konusu
maddeye ve madde başlığına dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 6- Yapılan teşkilat değişikliğinden dolayı Akademik Eğitim-Öğretim sürelerinde değişiklik
amaçlanmıştır.

Madde 7- Madde ile, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden çıkarılma ve çıkma esasları
söz konusu maddeye dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 8- Madde ile, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine müracaat etme hakkı bulunan;
1990 ve 1991 neşetli subayların Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine müracaat esaslarının
belirtilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 9- Madde ile muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan ya da eşinin anne veya babası
vefat eden, erbaş ve erlere askerlik hizmetinden sayılacak şekilde 10 gün izin verilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır.

Madde 10- Madde ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil
Olmaları Konusundaki Seçmeli Protokolün ikinci maddesinde yer alan "Taraf Devletler 18 yaşına
erişmemiş kişilerin silahlı kuvvetlerine zorunlu olarak alınmamasını sağlayacaklardır." ifadesindeki 18
yaş ile 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun mevcut halindeki 15 yaş arasındaki
uyumsuzluğun giderilmesi amaçlanmıştır.

Madde 11- Madde ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil
Olmaları Konusundaki Ek İhtiyari Protokolün ikinci maddesinde yer alan " Taraf devletler 18 yaşına
erişmemiş kişilerin silahlı kuvvetlerine zorunlu olarak alınmamasını sağlayacaklardır." ifadesi ile
çelişkinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 12- Madde ile; temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 13- Madde ile; Harp Akademileri Komutanlığında yapılan teşkilat değişikliği nedeniyle
nasıp düzeltilmesine ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesi ve tıpta uzmanlık eğitimini herhangi bir
nedenle tamamlayamayan tabip subayların rütbe bekleme sürelerinin uzatılmaması amaçlanmıştır.

Madde 14- Madde ile; temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.
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Madde 15- Madde ile; tıpta uzmanlık öğrenimini tamamlayamadıkları için rütbe bekleme süreleri
uzatılan tabip subayların nasıp düzeltmelerinin yapılması amaçlanmıştır.

Madde 16- Madde ile; temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 17- Madde ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi ve Devlet Personel
Başkanlığının 1 Numaralı Kamu Personeli Genel Tebliği'nin 6/A maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş
Kanunu'nun "Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği
kesilen uzman erbaşlar tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar." hükmü birbiri ile çelişmektedir.
Bu kapsamda açıktan sivil memur temin sürecinde tenakuzları önlemek maksadıyla değişiklik yapılması
amaçlanmıştır.

Madde 18- Madde ile; temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 19- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, uzman
erbaşlara peşin olarak ödenen aylıklarla ilgili hususun Kanun'da düzenlenmesi ve diğer kamu personeline
sağlanan emeklilik ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylığın geri alınmaması hakkının verilmesi
hedeflenmiştir.

Madde 20- Madde ile, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında
bulunmayan erbaş/er ve yedek subay askeri öğrencilerin refakatçilerinin de beslenme gereksinmelerinin
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nde olduğu gibi hastanelerce karşılanarak uygulama
birliği sağlanması ve böylece, TSK yataklı tedavi yerlerinde tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların,
hekimin veya diş hekiminin tıbben gerekli görmesi üzerine en fazla bir refakatçisinin, 18 yaşını
doldurmamış çocukların refakatçisinin ise tıbben gerekli görülmesi şartı aranmadan kazana dahil edilerek
beslenme gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmıştır.

Madde 21- Madde ile; temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 22- Madde ile; temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi, dört yıl ve
daha fazla süreli yükseköğrenimi bitiren sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına aynı yaş kriterlerinin
uygulanması ve adayların başvurularının artırılması amaçlanmıştır.

Madde 23- Madde ile; temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların
yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 24- 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle,
benzer haklara tabi diğer kamu personeline tanınan, vefat ve malulen emeklilik hallerinin uygulandığı
durumlarda o aya ait peşin ödenen aylığın geri alınmaması hususunun düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 25- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 26- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Milli Savunma Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milli Savunma Komisyonu

Esas No: 2/697 21/6/2012
Karar No: 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL ve Çankırı Milletvekili Hüseyin FİLİZ ile bir milletvekili

tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça, 19/6/2012
tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza
havale edilen (2/697) esas numaralı “Harp Akademileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 21/6/2012 tarihli 7 nci toplantısında, Hükümeti
temsilen Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ ve beraberinde Bakanlık yetkilileri, Maliye Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla
görüşülmüştür.

Teklif ile;
- Milli Güvenlik Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi kapatılarak yerine Silahlı Kuvvetler

Yüksek Sevk İdare Akademisi kurulmaktadır.
- Halen Kuvvet Harp Akademileri bünyesinde devam etmekte olan Komutanlık ve Karargâh

Subaylığı Öğrenimi yasal dayanağa kavuşturulmaktadır.
- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olmaları

konusundaki Seçmeli Protokolün ikinci maddesinde belirtilen “Taraf Devletler, 18 yaşına erişmemiş
kişilerin silahlı kuvvetlerine zorunlu olarak alınmamasını sağlayacaklardır” şeklindeki hüküm
doğrultusunda, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ile 4654 sayılı Memleket İçi Düşmana
Karşı Silâhlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda değişiklikler yapılarak, yaş sınırları 18 yaşına
çıkarılmaktadır.

- Sivil kaynaktan temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların yaşlarının
hesaplanmasında yaşanan karışıklıklar ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yaş
hesaplanmasında 01 Ocak tarihi esas alınarak bir standart sağlanmaktadır.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin yataklı tedavi yerlerinde tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların,
hekimin veya diş hekiminin tıbben gerekli görmesi üzerine en fazla bir refakatçisinin, 18 yaşını
doldurmamış çocukların refakatçisinin ise tıbben gerekli görülmesi şartı aranmadan kazana dahil edilerek
beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

- Kamu personeline sağlanan haklar arasında paralellik sağlanması maksadıyla, 3269 sayılı Uzman
Erbaş Kanununa tabi personel ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personel için aylık
ve harçlıkların peşin ödenmesi ve emekliye ayrılma veya ölüm hallerinde geri alınmamasına yönelik
düzenleme yapılmaktadır.

- Tıpta uzmanlık eğitimini herhangi bir nedenle tamamlayamayan tabip subayların rütbe bekleme
sürelerinin uzatılmaması ve geçmişe yönelik nasıp düzenlemesi yapılmaktadır.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde, teklif sahiplerinden İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL
yapmış olduğu sunuş konuşmasında; teklif ile; Harp Akademileri Komutanlığının kuruluşunda değişiklik
yapılarak Milli Güvenlik Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi yerine Yüksek Sevk ve İdare
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Akademisinin kurulduğunu, Harp Akademilerindeki kurullar ve kurulların görevlerinde değişiklik
yapıldığını, Harp Akademilerine Giriş Esaslarında değişiklik yapıldığını, Kuvvet Harp Akademilerinde
icra edilen Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine başvuru şartları, başvuru sahiplerinin
nitelikleri, seçimi ve eğitime ilişkin esasların düzenlendiğini, Akademik Eğitim-Öğretim sürelerinde
değişikliğe gidildiğini, muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan ya da eşinin anne veya babası
vefat eden, erbaş ve erlere askerlik hizmetinden sayılacak şekilde 10 gün izin verilmesinin sağlandığını,
temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı adayların yaşlarının hesaplanmasında yaşanan
karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesinin amaçlandığını, Harp Akademileri Komutanlı-
ğında yapılan teşkilat değişikliği nedeniyle nasıp düzeltilmesine ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesi
ve tıpta uzmanlık eğitimini herhangi bir nedenle tamamlayamayan tabip subayların rütbe bekleme
sürelerinin uzatılmamasının sağlandığını, asker hastanelerinde hasta refakatçilerinin beslenme ihtiyacının
karşılanmasına yönelik düzenleme yapıldığını, BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocukların Silahlı
Çatışmalara Dâhil Olmaları Konusundaki Seçmeli Protokolün ikinci maddesinde yer alan “Taraf
Devletler 18 yaşına erişmemiş kişilerin silahlı kuvvetlerine zorunlu olarak alınmamasını
sağlayacaklardır.” ifadesindeki 18 yaş ile 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun mevcut
halindeki 15 yaş arasındaki uyumsuzluğun giderildiğini ve sözleşmeli Erbaş ve Erlerin, maaşlarının
peşin ödenmesine ve benzer haklara tabi diğer kamu personeline tanınan, vefat ve malulen emeklilik
hallerinin uygulandığı durumlarda o aya ait peşin ödenen aylığın geri alınmaması hususunun
düzenlenmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını, ifade etmişlerdir.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler esnasında Komisyon üyesi milletvekilleri tarafından teklif
üzerinde olumlu görüşler ifade edilmiş, ancak bu kadar önemli konuların teklif olarak değil de tasarı
olarak getirilmesinin ve alelacele olarak getirilmesinin yanlış olduğunu, teklifin maddeleri ve
gerekçesinin tam anlaşılmadığını, Harp Akademilerine aday olan subayların kendisi ve eşinin her şeyi
ile örnek olması gerektiğini, bunun aksini düşünmenin mümkün olamayacağını ifade etmişlerdir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sonucunda maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Teklifin;

- Çerçeve 1 inci maddesi aynen,

- Çerçeve 2 nci maddesi aynen,

- Çerçeve 3 üncü maddesi aynen,

- Çerçeve 4 üncü maddesinin giriş kısmında yer alan “(e) bendinden sonra gelmek üzere” ifadesi,
kanun yapım tekniğine uygunluğu sağlamak amacıyla “fıkraya” şeklinde değiştirilmek suretiyle,

- Çerçeve 5 inci maddesinde geçen “aynı fıkrasının” ibaresinin kaldırılarak redaksiyona tabi
tutulmak suretiyle,

- Çerçeve 6 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

- Çerçeve 7 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

- Çerçeve 8 inci maddesi çerçeve hükmünde yer alan “birinci geçici maddeden sonra gelmek üzere”
ibaresinin kanun yapım tekniğine uygunluğu sağlamak amacıyla çıkarılmak suretiyle,

- Çerçeve 9 uncu maddesi aynen,

- Çerçeve 10 uncu maddesi aynen,

- Çerçeve 11 inci maddesi aynen,

- Çerçeve 12 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,
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- Çerçeve 13 üncü maddesi aynen,

- Çerçeve 14 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

- Çerçeve 15 inci maddesinde geçen “GEÇİCİ MADDE 33” ibaresi sehven yanlış yazıldığından
madde numarası “GEÇİCİ MADDE 35” şeklinde düzeltilmek suretiyle,

-Çerçeve 16 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

-Çerçeve 17 nci maddesi uygulamada oluşabilecek sorunların engellenmesi amacıyla teklif
metninden çıkarılmak suretiyle,

-Çerçeve 18 inci maddesi, 17 nci madde olarak aynen,

-Çerçeve 19 uncu maddesi, 18 inci madde olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

-Çerçeve 20 nci maddesi, 19 uncu madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

-Çerçeve 21 inci maddesi, 20 nci madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

-Çerçeve 22 nci maddesi, 21 inci madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

-Çerçeve 23 üncü maddesi, 22 nci madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

-Çerçeve 24 üncü maddesi, 23 üncü madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

-Çerçeve 25 inci maddesi, 24 üncü madde olarak aynen,

-Çerçeve 26 ncı maddesi, 25 inci madde olarak aynen,

Kabul edilmiştir.

Teklifin tümünün oylanmasından önce Komisyon Başkanlığına raporun yazımı ve metnin
düzenlenmesi hususunda redaksiyon yetkisi verilmiştir.

Komisyonumuzca Teklifin tümü oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Oğuz Kağan Köksal Şirin Ünal Dilek Yüksel
Kırıkkale İstanbul Tokat

Kâtip Üye Üye

Mustafa Akış Seyit Sertçelik Arif Bulut
Konya Ankara Antalya

Üye Üye Üye

Turhan Tayan Tülin Erkal Kara Mehmet Süleyman Hamzaoğulları
Bursa Bursa Diyarbakır

(Muhalefet şerhi vardır)

Üye Üye Üye

Fevai Arslan Ali Şahin Gülay Dalyan
Düzce Gaziantep İstanbul
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Üye Üye Üye

Erdal Kalkan Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu Osman Kahveci

İzmir Kahramanmaraş Karabük

Üye Üye Üye

Ömer Faruk Öz Münir Kutluata Halil Özcan

Malatya Sakarya Şanlıurfa

Üye Üye

Orhan Düzgün Koray Aydın

Tokat Trabzon
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MUHALEFET ŞERHİ

Muhalefet şerhimdir.

Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin
tümüne muhalifim.

Zira ülke çok sıkıntılı günler yaşarken Harp Akademileri gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli
konularında yasa teklifi ile değişiklik öngörmeyi ciddiyetten uzak buluyorum. Alelacele 3 milletvekilinin
teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli kanunlarında değişiklik öngörmek izah edilemez. Harp
Akademilerine aday subayın özel ve önemli konumu vardır ve olacaktır. Böyle bir subayın eşinin tutum
ve davranışları pek tabidir ki Harp Akademisine girişe engel teşkil etmelidir. Lüks ve israfı şöhret
bulmuş, veya kumar veya uyuşturucu müptelası çevrelerle çok özel ilişkilere girmiş, terör odakları ile
içli-dışlı olmuş bir subay eşinin bu durumu o subayın kurmaylık yolunu kapamalıdır. Türk Silahlı
Kuvvetleri sıradan bir kuvvet, bir ordu değildir. Türk askeri disiplini ile şan ve şerefi ile ciddi aile
yaşantısı ile Atatürk ilkelerine bağlılığı ile köklü bir ocaktır.

Bu sebeple teklife muhalifim. 21.06.2012

Turhan Tayan

Bursa
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ŞİRİN ÜNAL VE
ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN FİLİZ

İLE 1 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
HARP AKADEMİLERİ KANUNU VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı

Harp Akademileri Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisi,"

MADDE 2- 3563 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve
birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde
planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile
bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek
tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik
konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve
bünyesinde açılan kursları yönetmek."

"f) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı
dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının
yapacağı plâna göre, Harp Akademileri
bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile Komutanlık
ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine katılan
subayların, meslekî bilgi, sevk ve idare
kabiliyetlerini geliştirmek."

MADDE 3- 3563 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ", Silahlı
Kuvvetler Akademisinin ve Milli Güvenlik
Akademisinin" ibaresi "ve Silahlı Kuvvetler Yüksek
Sevk ve İdare Akademisinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 3563 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (e) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini
bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte
gösterilecek kurmay subaylar katılır. İhtiyaç
halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey
yönetici görevi alan veya alacak subaylar da
Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika
programına katılabilirler."

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

HARP AKADEMİLERİ KANUNU VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı
Harp Akademileri Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisi,”

MADDE 2- 3563 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve
birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde
planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile
bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek
tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik
konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve
bünyesinde açılan kursları yönetmek.”

“f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı
dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının
yapacağı plâna göre, Harp Akademileri
bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile Komutanlık
ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine katılan
subayların, meslekî bilgi, sevk ve idare
kabiliyetlerini geliştirmek.” 

MADDE 3- 3563 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “,Silahlı
Kuvvetler Akademisinin ve Milli Güvenlik
Akademisinin” ibaresi “ve Silahlı Kuvvetler Yüksek
Sevk ve İdare Akademisinin” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4- 3563 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini
bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte
gösterilecek kurmay subaylar katılır. İhtiyaç
halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey
yönetici görevi alan veya alacak subaylar da
Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika
programına katılabilirler.”
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"f) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimine; Kurmay subaylar hariç, kaynak
gözetmeksizin tüm subaylar, 926 sayılı TSK
Personel Kanunu gereğince astsubaylıktan subay
olanlardan en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek
okul bitirenler ve sözleşmeli subaylardan
muvazzaf subaylığa geçenler katılır. Başvuru
şartları, başvuru sahiplerinin nitelikleri, seçimi ile
eğitime ve diğer hususlara ilişkin esaslar
yönetmelikte gösterilir."

MADDE 5- 3563 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile
aynı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Harp Akademileri ile Komutanlık ve
Karargâh Subaylığı Öğrenimine girişe engel
haller aşağıda gösterilmiştir:"

"d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi
tarafından Akademiye girmeye layık görülmeyerek
hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen
subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve
Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine
alınmazlar."

MADDE 6- 3563 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisinde eğitim-öğretim süresi kurmay
subaylar için beş aydır. Diğer kurs ve sertifika
programı benzeri eğitimlerin süreleri, Kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harp Akademileri
Komutanlığının teklifi ile Genelkurmay
Başkanlığınca belirlenir."

"Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı
Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde
eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel
gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya
uluslararası askerî politik şartlar ile Kuvvet
Komutanlıklarının ihtiyaçları gibi sebeplerle
Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir, kısaltılabilir
veya bu eğitim-öğrenimin bir kısmı uzaktan
eğitim şeklinde verilebilir."

“f) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimine; kurmay subaylar hariç, kaynak
gözetmeksizin tüm subaylar, 27/7/1967 tarihli ve
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu gereğince astsubaylıktan subay olanlardan
en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksekokul bitirenler
ve sözleşmeli subaylardan muvazzaf subaylığa
geçenler katılır. Başvuru şartları, başvuru
sahiplerinin nitelikleri, seçimi ile eğitime ve diğer
hususlara ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 5- 3563 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harp Akademileri ile Komutanlık ve
Karargâh Subaylığı Öğrenimine girişe engel
haller aşağıda gösterilmiştir:”  

“d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi
tarafından Akademiye girmeye layık
görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi
verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine
ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimine alınmazlar.”

MADDE 6- 3563 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare
Akademisinde eğitim-öğretim süresi kurmay
subaylar için beş aydır. Diğer kurs ve sertifika
programı benzeri eğitimlerin süreleri, Kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harp Akademileri
Komutanlığının teklifi ile Genelkurmay
Başkanlığınca belirlenir.”

“Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı
Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde
eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel
gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya
uluslararası askerî politik şartlar ile Kuvvet
komutanlıklarının ihtiyaçları gibi sebeplerle
Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir,
kısaltılabilir veya bu eğitim-öğretimin bir kısmı
uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.”
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(İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve 
Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz 

ile 1 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 7- 3563 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Kuvvet Harp Akademilerinden ve
Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden,
çıkarılma ve çıkma

MADDE 13- Kuvvet Harp Akademilerinden
ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğreniminden çıkarılma ve çıkma esasları
aşağıda gösterilmiştir.

a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri
öğrencileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimine devam eden müdavimler Harp
Akademileri öğrenimi sırasında;

(1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkûm olanlar,
taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler,
disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince
toplam 7 gün ve daha fazla hapis cezası ile
mahkum olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile
ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,

(2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte
gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönetmelikte
tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,

İlgili akademinin akademi kurulunun kararı
ile akademiden çıkarılırlar. Çıkarılma kararları,
Kuvvet Harp Akademileri için Genelkurmay
Başkanlığınca, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimi için ise Kuvvet Komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.

b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp
Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh
Subaylığı Öğrenimine devam etmek istemeyenlerin
yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile
ilişkileri kesilir."

MADDE 8- 3563 sayılı Kanuna birinci
geçici maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- Müktesep haklar da
dahil olmak üzere Komutanlık ve Karargâh
Subaylığı Öğreniminin yüz yüze eğitim safhasını
yarbaylığın ikinci yılında tamamlamış olması
şartıyla, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı

MADDE 7- 3563 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kuvvet Harp Akademilerinden ve
Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden
Çıkarılma ve Çıkma 

MADDE 13- Kuvvet Harp Akademilerinden
ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğreniminden çıkarılma ve çıkma esasları
aşağıda gösterilmiştir: 

a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri
öğrencileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimine devam eden müdavimler Harp
Akademileri öğrenimi sırasında;

(1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkûm olanlar,
taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler,
disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince
toplam 7 gün ve daha fazla hapis cezası ile
mahkum olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile
ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,

(2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte
gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönetmelikte
tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,

ilgili akademinin akademi kurulunun kararı
ile akademiden çıkarılırlar. Çıkarılma kararları,
Kuvvet Harp Akademileri için Genelkurmay
Başkanlığınca, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimi için ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.

b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp
Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh
Subaylığı Öğrenimine devam etmek
istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp
Akademileri ile ilişkileri kesilir.”

MADDE 8- 3563 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Müktesep haklar da
dahil olmak üzere Komutanlık ve Karargâh
Subaylığı Öğreniminin yüz yüze eğitim safhasını
yarbaylığın ikinci yılında tamamlamış olması
şartıyla, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı
Öğrenimine müracaat etme hakkı bulunan, 1990

– 15 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 300)

(İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve 
Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz 

ile 1 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)



Öğrenimine müracaat etme hakkı bulunan, 1990
ve 1991 neşetli subaylara toplam yedi yıl giriş
hakkı tanınır."

MADDE 9- 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanununun 77 nci maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum
yapan ya da ikinci derece dahil kan ve sıhri
hısımlarından biri vefat eden, erbaş ve erlere,
talepleri üzerine asgari tugay/alay ve eşidi
(Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile Deniz/Hava Kuvvetleri
Komutanlıklarında eşidi) birlik komutanlığının
onayı ile birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak
10 gün izin verilir. Bu izin süresi muvazzaflık
hizmetinden sayılır."

MADDE 10- 07/6/1939 tarihli ve 3634
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun
2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı ve
malul ve sağlığı bozulmuş olanlarla, bakıma
muhtaç çocuğu olan ve gebe bulunan kadınlar
şahsi mükellefiyete tabi tutulmazlar.

MADDE 11- 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı
Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununun 1 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Fevkalâde hallerde ve seferde havadan kıta
indirmelerine, paraşütçülere ve denizden
çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o
mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 18
yaşını bitirmiş ve 60 yaşını tamamlamamış
vatandaşlar ihtiyaca göre silâhla mukavemet
etmekle mükellef tutulurlar. Yaş haddi kadınlar
için yirmi ile kırkbeş arasıdır."

MADDE 12- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
14 üncü maddesi birinci ve ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek
okulları bitiren bayan veya erkeklerden muvazzaf
subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak
ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını,

ve 1991 neşetli subaylara toplam yedi yıl giriş
hakkı tanınır.”

MADDE 9- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanununun 77 nci maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum
yapan ya da ikinci derece dahil kan ve sıhri
hısımlarından biri vefat eden, erbaş ve erlere,
talepleri üzerine asgari tugay/alay ve eşidi
(Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile Deniz/Hava Kuvvetleri
Komutanlıklarında eşidi) birlik komutanlığının
onayı ile birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak
10 gün izin verilir. Bu izin süresi muvazzaflık
hizmetinden sayılır.”

MADDE 10- 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 2 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı ve
malul ve sağlığı bozulmuş olanlarla, bakıma
muhtaç çocuğu olan ve gebe bulunan kadınlar
şahsi mükellefiyete tabi tutulmazlar.”

MADDE 11- 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı
Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununun 1 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fevkalâde hallerde ve seferde havadan kıta
indirmelerine, paraşütçülere ve denizden
çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o
mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 18
yaşını bitirmiş ve 60 yaşını tamamlamamış
vatandaşlar ihtiyaca göre silâhla mukavemet
etmekle mükellef tutulurlar. Yaş haddi kadınlar
için yirmi ile kırkbeş arasıdır.”

MADDE 12- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“En az dört yıl süreli fakülte veya
yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden
muvazzaf subay olmak için başvuranlar;
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat
yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi
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lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise
otuz iki yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay
olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de
haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay
Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk
Silâhlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında
yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen
sınıflarda muvazzaf subaylığa naspedilebilirler."

"En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek
okulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde
askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak
ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını,
lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise
otuz iki yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf
subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı
şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa
naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip
başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya
terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte
veya yüksek okulları bitirip başvuranlar da birinci
fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa
naspedilebilirler."

MADDE 13- 926 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "Harp
Akademileri tahsili," ibaresinden sonra gelmek
üzere "Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta
uzmanlık öğrenimi," ibaresi eklenmiş, (d)
bendinde yer alan "Silâhlı Kuvvetler
Akademisinden" ibaresi "Silahlı Kuvvetler
Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden" şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 14- 926 sayılı Kanununun 68 inci
maddesi birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"b) Genelkurmay Başkanlığı tarafından
tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek
yüksek okullarını kendi nam ve hesabına
bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek
öğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın
ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını,
daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için
yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak; uzman
erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış,

yedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış
olanlarda ise otuz iki yaşını bitirmemiş olmak,
yedek subay olma koşullarını taşımak ve diğer
nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla
Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma
göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harp
okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince
yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa
naspedilebilirler.

En az dört yıl süreli fakülte veya
yüksekokulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde
askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak
ayının ilk günü itibarıyla yirmi yedi yaşını,
lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise
otuz iki yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf
subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı
şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa
naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip
başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya
terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte
veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da birinci
fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa
naspedilebilirler.”

MADDE 13- 926 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “Harp
Akademileri tahsili,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta
uzmanlık öğrenimi,” ibaresi eklenmiş, (d)
bendinde yer alan “Silâhlı Kuvvetler
Akademisinden” ibaresi “Silahlı Kuvvetler
Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 14- 926 sayılı Kanunun 68 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) 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 itibariyle yirmi yedi yaşını, daha az
süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmi beş
yaşını bitirmemiş olmak; uzman erbaşlar için
4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet
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8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikte
öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik
eğitiminde başarılı olmak gereklidir."

MADDE 15- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 33- Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce Gülhane Askeri
Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi
nedeniyle 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca rütbe bekleme süresi uzatılan
askeri personelin nasıp düzeltmesi, 36 ncı
maddenin birinci fıkrasının değişik (c) bendi
uyarınca geçmişe dönük olarak yeniden yapılır.
Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak nasıp
düzeltmeleri nedeniyle geçmişe yönelik maaş ve
özlük hakkı farkı ödenmez."

MADDE 16- 18/3/1986 tarihli ve 3269
sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4- Kuvvet Komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından hazırlanan ve
Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya
uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş
kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman
erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan
komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur.
İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere
sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan
çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin
üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar,
müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü
itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak
şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler.
Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara
göre çalıştırılırlar."

MADDE 17- 3269 sayılı Kanununun 12 nci
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık sebebiyle sözleşmesi feshedilenler
ve sözleşmelerini kendi istekleri ile yenilemedikleri
için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış olanlar
hariç, her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi
feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği
kesilen uzman erbaşlar tekrar Türk Silahlı
Kuvvetlerine alınmazlar."

yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikte öngörülen
sınavlar ile uygulanacak temel askerlik
eğitiminde başarılı olmak gereklidir.”

MADDE 15- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 35- Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce Gülhane Askeri
Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi
nedeniyle 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi uyarınca rütbe bekleme süresi uzatılan
askeri personelin nasıp düzeltmesi, 36 ncı
maddenin birinci fıkrasının değişik (c) bendi
uyarınca geçmişe dönük olarak yeniden yapılır.
Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak nasıp
düzeltmeleri nedeniyle geçmişe yönelik maaş ve
özlük hakkı farkı ödenmez.”

MADDE 16- 18/3/1986 tarihli ve 3269
sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Kuvvet Komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından hazırlanan ve
Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya
uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş
kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman
erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan
komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur.
İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere
sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan
çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin
üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar,
müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü
itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak
şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler.
Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara
göre çalıştırılırlar.”

– 18 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi           (S. Sayısı: 300)

(İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve 
Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz 

ile 1 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 18- 3269 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"4) Astsubay meslek yüksek okulu giriş
sınavına müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk
günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak,"

MADDE 19- 3269 sayılı Kanununun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

"Uzman erbaşların aylıkları, her ayın başında
peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm
hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık geri
alınmaz."

MADDE 20- 21/11/2007 tarihli ve 5715
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme
Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"MADDE 2- (1)Bu Kanun, Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde;

a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve
yaralılarla, hekimin veya diş hekiminin tıbben
gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkı
sağlayacak en fazla bir refakatçisinin,

b) 18 yaşını doldurmamış çocuklar için
refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi
şartı aranmadan en fazla bir refakatçisinin,

c) Taburcu edilen veya muayene edilerek
raporlarında belirtilen süre içinde istirahat ve
tedavilerine birlik ve kurumlarında devam
edilecek olan askeri öğrenci, erbaş ve erlerin,
hekimin gerekli görmesi durumunda tedavilerine
katkı sağlayacak, beslenme gereksinimlerinin
karşılanmasını kapsar.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren
hastaların ve refakatçilerinin, bu kanun
kapsamına giren yataklı tedavi kurumlarında
beslenmeleri ilgili mevzuatına göre yürütülür."

MADDE 21- 13/6/2001 tarihli ve 4678
sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 3269 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Astsubay meslek yüksekokulu giriş
sınavına müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk
günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş
olmak,”

MADDE 18- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Uzman erbaşların aylıkları, her ayın başında
peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm
hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık geri
alınmaz.”

MADDE 19- 21/11/2007 tarihli ve 5715
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme
Kanununun 2 nci maddesi  aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde;

a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve
yaralılarla, hekimin veya diş hekiminin tıbben
gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkı
sağlayacak en fazla bir refakatçisinin, 

b) 18 yaşını doldurmamış çocuklar için
refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi
şartı aranmadan en fazla bir refakatçisinin,

c) Taburcu edilen veya muayene edilerek
raporlarında belirtilen süre içinde istirahat ve
tedavilerine birlik ve kurumlarında devam
edilecek olan askeri öğrenci, erbaş ve erlerin,
hekimin gerekli görmesi durumunda tedavilerine
katkı sağlayacak,

beslenme gereksinimlerinin karşılanmasını
kapsar. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren
hastaların ve refakatçilerinin, bu Kanun
kapsamına giren yataklı tedavi kurumlarında
beslenmeleri ilgili mevzuatına göre yürütülür.”

MADDE 20- 13/6/2001 tarihli ve 4678
sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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"Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört
yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat
yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi
yedi yaşını, lisans üstü eğitimini tamamlamış
olanlardan otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar
teşkil eder."

MADDE 22- 4678 sayılı Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; Genelkurmay
Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya
branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının
ilk günü itibariyle dört yıl veya daha fazla süreli
yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşını,
dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi
bitirenler için yirmi dört yaşını, bitirmemiş
olanlardan ve aynı şartları haiz uzman
erbaşlardan, Yönetmelikte belirtilen diğer şartları
haiz bulunanlar teşkil eder."

MADDE 23- 10/03/2011 tarihli ve 6191
sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"(1) Sözleşmeli er kaynaklarını; en az
ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu
olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak
tamamlamış ve terhislerinin üzerinden üç yıldan
fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının
ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş
olanlar teşkil eder".

MADDE 24- 6191 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(11) Vefat eden veya Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından ilgili mevzuat hükümleri
gereğince emekliye ayrılan sözleşmeli erbaş ve
erlerden, o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz."

“Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört
yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat
yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi
yedi yaşını, lisansüstü eğitimini tamamlamış
olanlardan otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar
teşkil eder.”

MADDE 21- 4678 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli astsubay kaynaklarını;
Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek
bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak
ayının ilk günü itibarıyla dört yıl veya daha fazla
süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmi yedi
yaşını, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenimi
bitirenler için yirmi dört yaşını bitirmemiş
olanlardan ve aynı şartları haiz uzman
erbaşlardan, Yönetmelikte belirtilen diğer şartları
haiz bulunanlar teşkil eder.”

MADDE 22- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sözleşmeli er kaynaklarını; en az
ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu
olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak
tamamlamış ve terhislerinin üzerinden üç yıldan
fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının
ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş
olanlar teşkil eder.”

MADDE 23- 6191 sayılı Kanunun 7 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Vefat eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereğince
emekliye ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, o
aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.”
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(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 25- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer. 

MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 24- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer. 

MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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