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A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey'in, Mardin'in düşman 

işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümüne ve Öğretmenler Günü'ne iliş
kin gündem dışı konuşması 

2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Trakya'da yoğun ve şid
detli yağışlar nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 

3.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, bölücü teröre ilişkin gün
dem dışı konuşması 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 milletvekilinin, uyuşturucu, al

kol ve sigara bağımlılığı ile kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, 
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Sayfa 
sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 milletvekilinin, bal ve diğer arı 364366 
ürünlerinin üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak 
arıcılığın geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

3.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 milletvekilinin, bele- 366:368 
diyelerin altyapı, katı atık ve atık su yönetimindeki sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/53) 

368:370 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 370,375 
1.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 370-374 375-436 

Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sa
yısı: 50) 

2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme (Besleme) Kanunu Tasarı- 370374 375388 
sı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/431) (S.Sayısı: 49) 

3.- Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Ka- 389-407 
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/436) (S. Sayısı: 51) 

4.- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine (Yön ve Kapsamı- 408 422 
na) Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 33) 

422:436 
VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ

MALAR 
1.- İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer'in, Amasya Milletvekili Hüseyin 374 

Unsal'm, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

374:375 
VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 4 3 7 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, seviye belirleme sınavı sistemi- 437-446 
ne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/461) 

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki bir yatılı ilköğre- 437-439 
tim bölge okulunun eksikliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik'in cevabı (7/468) 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, sağlık meslek liselerine iliş- 440-441 
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/504) 

4.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, iptal edilen yönetmeliğe göre 441 444 
atanan yöneticilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/546) 

348-
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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
İzmir Milletvekili Şenol BaFın, şehit ve gazi ailelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş

masına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek cevap verdi. 
İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Dünya Çocuk Hakları Günü ve 24 Kasım Öğretmenler 

Günü münasebetiyle, çocukların güvenli eğitim hakkının gözetilmesine ve öğretmenlerin yetişme ve 
tayin şartları ile çocuklarımızın yetişmesinde öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin önemine, 

Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı, terörle mücadele için askerî önlemler dışında ekonomik, 
toplumsal ve kültürel önlemlerin de alınmasına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu, Edirne'de meydana gelen su taşkını ve sel felaketine, 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü, Tekirdağ ve Edirne'de meydana gelen sel felaketine, 
İlişkin birer açıklamada bulundular. 
Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araştı

rılarak (10/48), 
Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 milletvekilinin, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın 

araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için (10/49), 
Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik farklarının 

araştırılarak dengeli gelişme için (10/50), 
Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner

geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmele
rinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı 
Oktay Asadov'un davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle Azerbaycan Cum
huriyetine resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 18, 26, 
19 ve 29'uncu sıralarında yer alan 33, 47, 34 ve 54 sıra sayılı Kanun Tasarılarının sırasıyla bu kıs
mın 6, 7, 8 ve 9'uncu sıralarına alınmasına ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre 
teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 20/11/2007 ve 27/11/2007 Salı günleri 15.00-23.00,21/11/2007 
ve 28/11/2007 Çarşamba ile 22/11/2007 ve 29/11/2007 Perşembe günleri 14.00-20.00 saatleri ara
sında çalışmasına; 20/11/2007 ve 27/11/2007 Salı günkü birleşimlerde sözlü sorulardan sonra, diğer 
denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve 21/11/2007 ve 
28/11/2007 Çarşamba günleri sözlü soruların görüşülmemesine; 

33 sıra sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı'nın (1/315); 
1 ila 17'nci maddelerinin (17 madde) birinci bölüm, 
18 ila 3 l'inci maddelerinin (15 madde) ikinci bölüm (toplam 32), 
34 sıra sayılı Tanık Koruma Kanunu Tasarısı'nın; 
1 ila 16'ncı maddelerinin (16 madde) birinci bölüm, 
17 ila 27'nci maddelerinin (11 madde) ikinci bölüm (toplam 27), 
47 sıra sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı'nın (1/337); 
1 ila 20'nci maddelerinin (20 madde) birinci bölüm, 
21 ila 48'inci maddelerinin (28 madde) ikinci bölüm, 
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49 ila 65'inci maddelerinin (17 madde) üçüncü bölüm (toplam 65), 
İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine; 
İlişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan (6/14), 
2'nci " " (6/15), 
3'üncü " " (6/17), 
4'üncü " " (6/18), 
Esas numaralı soru önergelerinin, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı için yazılı soruya çev

rilerek gündemden çıkarıldığı bildirildi; Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç de görüşlerini açıkladılar; 

5 ve 20'nci sıralarında bulunan, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in (6/21), (6/145), 
12 ve 19'uncu sıralarında bulunan, Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in (6/136), (6/144), 
41'inci sırasında bulunan, Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün (6/173), 
46'ncı sırasında bulunan, Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun (6/178), 
Esas numaralı sorularına İçişleri Bakanı Beşir Atalay cevap verdi; Tunceli Milletvekili Kamer 

Genç, Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner de cevaplara karşı gö
rüşlerini açıkladılar. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/268) (S. Sayısı: 46) görüşmeleri tamamlanarak, 
2'nci sırasında bulunan, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İs

tanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nm, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (1/441, 2/26) (S. Sayısı: 52) yapılan görüşmelerden sonra, 

3'üncü sırasında bulunan, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansı'nın (1/438) (S. Sayısı: 50) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak madde
lerine geçilmesi, 

Kabul edildi. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 
İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
Konuşmalarında şahıslarına sataştıkları iddiasıyla birer konuşma yaptılar. 
21 Kasım 2007 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birle

şime 22.57'de son verildi. 
Meral AKŞENER 

Başkan Vekili 
Harun TÜFEKÇİ Fatoş GÜRKAN 

Konya Adana 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Canan CANDEMİR ÇELİK 
Bursa 

Kâtip Üye 
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No.: 35 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

21 Kasım 2007 Çarşamba 
Tasarılar 

1.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Harp Akademileri Kanunu, Harp Okulları Kanunu 
ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/453) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 8.11.2007) 

2.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı (1/454) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Millî Savunma Komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

3.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/455) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayol
ları ve Köprüler ile İlgili İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/456) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

5.- Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/457) (Plan ve Bütçe ile 
Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

6.- Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı (1/458) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet; Dışişleri ile İçiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

7.- Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/459) 
(Plan ve Bütçe ile Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

8.- Askeri Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/460) (Millî Sa
vunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

9.- Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanunu Tasarısı (1/461) (Avrupa Birliği Uyum; Ana
yasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2007) 

Teklif 
1.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor

tası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/64) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir akarsuyun ıslahına ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 
2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir göletin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kızlaryolu Barajı projesine ilişkin Çev

re ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 
4.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, İstanbul'da yabancı bir üniversitenin yerleşke açtığı ha

berlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 
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5.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, miras hukukunda yapılacağı iddia edilen bir değişik
liğe ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/201) (Başkanlığa geliş tari
hi: 9.11.2007) 

6.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Camiler Haftası nedeniyle yayınlandığı iddia edilen ge
nelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

7.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip verilmedi
ğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

8.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, bir kongrede açıklanan görüşe tepki verilip verilmedi
ğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/204) (Başkanlığa geliş tari
hi: 9.11.2007) 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hububat destekleme primleri ödemesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun lojman ihtiyacına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 
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24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulu lojmanının onarımına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

32.- Manisa Milletvvekili Mustafa Enöz'ün, Yeşilkavak Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

33.- Manisa Milletvvekili Mustafa Enöz'ün, Gördes Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, sosyal güvenlik alanında yeni düzenleme

ler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/757) (Başkanlığa geliş tari
hi: 9.11.2007) 

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Barzani ve Talabani'nin Türk vatandaşı olup 
olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

3.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, yabancı bir üniversitenin İstanbul'da kampus 
açmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

4.- İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, terör örgütünün kullandığı silahların ait olduğu ülkele
re yönelik girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

5.- İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, şehit ve gazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, RTÜK'ün ceza verdiği kanal ve programlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

1- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Devlet Şeref Madalyasının verilme yöntemine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

8.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın TOKİ konutlarına ve imar planı tadilatlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

9.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, zabıta memurlarına fiili hizmet zammı verilme
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/765) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.11.2007) 
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10.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

11.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'daki bir parkın revizyon projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

12.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, kamu araçlarının egzos emisyonlarının ölçümüne 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gazi ve şehit çocuklarının eğitimlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

14.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, iller arası görevlendirme yapılan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

15.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, ders ve yardımcı ders kitaplarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

16.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, hayvancılıktaki kayıt sistemine ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'm, Mersin'deki dolu afetinden oluşan hasarın tespitine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

18.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TRT yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

19.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Türk-Yunan AB Alt Komitesinin faaliyet
lerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

20.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun Trabzon'da bir derivasyon tüneli ih
tiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

21.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Yatağan İlçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

22.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, vergilerdeki kayıp ve kaçağa ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

23.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının maliyetine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2007) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı ile 

kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2007) 

2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 23 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimin
de ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2007) 

3.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2007) 
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21 Kasım 2007 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'üncü Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için beş dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üye
lerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla beş dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Mardin'in Kurtuluş Günü münasebetiyle söz isteyen Mardin Milletvekili 

Gönül Bekin Şahkulubey'e aittir. 
Buyurun Sayın Şahkulubey. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
/.- Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey 'in, Mardin 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 

88 'inci yıl dönümüne ve Öğretmenler Günü 'ne ilişkin gündem dışı konuşması 
GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mardin'in 

düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yılı nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yaklaşık yedi bin yıllık bir tarihî mirasın sahibi olan Mardin, Subarilerden Perslere, Sümerler-
den Romalılara, Hititlerden Artuklulara, Araplardan Selçuklulara, Akatlardan Osmanlılara birçok 
devletin egemenliğine girmiştir. Bu kadar farklı kültürlerin egemenliğini yasaya yasaya, farklı etnik 
yapıya rağmen -Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Yahudi'si, Süryani'si, Yezidi'si- herkes birbirine dostça 
bakmayı öğrenmiş... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - AKP'liler kendi arkadaşlarını dinlemiyorlar, saygısızlık yapı
yorlar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinlerseniz faydalı olacak diye düşünüyorum. 
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GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY (Devamla) - ...ve geçmişiyle geleceğiyle, farklı kültürlerin 
yarattığı hoşgörüyle, dünyaya örnek bir şehir olmuştur. Bu hoşgörü ortamının oluşturduğu birlikte
lik ile bağımsız vatan kararlılığını, düşmana tek silah sıkmadan, onurlu duruşlarıyla ortaya koyan 
Mardinliler, şehri işgale hazırlanan düşman kuvvetlerine topluca saldırı ruh hâlini en güzel şekilde 
yansıtmışlardır. Bu ruh hâli ve yürekli tavır neticesinde, silaha sarılmadan şehrin işgal kuvvetlerinin 
eline geçmesine engel olmuşlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; medeniyetler beşiği olan Mardin, birçok sosyal ve kültü
rel zenginliğe sahiptir. Buna rağmen, ilimizde yıllardır az gelişmişliğin getirdiği sorunların üstesin
den gelinememiştir. Kalkınmanın önündeki sorunların üstesinden gelebilmek için, demokratikleşme, 
insani gelişme, sermaye birikimi, adaletli bölüşüm, istikrar ve sürdürülebilirlik sorunlarının üstesin
den gelmek gerekmektedir. AK Parti Hükümetleri döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının 
gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik far
kını ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilen sosyal, ekonomik ve siyasal açılımların doğru oldu
ğu, geçtiğimiz seçimlerde, vatandaşlarımızın partimize olan teveccühü ile tescil edilmiştir. 

Mardin'de yıllardan beri süren ve geçmiş dönemlerde çözüme kavuşturulamayan içme suyu 
problemi, AK Parti Hükümetinin 2005'te başlattığı Beyaz Su Projesi'nin çok yakında tamamlanma
sıyla son bulacaktır. 

Mardin, farklılıkları, zenginlikleri kabul eden çoğulcu kültürel yapısı, binlerce yıllık tarihe ta
nıklığı, farklı mimari tarzı, etnografık, arkeolojik ve görsel değerleriyle dünya kültür mirasının en 
önemli, aynı zamanda Türkiye'de kültür turizminin de marka şehirlerinden biridir. Bunca tarihsel ve 
kültürel mirasa, Süryaniliğin önemli bir merkezi olmasına, ayrıca yatırım teşviklerinden de yarar
lanmasına rağmen, bu marka şehir, bu hoşgörü ortamı gerek bölgede yaşanan terör hadiseleri ve ge
rekse AK Partiden önceki dönemlerdeki ihmaller yüzünden turizmde hak ettiği payı alamamıştır. 

13'üncü ve 14'üncü yüzyıllarda altı tane üniversitesiyle bir bilim ve kültür şehri olan Mardin, 
AK Parti İktidarıyla yeniden üniversiteye kavuşmuştur. Önceliklerimiz arasında üniversite binaları
nın yapımı yanında, Mardin'e gelerek üniversite eğitimi alacak öğrencilerin sosyokültürel ihtiyaçla
rını karşılamaya yönelik yatırımların yapılması vardır. Hem üniversitenin hem de diğer yatırımların 
yapılmasında özel sektörün katkısını da beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin güneydoğusunda yer alan Mardin, uluslarara
sı ulaşım ağı üzerinde bulunması ve özellikle de Suriye ve Irak'a bağlantısı nedeniyle kara yolu açı
sından çok önemli bir konum sergilemektedir. Nusaybin'de kurulacak olan gümrük kapısının 
açılmasıyla birlikte sahip olduğu bu özellikler, gerek yurt için pazar açısından ve gerekse ihracat im
kânları açısından Mardin'e avantaj sağlayacaktır. 

Bugün, ülkemizin içinde bulunduğu en büyük sorun işsizliktir. Mardin'de de bu sorun derinle
mesine yaşanmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın istihdamında yaşanan güçlükler işsizlik sorununun 
bir yönünü oluşturmaktadır. Çünkü Mardin'de engelli vatandaşlarımızın diğer illere oranla oranı da
ha fazladır. Birikmiş sorunların üstesinden bir çırpıda gelme imkânı yoktur, ancak AK Parti durmak
sızın yoluna devam edecek ve sorunların üstesinden tek tek gelecektir, mağdurun, mahrumun ve 
mazlumun hakkını koruyacak, yolsuzluk ve yoksulluk ve yasaklarla mücadeleye devam edecektir. İli
mizi de kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi, sanayinin gelişmesine, sosyal gelişmeye, altyapıya, 
tarımsal, çevresel ve kültürel faaliyetlere ilişkin çalışmalar ve uluslararası ilişkilerle entegre bir pro
je olup, Türkiye'nin en önemli projelerinden biridir. Proje gerçekleşme oranı arttıkça işsizlik azala-
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cak, üretim artacak ve bölge önemli bir merkez hâline gelecektir. Hükümetimiz, bu projeye ayırdığı 
ödeneği her geçen yıl artırmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, bir dakika ek süre veriyorum. Lütfen sözlerinizi tamamlayın. 
GÖNÜL BEKÎN ŞAHKULUBEY (Devamla) - Teşekkürler Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, değerli öğretmenlerimizin cumar
tesi günü kutlanacak olan Öğretmenler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Dünyada yaşanan dönü
şümlerin gerisinde kalmamak, yenilikleri izleyen değil yeniliklere yön veren bir ülke durumuna 
gelebilmek için özveriyle çalışan, hepimizin üzerinde emeği olan, dünyanın en saygıdeğer bireyleri 
öğretmenlerimize sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. 

Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahkulubey. 
Gündem dışı ikinci söz, Trakya bölgesi ve Gelibolu Yarımadası'nda yoğun şiddetli yağışlar ne

deniyle meydana gelen zararlar hakkında söz isteyen Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'e aittir. 
Buyurun Sayın Küçük. (CHP sıralarından alkışlar) 

2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük 'ün, Trakya 'da yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle mey
dana gelen zararlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
Özak 'in cevabı 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Trakya böl
gesinde 16 Kasım gece saat iki buçukta başlayan yoğun yağışların Tekirdağ, Edirne ve ilçeleri ve Ge
libolu Yarımadası'nda meydana getirdiği zararlarla ilgili sıkıntıları dile getirmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, ben de bu vesileyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, hepimizin çok şey borçlu oldu
ğumuz öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü saygıyla kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Trakya bölgesi, biliyorsunuz, yurdumuzun en önemli bölgelerinden biri, 
en büyük katma değeri ülkemize kazandıran ve tarım potansiyelinin çok yüksek olduğu ve ülkemi
zin sorunsuz insanlarının yaşadığı bir bölge. Bu yağışlar sırasında Tekirdağ, Edirne ve Gelibolu Ya
rımadası çok yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Tekirdağ'da 100 bin dekann üzerinde arazi sular altında 
kalmış ve 600 milyarın üzerinde -ilk tespitlere göre- bir zarar meydana gelmiştir. Gene, üç yüz civa
rında ev ve iş yeri su altında kalmış, tahminen -ilk tespitlere göre- 300 milyarın üzerinde zarar mey
dana gelmiştir. Gene, Tekirdağ Belediyesi, Sultanköy beldesi ve Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin 
altyapı sistemleri çökmüş ve bu belediyelerimizde, 5 trilyonu geçen, altyapıyla ilgili çok önemli sı
kıntılar ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçilerimiz büyük zarar görmüş, halkımız mağdur olmuştur. Edirne'de, 
bu sıkıntı zaten alışılagelmiş bir sıkıntı hâline gelmiş. Geçen yıl da bölgede, Edirne'de, bildiğimiz 
gibi yoğun yağışlar, özellikle Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen sularla birlikte, Arda ve Tun
ca birleşerek Meric'i oluşturmuş ve bu bölgede sürekli taşkınlara yol açmış ve bu taşkınlar sonu
cunda Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi başta olmak üzere İpsala, Uzunköprü ilçelerimizde çok 
yoğun mal ve can kayıpları oluşmuştur. 
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Ben bu vesileyle, gene, Tekirdağ'da kaybettiğimiz yurttaşımıza başsağlığı diliyor, bu felaketten 
zarar görmüş tüm Trakyalı hemşehrilerimi geçmiş olsun dileklerimle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu sıkıntıların sebebinin, bölgeye akarsu rejimini düzenlemek üzere ya
pılması gereken barajların yapılmamasının, geciktirilmesinin esas sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bildiğimiz gibi, Suakacağı Barajı, Çakmak Barajı ve Hamzabey Barajlarının yapılması sürekli ge
ciktirilerek, bölgede akarsu rejimi bir türlü sağlanamamakta ve bu felaketlerin önü de kesilememek-
tedir ve bölgeye bereket getirmesi gereken ve bölgenin bereketi olan Arda, Tunca, Meriç ve Ergene 
Nehirleri, maalesef, zaman zaman böyle felaketlerin önünü açmakta, bölge halkını huzursuz ve mut
suz etmektedir. 

/ 
Değerli arkadaşlarım, Gelibolu'da da Çokal, Bayramiç, Kocaçeşme, Süleymaniye köyleri, Ka-

lealtı köyü, Evreşe, Kavak köy yörelerinde Çokal Barajının bitmemiş olması ve bölgede akarsu re
jimini sağlayamaması nedeniyle gene büyük zararlara yol açan sel afeti oluşmuş ve bölgede 30 bin 
dönümü geçkin arazi sular altında kalmış ve çok önemli mal kayıpları ortaya çıkmıştır, can kaybının 
olmaması en büyük tesellimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Çokal Barajı, tarihî Gelibolu Yarımadası'na hayat verecek olan ve sekiz 
dokuz bin hektar civarında araziyi sulayacak olan ve bölgede yaşam kalitesini artıracak olan çok 
önemli bir baraj olmasına rağmen, ihalenin üzerinden on yıl geçmesine rağmen hâlâ yüzde 60'lar se
viyesindedir bu baraj ve bir türlü yeterli ödenekler aktarılamadığı için, yeterli ödenekler verilemedi
ği için bu barajla refaha ulaşacak olan halk, korku ve panik içinde yaşamaktadır ve her yağmurda 
böyle birtakım sıkıntılar ortaya çıkmakta ve sonuçta bölge halkı mutsuz olmaktadır. 

Hükümetimizin, daha önce de ifade ettiğim gibi, öncelikle Bulgaristan'la birlikte yapılacak Su
akacağı Barajı ve Çakmak, Hamzabey Barajlarının yapımıyla ilgili gerekli tedbirleri alması ve yatı-
ıim programı içerisinde bunu hâlletmesi kesin durumdadır. Çokal Barajı'nın da süratle bitirilmesi 
gerekmektedir. Çünkü Çokal Barajı, hem, dediğim gibi, tarihî Gelibolu Yarımadası'nda tarım potan
siyelini artıracağı, ürün çeşitliliği yaratacağı ve gelirleri artıracağı gibi, aynı zamanda Saroz bölge
sine, Gelibolu bölgesine, birçok yerleşim birimine de su temin edeceğinden bölge yaşamını çok 
olumlu şekilde etkileyecektir. 

Bakın, bu Çokal Barajı'nın bölgesi değiştirildi, daha önce Balıkesir bölgesindeydi, Edirne böl
gesine alındı. Birtakım tepkiler ortaya çıkmıştı o zaman Gelibolu'da ve bu tepkileri önlemek adına 
Hükümet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum Sayın Küçük. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - O zaman, DSİ yetkilileri Edirne bölgesinde yatırımın az olduğu

nu, Çokal Barajı'na daha çok ödenek verileceğini ve böylelikle barajın daha çabuk bitirileceğini söy
lemişlerdi, ama maalesef bu konuda gerekli ödenekler verilmemektedir. Çokal Barajı, yüzde 60-65'ler 
seviyesindedir ve derhâl 30-40 trilyonluk bir kaynak aktarılarak baraj gövdesinin bitirilip su tutulma
sı hâlinde bu olumsuzluklar bitecek ve bölgenin yaşamına olumlu bir şekilde katkı vermeye devam ede
cektir. Bu konuyu ben, defalarca gerek Meclis kürsüsünde gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda dile 
getirdim, özelliğini anlattım, barajın bölgenin yaşamı için ne kadar önemli olduğunu anlattım, ama 
maalesef Hükümeti bu konuda daha dikkatli olması, gerekenleri yapma konusunda ikna edemedik. 

Değerli arkadaşlarım, bu nehirler , bölgenin felaketinin değil bereketinin adı olmalıdır, bereket 
getirmelidir, ama bu, ancak, alınacak tedbirlerle, yapılacak yatırımlarla olur. 

- 3 5 8 -



TBMM B:23 21 .11 . 2007 0 : 1 

Ben, Hükümeti, ülkenin her tarafına eşit davranmaya, ülkenin her noktasındaki sıkıntılarını gi
derme konusunda dikkatli ve gerekeni yapmaya davet ediyorum. Bölgenin batısında yaşayan, Trak
ya'sında yaşayan insanlarımızın buna hakkı vardır. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçük. 

Hükümet adına Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Özak cevap verecektir. 

Buyurun Sayın Özak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Çanakkale Milletvekilimiz Ahmet Küçük Bey'in, son sel felaketleriyle ilgili ko
nuşması üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Evvela son cümlesinden başlamak istiyorum Ahmet Bey'in. Adalet ve Kalkınma Partisinin Ku
ruluş Bildirgesi'nde, Acil Eylem Planı'nda yazıldığı gibi "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." felsefesi
ni benimsemiş bir partiyiz. Biz, adaletle ve kalkınmayla bu ülkenin performansını artırmayı düşünen 
bir partiyiz. Bize rey vermeyenlerin de partisiyiz. Bizim anlayışımız budur. 

İller Bankasıyla ilgili bir misal vereyim. 2000'li yıllarda, yani 2002'den evvel, İller Bankamız
dan belediyelerimizin şu şikâyetleri vardı ve büyük adaletsizlikler vardı. İktidar hangi partidense, o par
tiden olan belediye başkanları paylan alabiliyordu, diğerleri alamıyordu ve bu, mahkemeye verildi. 
Bizim önümüze geldi. 100 trilyona yakın bir rakam... Bugün o haksızlığa uğramış belediyeler bizden 
para istiyorlar. Şunu söylemek lazım: Ülkenin her metrekaresi bizim için kutsaldır, her metrekarede 
yaşayan insan saygıdeğerdir. Bunu nerede görüyoruz? Bunu şurada görüyoruz, sanırım Ahmet Bey de 
görmüştür: Türkiye'nin her metrekaresinde, her tarafında Adalet ve Kalkınma Partisi, bir il hariç, mil
letvekili çıkarabilmiştir, barajın üstündedir, oralarda miting yapabilmiştir ve milletimizin teveccühü
ne layık olabilmiştir. O bakımdan, bizim zaten düşüncemiz budur. Onu söylememiz gerekiyor. 

Bizim, Bayındırlık Bakanı olarak en çok eleştirildiğim taraf, geçmişte bu haksızlık... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Bakan, biz selden bahsediyoruz, siz milletvekili çıkar
maktan bahsediyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Hayır, ondan do
layı milletvekili çıkardık, ondan dolayı. Adaletli davrandığımız için, herkese sarıldığımız için, her
kesi kucakladığımız için çıkardık. 

BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen hatibe müdahalede bulunmayın. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) - Çıkardığınız milletvekili sizin vebalinizi artırır, başa

rınızı artırmaz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Şimdi, böyle bir ko
nuşma tarzı yok Sayın Başkanım, sanırım, konuşmak isteyene burada söz verilebilir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen Genel Kurula hitap edin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Peki. 
Şimdi, geçen günlerde yaşadığımız sel ve diğer felaketlerle ilgili de Genel Kurulu bilgilendir

mek istiyorum. Ülkemiz, jeolojik ve topografık yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal 
kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde et
kili olan doğal afetleri önem sırasına göre sayarsak, depremden, heyelandan, yangından, çığdan, fır-
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tınadan bahsetmek mümkün. Yüzde 61 'i deprem bu istatistikler alındığında, yüzde 15'i heyelan, yüz
de 14'ü su baskını ve diğerleri. 

Son günlerde dünya gündemini yoğun bir şekilde işgal eden küresel ısınma sonucunda aşırı sı
caklık ve yangınlar, kuraklık, seller ve kasırgaların olacağı, kıyıların sular altında kalacağı ve gıda 
üretim düzeninin bozulacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz de bu iklim değişikliği sonucunda etki
lenmiş, 1950 yılından bugüne kadar 1.861 yerleşim yerinde 3.873 su taşkını olayı olmuş, can ve mal 
kayıpları meydana gelmiş, bu nedenle, DSİ Genel Müdürlüğünce, yerleşim yeri olarak su taşkını ön
lem projesi geliştirilmeyen yerler dâhil olmak üzere, afete maruz bölge kararı ile hasar gören 26.081 
konut nakli yapılmıştır. Bakanlığımız, günümüz dünyasında maliyetli afet müdahale çalışmaları ye
rine, afet olmadan önce mevcut riskleri azaltmayı hedefleyen risk yönetimi ağırlık kazanmıştır. Risk
leri azaltmayı hedefleyen risk yönetimine ağırlık kazandırdık. Yani, afetten sonra değil, afetten önce 
müdahale ve önlem alma konusu gündemde. 

Ülkemizde meydana gelen afetlerin sıklığı göz önüne alındığında, Bakanlığımızın afetlerle mü
cadelede önemi daha da iyi anlaşılmakta. Diğer genel müdürlüklerimiz de dâhil olmak üzere Bakan
lığımızda, Hükümetimiz döneminde yeni bir anlayışla afet, imar ve yapılaşma süreçlerinde bütünleşik 
bir yapıyla etkin rol oynamakta, yerleşim ve yapılaşma güvenliğini sağlamak için yeniden yapılan
maya gitmiş oluyoruz Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlık olarak. 

Bu itibarla, Türkiye, afet tehlike ve risk haritalarının makro ve mikro ölçekte hazırlanması, ge
liştirilmesi ve imar planlamasında zorunlu girdi olarak kullanılmasıyla afet bölgelerinde yapılarla il
gili mevzuat ve standartlarını hazırlayıp geliştirmek, afet bilgi merkezi oluşturarak ilgililerin ve halkın 
yararlanmasına sunmak, böylece ülke genelinde yerleşim yeri ve yapılaşma güvenliğini sağlamak 
hususunda çalışmaları devam ettirmektedir. 

2003-2007 yıllan arasında, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce, vuku bulan Afyon Sultandağı, 
Bingöl, Hakkâri, Erzurum Aşkale, İzmir Seferihisar, Urla, Ağrı Doğubeyazıt, Tunceli Pülümür dep
remleri, Bursa Kemalpaşa yangını ve ayrıca, 2006 yılı içerisinde ülkemizin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen su taşkını afeti sonrası, afet anı, kriz aşaması başarıyla yöne
tilmiş, vatandaşlarımızın barınma, iaşe, ibateleri ve eşya kayıpları afet öncesi şartlarından daha iyi 
olacak şekilde karşılanmıştır. 

Hükümetimizin afet konusundaki hızlılığı sonucu, 2006 yılı sonunda olan ve yine aynı yıl içe
risinde ihale edilen afet konutları, Batman'da 1.202, Şanlıurfa'da 96 olacak şekilde bir ay içerisinde 
teslim edilecektir. Bakanlığımız, bu anlayışla, aynı yıl içerisinde olan afetleri yılı içerisinde çözme 
gayretiyle 2003 yılından 2007 yılına kadar 33.040 konut, 1.812 ahır binası yapılarak afetzedelere 
teslim edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 16/11/2007 Cuma günü saat iki otuzda Tekirdağ ilimizde başlayan sağa
nak yağmur sonucu meydan gelen su taşkını afetinde, merkez Turgut Mahallesi'nde oturan ve tek ba
şına yaşayan bir vatandaşımız, maalesef, hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diliyoruz. 

Bu afetten dolayı yerleşim yerlerinde, ev ve iş yeri olarak, merkez Kumbağ beldesi, Marmara 
Ereğlisi Sultanköy beldesi ve Çorlu ilçesinde 310 ev, 88 yazlık ev, 70 iş yeri su taşkınından etkilen
miştir. Su taşkını sonucu binalarda yapısal hasarın olmadığı, sadece konutların badana, boya ile iş ye
ri eşyalannın hasar gördüğü belirlenmiştir. Bunun için Bayındırlık İl Müdürlüğümüz komisyonlannca 
bu tespitler yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. 

Su taşkını sonucu, merkez ilçe, Çorlu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Şarköy ve Hayra
bolu yerleşim yerlerinde 51 köy etkilenmiş, toplam 108.200 dekar ekili tarım arazisinin hasar gör-
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düğü tespiti yapılmıştır. Tarım Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, buradaki hasar tespit çalış
maları devam etmektedir ve tespitten sonra genel hayata etkili olduğu takdirde tabii ki bu hasarlar kar
şılanacaktır. 

Yine, Tekirdağ merkez, Marmara Ereğlisi ve Sultanköy beldesinde altyapılarda yol, kaldırım, iç
me suyu ve kanalizasyon gibi yapılarda genel hayatı etkileyen toplam -eski fiyatlarla- 4 trilyonluk ha
sar vuku bulmuştur. Valilik kriz merkezi, kamuya ait iş makinelerini ve araçlarını seferber ederek, 
afetin etkileyici hasarını azaltmak için gerekli tedbirleri alarak su taşkını sonucu meydana gelen rü-
subatın kaldırılması çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, bayındırlık ve tarım il müdürlüğünden görev
lendirilen çok sayıda hasar tespit elemanlarıyla hem yapısal, ev eşyası ve iş yeri eşyaları hem de 
tarımsal hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit sonuçlarına göre, zarar gören her ai
leye bin YTL, ikinci konutu olanlara daha düşük rakam, her iş yerine de ayrıca 750 YTL, ayrıca te
lef olan büyükbaş hayvanlar için 1.750 YTL, küçükbaş hayvanlar için -kümes hayvanları için de-
toplam yaklaşık 300 milyar -eski fiyatlarla- hayvan telefleri için de toplam 300 milyarı aşan rakam 
buraya acil durum yönetimi tarafından gönderilmiştir. 

Aynı günlerde Edirne ilimizde de aşırı yağışlardan dolayı konut ve iş yerleri etkilenmiş olup, 
Uzunköprü ilçemizde yetmiş konuta su girip çıkması olmuş ve ev eşyaları zarar görmüştür. 

Ayrıca, Keşan-Çanakkale ve Karaağaç devlet yolunda menfezlerde hasarlar meydana gelmiştir. 
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan Hükümetince kendi tarafları kapatıldığı için hizmet ve

rilememektedir. Bu, geçen yıl da oldu. Buraya ben de gittim, Sayın Enerji Bakanımız da gitti. Ora
da, gerçekten, önemli bir sel yaşamıştık. Onun hasarları kısa zamanda telafi edildi. Buradaki esas 
sorun, biraz evvel de Ahmet Bey'in söylediği gibi, Suakacağı Barajı'nm yapılması gerekiyor. Bunun
la ilgili Sayın Hilmi Güler Bey Bulgaristan tarafına gitmiş. Biz gerekli taahhütlerimizi yerine getir
memize rağmen, maalesef, Suakacağı Barajı henüz proje aşamasından yapım aşamasına geçmemiştir. 
Malum, bu Bulgaristan sınırları içerisinde. Hem sulama hem de enerjiyle ilgili birlikte hareket etme
miz gerekiyor. Bunun takipçisiyiz. Daha detaylı yazılı bilgiyi, gerekirse Veysel Eroğlu Bey'den alıp 
sizlere aktarabilirim. 

Erken uyan sisteminden alman bilgiler doğrultusunda, su taşkını ihtimaline yönelik kriz tedbir
leri alınarak kriz merkezi oluşturulmuştur ve bölgede yapılan önlem çalışmaları sonucunda su taşkın
ları en alt seviyede yaşanmış ve en son durum itibarıyla su seviyelerinin bölgede etkili olmaktan 
çıktığı tespit edilmiştir. 

Yine aynı tarihlerde, İstanbul ilimiz Silivri ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda su taşkınları mey
dana gelmiş ve bölgede iki yüz otuz'a yakın konut ve iş yerinin bu taşkınlardan etkilendiği tespitle
ri yapılmıştır. Yine aynı yerleşim yerinin altyapısında 700 metre civarında kanal, 8.700 metre 
civarında yol hasarları meydana gelmiştir. 

Konut ve iş yeri yapısal hasarları ölçüsünde genel hayata etkisiz, ancak yerleşim yerlerinin alt
yapısı ve tarımsal ürünler açısından genel hayata etkili bir afetle karşı karşıyayız. Devletimiz gerek
li tüm tedbirleri almış ve bu ölçüde Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye vatandaşlarımızın 
iaşe, barınma, ibateleri için battaniye, karyola, gıda kolisi, sünger yatak, uyku tulumu, mutfak seti, 
katalitik soba dağıtılmıştır. 

Muğla ilimizdeki hasar tespitleri sonucunda elli ila yetmiş konutta meydana gelen su baskını afe
ti, yapısal hasar meydana getirmemiş ve afet genel hayata etkisiz olarak belirlenmiştir. Belediye alt
yapılarında az hasarlar meydana gelmiştir. Konut ve iş yerlerinde su girip çıkışları olmuş, eşya ve 
malzeme zararları tespit edilmiştir. Muğla'da Kızılaydan herhangi bir yardım talebi olmamıştır. 
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Denizli ilinde 29/10/2007 tarihinde meydana gelen depremle ilgili bilgi vereyim. Burada ufak 
çaplı depremler yine devam etmektedir. 16/11/2007 tarihinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha 
meydana gelmiş ve daha önce hasarlı olarak belirlenen evlerden 4'ü çökmüş, ilk belirlemelere göre 
can kaybı olmamıştır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. 

7269 sayılı Afet Kanunu'na göre yapılan hasar tespitlerinde, ilk değerlendirmelere göre konut 
bazında Çameli ilçesi için bölgesel etkinlik onayı alınmıştır. Denizli Valiliği emrine 377 afetzede ai
le için maddi yardım yollanmıştır. Deprem afetinin genel hayata etkili olup olmadığına bakılmaksı
zın, konutlan ağır ve oturulamayacak durumda olan 258 afetzedeye Valilikçe belirlenecek rayiç bedel 
üzerinden altı ay süreyle kira yardımı çalışmaları devam etmektedir. Depremden etkilenen ve kira yar
dımı alamayan afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 68 adet konteyner bölgeye gön
derilecektir. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Bakanım, Gelibolu'dan bahsetmediniz. Gelibolu'da da 
zarar var. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Şimdi, bütün bu za
rarlarla ilgili Bayındırlık il müdürlüklerimiz hasar tespitinde bulunuyorlar. Ama, bize gelen rapor
larda -bilgi vereyim- genel hayata etkililik olan bir durum yok. Genel hayata etkililik ne demektir? 
Hani, afete maruz bölge ilan edin deniliyor, genel hayata etkililikle bu karıştırılıyor. Afete maruz 
bölge ilan ettiğiniz zaman ortaya şu çıkıyor: Burada daha yapılaşma olmaz. Genel hayata etkililik ise, 
belli oranda burada konutlar, yerleşim yerleri zarar görürse, bu olabiliyor. O zaman ne yapabiliyo
ruz? Onarım yardımı yapıyoruz, konut, iş yeri yapıyoruz. Gelibolu'yla ilgili raporlarda genel haya
ta etkililik yoktur, onun için bilgi vermedim. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Tarım alanları var. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Tarım alanlarıyla 

ilgili biraz evvel söyledim. Tarım Bakanlığı Müsteşarından buraya gelmeden bilgi aldım. Tarım il mü
dürlükleri çalışmaları yapıyorlar. Gerçekten hasar olduğu tespit ediliyor. O konuda Tarım Bakanlı
ğımız gerekli işlemi yapacaktır, onu bilginize sunayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı üçüncü söz, bölücü terör konusunda söz isteyen Bursa Milletvekili Hamza Hamit 

Homriş'e aittir. 
Buyurun Sayın Homriş. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
3.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş 'in, bölücü teröre ilişkin gündem dışı konuşması 
H. HAMİT HOMRİŞ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunu

yorum. 
Bölücü terörle ilgili bir değerlendirme yapmak için söz almış bulunuyorum. Meseleye bakarken, 

memleketimizin tarihini özetleyerek konuya girmek istiyorum. 
Anadolu vatan olalı, 1071 yılından başlatırsak, bugün dokuz yüz otuz altı yılını doldurmuş bu

lunuyoruz. Bu dokuz yüz otuz altı yılda memleketimizin bütün insanları, aynı yüce Peygamber'in üm
meti olarak, aynı kutsal kitaba bağlı olarak haşır neşir olmuş, yaşamışlardır. Memleketin düşmanlanna 
karşı vatan savunması için birbirlerinin kucağında şehit düşmüşlerdir. 
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Milletimizin geçirdiği kültür tarihini de özetleyecek olursak, orada da dikkate değer hususlar 
vardır. Selçuklu Devleti kurulduğu zaman, devletin resmî dili yüz on yıl Arapça olmuştur. Yüz on yıl 
sonra Fars kültürünün cazibesine kapılan yöneticiler Farsçayı resmî dil yapmışlardır, taa ki Osman
lı İmparatorluğu'nun başlangıcına yakın dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey'in Konya'yı zapt ede
rek Türkçeyi devletin resmî dili ilan etmesine kadar. Ondan sonraki dönemde de, bugün Osmanlıca 
diye bahsettiğimiz dil kullanılmıştır. O dil de, bildiğimiz gibi, Farsça, Arapça ve Türkçe kelimeler
den oluşmuş bir dildi. 

Bugün yurdumuzun doğu ve güneydoğu kesimlerinde, Kürt dediğimiz kardeşlerimizin Türkçe-
den ayrı konuştukları dil, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, bu üç dilin kelimelerinden 
oluşmuş, toplam sekiz bin iki yüz kelime olarak tespit edilmiş bir diyalekttir. Bu gerçeği, meseleyi 
iyi teşhis etmemiz için söylüyorum. İyi teşhis edersek, çaresini kolay buluruz. Bu terörün arkasında 
yabancı güçler ve emperyalizm vardır. Kendi millî çıkarlarını temin etmek maksadıyla, milletimizin 
bölünmesi, vatanımızın parçalanması için ustaca, ilmî esaslara dayalı bir plan uygulanmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, devletler arasında devamlı mücadeleler vardır. Bu mücadelede devletler birbi
rinden istedikleri menfaatleri sağlayabilmek için, birbirlerinin vatandaşlarını çalmaya çalışırlar, ça
labilenler de çalar. Biz tarihimizde bu tip olaylarla çok karşılaştık, Osmanlı Döneminde de 
Cumhuriyet Döneminde de karşılaştık ve karşılaşıyoruz. 

Bu bölücülük olayları karşısında çok eskiden beri bölücülüğe mazeret bulmak isteyenler çıkmıştır, 
bugün de var. Bölgenin fakirliği, ihmal edilmişliği, geri kalmışlığı gibi birtakım mazeretler ortaya atıl
mıştır. Bunların hiçbirisi esas sebep değildir. Başkent Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bir köyüne gidin ba
kın, orada da geri kalmışlık vardır; Bursa'nın köylerine gidin bakın, orada da geri kalmışlık vardır. 

Bölücülük olaylarının esas sebebi siyasidir. Bunu sadece bir iç mesele olarak görmek yanlıştır. 
Karşı karşıya bulunduğumuz terör olayları, Kıbrıs, Ege, Balkanlar, Ermenistan, Kafkasya'yla, yani 
dış meselelerle sıkı sıkıya irtibatlıdır. Bunun arkasında, Türk milletine karşı, adı konulmamış, ilan 
edilmemiş bir savaş açılmıştır. Gerçek şudur: Milletimiz bölünmek isteniyor, vatanımız parçalan
mak isteniyor, topraklarımızdan yağlı parçalar koparılmak isteniyor. 

Demin saymış olduğum bölücü terörle ilgili mazeretlere ilave olarak da, bugünlerde, Türkiye'nin 
ırkçı olduğu, asimilasyoncu olduğu ve bu mücadelenin demokratik haklar konusunda olduğu ileri 
sürülmektedir. Bunlar da külliyen yalandır. Tarih boyu, Türk milleti kadar hoşgörü sahibi, asimilas-
yonculuktan uzak, ırkçılıktan uzak bir millet yoktur. Türk milleti asimile etmez. Eğer bu sav doğru 
olsaydı, Osmanlı idaresi altında bulunan pek çok milletten bugün "Bir dönem yaşamış ölü milletler." 
olarak bahsedilirdi. 

Demokratik haklardan bahsedildiğinde de, Osmanlı Döneminde devleti idare eden sadrazam
lardan kimi Rum, kimi Ermeni, Arap, Fars, Arnavut ve Kürt'tür. Cumhuriyet Dönemimizde de Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'muzdan, ilk Meclisten başlamak üzere, pek çok milletvekili, bakan, 
başbakan, cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı ve bürokratlar vardır. Bugün de Meclisimizde Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'dan pek çok milletvekilimiz bulunmaktadır. Bundan daha fazla demok
ratik hak ne olabilir ki? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süreniz var, tamamlayın lütfen. 
H. HAMİT HOMRİŞ (Devamla) - İşte, başından beri izah etmeye çalıştığım, esas sebebi siya

si olan bölücü teröre karşı, Hükümetin, kahramanca ve fedakârca terörle mücadele eden askere ve em-

- 3 6 3 -



TBMM B:23 2 1 . 1 1 . 2007 0 ; 1 

niyet teşkilatına yüksek anlamda siyasi destek sağlaması lazımdır. İdari olarak da, Hükümetin, o böl
gedeki vatandaşlarımızın bizden koparılıp çalınmasına engel olacak -eğitim anlamında, millî şuur 
anlamında- projeler üretmesi, tedbirler alması lazımdır. Ayrıca, hepimiz görüyoruz ki, o bölgelerde
ki seçilmiş yerel yöneticiler, yanlarına da Avrupa Birliği komiserlerini alarak, devletimize kafa tut
maktadırlar. Bu, kimsenin haddinde değildir. Hükümetin elinde idari yetkiler vardır, İçişleri 
Bakanlığının yetkileri vardır, bunların kullanılması lazımdır. Yoksa, hiç kimse, Sayın Başbakandan 
-kendi tabiriyle söylüyorum- "Kovboyculuk" oynamasını beklemiyor. 

Bu Meclis çatısı altında milletin bizlerden beklediği, bir yerin veya yerlerin değil, milletin ve
kili gibi davranmamızdır. Bunun aksi davranışta bulunanların sonu hüsran olacaktır. Çünkü, unutul
mamalıdır ki, bu memleket tarihte de Türk'tü, bugün de Türk'tür, ebediyen de Türk olarak 
yaşayacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Homriş. 
Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 milletvekilinin, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı ile 

kaçakçılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sigara ve alkol merakıyla başlayan, keyif verici madde kullanımı, bir süre sonra, farkında olma
dan kişiyi daha tehlikeli maddeler olan uyuşturucu türlerine esir edebilmektedir. Uyuşturucu madde 
kullanımı, dünyada her geçen gün artmaktadır. Sepetteki zehirli baldan istenmeyen nasibini alan ül
kemiz de, bu sıkıntılı sürecin bir parçası olmaktadır. Toplumun temel taşı olan aile kavramını zede
leyerek, toplumu birleştirici tüm unsurları lime lime eden bu tehlikeli alışkanlık, kullananların düşen 
yaş ortalamasıyla da daha büyük tehlikeler içermeye başlamıştır. Öte yandan asıl tehlike, sigara, al
kol ve uyuşturucu kaçakçılığında dönen çarkın başında terör örgütü PKK'nın bulunmasıdır. UNODC, 
OECD ve EUROPOL raporları, Afganistan, Pakistan ve Irak üzerinden gelerek İtalya, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Romanya'daki pazara ulaşan uyuşturucunun, PKK'nın kontrolünde olduğunu açıkla
maktadır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre de Türkiye, Afganistan-Avrupa uyuştu
rucu hattı trafiğinin hem önemli bir geçiş noktası ve hem de kaçakçı ve satıcıların başlıca üretim ve 
dağıtım merkezlerinden biri olarak görülüyor. Emniyet verilerine göre dünya uyuşturucu pazarı yıl
lık 500 milyar dolar seviyesindedir. Bu rakamın Türkiye ayağına düşen miktar da, yıllık 50-60 mil
yar dolardır ve bu rakamın kontrolü PKK'nın elindedir. Bu açıdan, başta gençler olmak üzere bütün 
toplum katmanlarında uyuşturucu ve keyif verici madde tanımına giren tüm maddelerle, sigara ve di
ğer tütün mamulleri ile alkol bağımlılığının nedenlerinin, ulaştığı boyutların, sosyal ve ekonomik et
kilerinin araştırılarak çözüme kavuşturulması; sağlıklı, bilinçli nesiller yetiştirilmesi için alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi, konunun uluslar arası kaçakçılık ve terör örgütleriyle bağlantıları-
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nın ortaya çıkarılması maksadıyla Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Içtüzüğü'nün 
104. ve 105. maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

1) Vahit Kiler 

2) Vahit Kirişçi 
3) Zeyid Aslan 
4) Zeynep Dağı 
5) Fetani Battal 
6) Mehmet Mustafa Açıkalın 

7) Ayşe Akbaş 
8) Osman Aslan 

9) Yaşar Karayel 
10) Hasan Fehmi Kinay 
11) Ayhan Sefer Üstün 

12) Enver Yılmaz 
13) Kerem Altun 

14) Eyüp Ayar 

15) Avni Doğan 
16) Necdet Budak 
17) Necdet Ünüvar 
18) Ömer İnan 
19) Muzaffer Gülyurt 
20) Cemal Taşar 

21) Ali Küçükaydın 
22) Ertekin Çolak 
23) Faruk Septioğlu 
24) Mustafa Cumur 

25) Fatoş Gürkan 

(Bitlis) 
(Adana) 
(Tokat) 

(Ankara) 
(Bayburt) 
(Sivas) 
(Balıkesir) 
(Diyarbakır) 

(Kayseri) 

(Kütahya) 
(Sakarya) 

(Ordu) 
(Van) 

(Kocaeli) 
(Kahramanmaraş) 
(Edirne) 
(Adana) 
(Mersin) 
(Erzurum) 

(Bitlis) 
(Adana) 
(Artvin) 
(Elâzığ) 
(Trabzon) 
(Adana) 

Gerekçe 
Bireyler, birtakım değer yargılarıyla yetiştirilirler. Bu yargılar içerisinde aile birliği, en büyük ze

mini oluşturur. Bu açıdan, ortak hedeflerin hareket alanı olan kolektif bilinç, yara almadan gerçek
leşmelidir. Bu gerçekleşme de ancak, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan birey sayısının, nüfus 
ortalamasının üzerinde olmasıyla mümkündür. Eğitim sistemimizin de bu doğrultuda ele alınmasıy
la da ilintili olan bu durum; globalizasyonun deforme ettiği gelenek, göreneklerin modern yaşam an
layışıyla ortaklaştırılmasını gerektirir. Çünkü, bugünün şartları ile geçmişin şartlan arasındaki anlayış 
farkı, biçimde istenmeyen değişiklikler yaratmıştır. 

Uyuşturucu kullanımı, işte bu değişikliğin, sonuçları en vahim olanlarındandır. Gençler, daha ço
cuk denebilecek yaşta bu illete saplanabilmekte, kendilerine ve çevrelerine büyük zararlar verebil-
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mektedir. Sigara ve alkol merakıyla başlayan bu zehirli serüven, büyük çöküntülerle son bulmakta
dır. İlk gençlik heyecanlarının kodlarını iyi bilen zehir tüccarları da, gençlerin bu zararlı merakını ken
di haksız çıkarları uğruna kullanabilmektedirler. Kolluk kuvvetlerinin operasyonları, her ne kadar 
bazı sonuçlar sağlasa da, bu konunun toplum psikolojisi ve sosyolojik şifreler düzleminde ele alın
ması kaçınılmazdır. Bilinçli ve eğitimli bir neslin varlığı, tüm polisiye tedbirlerden daha etkilidir. Bu 
noktada ailelere ve tüm eğitimcilere tarihî görevler düşmektedir. Çocuklarıyla sağlıksız ilişkiler ku
ran aileler, çocuklarının madde bağımlısı olduğundan bile bihaber olabilmektedir. Üretimi ve satışı 
yasak olan uyuşturucu maddeler, eğitim sistemimizin köşe taşlarından olan basında yapılan bazı ya
yınlarla da, daha ilgi çekici olabilmektedir. 

Yapılan araştırmalar, polisiye tedbirlerin yetersizliğinin yanı sıra, madde bağımlığmın tedavisine 
yönelik sağlık merkezlerinin de tam sonuç vermediğini ortaya koymaktadır. Gittikçe büyüyen bu cid
di sorunun en kısa zamanda detaylıca ele alınması elzemdir. Muhakkak bugüne kadar bu konu ele alın
mış ve birtakım sonuçlar da elde edilmiştir. Ancak, bu uğraşlara rağmen sorunun küçülmesi beklenirken 
büyümesi, yapılan çalışmaların kalıcılığını ve gücünü izahtan vareste kılmaktadır. Bu noktada bu önem
li konunun kapsamlı bir şekilde ve ciddi bulgularla açıklanması önemlidir. Zira, konunun köküne inil-
mediği müddetçe, yani uyuşturucunun üretimine engel olunmadığı sürece, bu döngü devam edecektir. 

UNODC, OECD ve EUROPOL raporları, Orta Doğu'dan Avrupa'ya ulaşan uyuşturucunun, 
PKK'nın kontrolünde olduğunu açıklamaktadır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kayıtları da aynı 
yönde bilgi vermektedir. Emniyet verilerine göre dünya uyuşturucu pazarı yıllık 500 milyar dolar 
seviyesindedir. Bu rakamın Türkiye ayağına düşen miktar olan yıllık 50-60 milyar doların, kontro
lünün terör örgütü PKK'nın elinde olduğu unutulmamalıdır. Bölücü terör bağlantılı bu sosyal yara, 
toplumun temel taşı olan ailevi değerleri sarsmaktadır. Ama, Akif in dediği gibi, al sancağın şafak
larda hiç sönmemesi için, "yurdumun üstünde tüten en son ocağın" da sönmemesi gerekmektedir. 

Bir Meclis araştırmasıyla, başta gençler olmak üzere bütün toplum katmanlarında uyuşturucu 
madde tanımına giren tüm maddelerle, sigara ve alkol bağımlılığının çözüme kavuşturulması ve sağ
lıklı, bilinçli nesiller yetiştirilmesi için alınması gereken tedbirlerle, konunun uluslararası kaçakçılık 
ve terör örgütleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması faydalı olacaktır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde ve 

pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde yapılan arıcılık ve balcılık faaliyetleri, ülkemizin doğal varlığı düşünüldüğünde, is

tenilen noktada değildir. Koloni varlığı açısından Çin'den sonra ikinci büyük varlığa sahip olan ül
kemizin üretim açısından dördüncü sırada olması; geniş flora örtüsü, mevsim özellikleri ve topografık 
yapısı göz önüne alındığında tatmin edici olmamaktadır. Bal ve diğer an ürünlerinin üretiminde, pa
zarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arı varlığı ve arıcılık potansiyelinin etkin ve verimli 
değerlendirilmesi, ürün kalitesi ve çeşitliliğinin geliştirilerek ekonomik değerinin yükseltilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104. 
ve 105. maddeleri uyarınca bir araştırma açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Vahit Kiler (Bitlis) 
2) Cemal Taşar (Bitlis) 
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3) Faruk Septioğlu 
4) Ahmet Büyükakkaşlar 

5)Seracettin Karayağız 
6) Fikri Işık 

7) Cevdet Yılmaz 
8) Taner Yıldız 

9) İsmail Bilen 
10) İkram Dinçer 

ll)Recai Berber 
12) Erdal Kalkan 
13) Burhan Kuzu 
14) İbrahim Halil Mazıcıoğlv 
15) İbrahim Yiğit 

16) Medeni Yılmaz 
17) Durdu Mehmet Kastal 
18) Enver Yılmaz 
19)RıtvanKöybaşı 
20) Cemal Kaya 
21) Abdülkadir Emin Önen 
22) Ahmet Koca 
23) Mahmut Dede 
24) Ahmet Erdal Feralan 

25) Fatoş Gürkan 

!:23 

(Elâzığ) 

(Konya) 
(Muş) 
(Kocaeli) 

(Bingöl) 
(Kayseri) 
(Manisa) 
(Van) 
(Manisa) 
(İzmir) 
(İstanbul) 

ı (Gaziantep) 
(İstanbul) 

(Muş) 
(Osmaniye) 
(Ordu) 

(Nevşehir) 
(Ağrı) 
(Şanlıurfa) 
(Afyonkarahisar) 

(Nevşehir) 
(Nevşehir) 
(Adana) 

2 1 . 1 1 . 2007 0 : 1 

Gerekçe: 
Milattan önce 7000 yılına ait mağara resimleri ve fosiller incelendiğinde, insanların daha o ta

rihlerde arıcılıkla ilgili faaliyetlerde bulunduğu görülür. Dünya tarihi bu denli eski olan arıcılık, Ana
dolu'da da köklü bir geçmişe dayanır. Bal, Anadolu'nun çok eskiden beri bilinen besin maddelerinden 
biridir. Hititler'in başkenti Boğazköy'de bulunan milattan önce 1300'lere dayalı bazı yazıtlardaki bul
gular, arıcılığın eski Anadolu kültürlerinde de önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Ülkemizde 
bazı yerleşim merkezlerinin isimlerinde bal sözcüğünün geçmesi, topraklarımızda balın ve balcılığın 
tarihini net bir şekilde ortaya koyan bir başka açıklama sayılabilir. 

Ülkemiz geniş flora sahaları, çiçeklenme için uygun mevsimleri, topografik yapısı, bal verimi 
yüksek kır çiçekleri, endüstri bitkileri, akasya, kestane, ıhlamur, kızılcam ormanları gibi doğal kay
naklar yönünden arıcılık için son derece şanslı bir ülkedir. Arıcılığımız, mevcut durumu itibariyle 
önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, bu potansiyelin tam olarak kullanıldığı söylenemez. 

Ülkemizin her bölgesinde arı kovanları mevcuttur. Bu kovanlardan da birbirinden farklı lezzet
te çeşit çeşit bal elde edilir. Doğu Anadolu'da Bitlis, Erzurum, Kars; Güneydoğu Anadolu'da Şem
dinli; Orta Anadolu'da Ankara, Konya; Karadeniz'de Anzer Yaylası ile Ege Bölgesi'nin bazı kesimleri 
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bal üretiminin ülkemizdeki çeşitliliğini ve frekansını gösterir. Bu yoğun frekansın, işlek ve yararlı bir 
ifade biçimiyle arz edilebilmesi için bir takım bilgi ve tecrübe katmanlarının ortak paydaya oturtul
ması gerekir. Zira, bilgisiz ve tecrübesiz bir üretim anlayışı kazanç değil, zarar getirir. Öte yandan, 
kalitesiz ve hatta sahte bal üretimi, denetim mekanizmasının işlek olmasının önemini sergilemekte
dir. Bu açıdan sahte balla mücadele noktasında ciddi yaptırımlar elzemdir. 

Son iki yüz seneyi kapsayan Avrupa merkezli bazı buluşlar, arıcılığın daha fenni ve gelişmiş 
metotlarla yapılır olmasını sağlamıştır. Ancak büyük zenginliğe sahip ülkemizi de yakından ilgilen
diren bu buluşların, gen merkezi Orta Doğu olan balın, üretimin olmadığı Avrupa'da yapılıyor olma
sı düşündürücüdür. Oysa ki, Orta Doğu ile Avrupa arasındaki koordinatlarıyla ülkemiz, zengin 
üretimin ve bu üretimin sağlıklı şartlarda oluşturulması adına geçerli bir konumdadır. Üretim mikta
rı ve kalitesi eksen kabul edildiğinde, Avrupa Birliği'ne girme arifesinde olan ülkemiz, Avrupa'nın yıl
lık 200.000 ton olan bal ihtiyacını göz önüne almalı ve 35.000 ton olan üretim miktarını hızla 
artırmalıdır. Bu açıdan da, koloni varlığı açısından dünya ikincisi olan ama bal üretimi açısından 
dünya dördüncüsü olan ülkemizde, 150.000'den fazla ailenin geçim kaynağı olan arıcılığın sorunla
rını iyi etüt etmemiz elzemdir. Bilimsel kaynak ve bu konuda bilgi sahibi bilimsel kurumlar üretimin 
kalitesini artırırken; standarda ve pazarlamaya yönelik stratejiler de ülkemizin kazanç hanesini zen
ginleştirecektir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
3.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı atık 

ve atık su yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği uyarınca Belediyelere veri
len süreler çerçevesinde gerekli altyapı çalışmaları yapılmış değildir. Belediyelerin altyapı ile pissu 
arıtma, katı atık depolama ve işleme tesisleri yetersizliklerini tespit edip, bunların çözülmesinde kar
şılaşılacak mali, hukuki ve idari sorunları ve çözüm yollarını belirlemek için Anayasanın 98. ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

1) Kemalettin Nalcı 
2) Mehmet Şandır 
3) Oktay Vural 
4) Süleyman Nevzat Korkmaz 

5) Ahmet Duran Bulut 
6) Kadir Ural 
7) Hasan Çalış 
8) Mustafa Kemal Cengiz 
9) Ertuğrul Kumcuoğlu 
10) Murat Özkan 
11) Muharrem Varlı 
12) H. Hamit Homriş 

(Tekirdağ) 
(Mersin) 
(İzmir) 
(İsparta) 

(Balıkesir) 
(Mersin) 
(Karaman) 
(Çanakkale) 
(Aydın) 
(Giresun) 
(Adana) 
(Bursa) 
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13) Durmuşali Torlak 
14) Ümit Şafak 
15) Süleyman Turan Çirkin 

16) Cumali Durmuş 
17) Osman Durmuş 

18) Ahmet Bukan 
19) Mümin İnan 

20) Yılmaz Tankut 
21) Osman Ertuğrul 

22) Behiç Çelik 

Gerekçe: 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(Hatay) 
(Kocaeli) 

(Kırıkkale) 
(Çankırı) 

(Niğde) 
(Adana) 
(Aksaray) 

(Mersin) 

Ülkemizde mevcut 3225 Belediyeden, % 67'sinin içme suyuna, % 8 Tinin kanalizasyon tesisi
ne, % 92'sinin arıtma tesisine, % 93'ünün katı atık düzenli depolama tesisine, % 75'inin teknik per
sonele, % 68'inin ekipman'a ihtiyaçları olduğu saptanmıştır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2872 No'lu Çevre Kanunu'nun İşlenmeyen Hükümlerinin Geçi
ci 4. Maddesinde: 

"Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile, halihazırda 
faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile 
yerleşim birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin plânlarını bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa sunmak ve aşağıda belirtilen sürelerde işletmeye almak 
zorundadır. 

İşletmeye alma süreleri, iş termin plânının Bakanlığa sunulmasından itibaren; belediyelerde nü
fusu, 100.000'den fazla olanlarda 3 yıl, 100.000 ilâ 50.000 arasında olanlarda 5 yıl, 50.000 ilâ 10.000 
arasında olanlarda 7 yıl, 10.000 ilâ 2.000 arasında olanlarda 10 yıl, organize sanayi bölgeleriyle bun
ların dışında kalan endüstri tesislerinde ve atıksu üreten her türlü tesiste 2 yıldır. 

Halen inşaatı devam eden atıksu arıtma ve katı atık bertaraf tesisleri için iş termin planı hazır
lanması şartı aranmaz. Tesisin işletmeye alınma süresi bu maddede belirlenen işletmeye alınma sü
relerini geçemez. 

Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim yerleri bu hüküm
den yararlanmak için bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanlığa başvurmak zo
rundadır. 

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma 
yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre için
de yerine getirmemeleri halinde; belediyelerde nüfusu 100.000'den fazla olanlara 50.000 Türk Lira
sı, 100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara 30.000 Türk Lirası, 50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara 20.000 
Türk Lirası, 10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara 10.000 Türk Lirası, organize sanayi bölgelerinde 
100.000 Türk Lirası, bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise 60.000 
Türk Lirası idari para cezası verilir." denilmektedir. 

Bununla beraber, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giımiş olması
na rağmen bütçe açısından Belediyelerin altyapı, pissu arıtma, katı atık depolama ve işleme sorun-
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larının çözümü olamamıştır. Bu sebeple Belediye Gelirleri Kanununda yeni düzenlemeler yapılma
sı gerekmektedir. 

Yukarıda anılan işlemlerin Belediyelerce projelendirmek, başlatmak ve tamamlamak için Hükü
met tarafından İller Bankasına ülkemizde bulunan 3225 Belediyenin altyapılarını tamamlaması için 
2008 yılı için ayrılan bütçe'de, 2007 yılına göre 1/3 oranına düşürülmesi öngörülmüştür. 

2008 yılı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'mn Göl-Su ve Akarsu havzalarının korunması ve 
Harita-İmar planlamasının yapılmasına ilişkin olarak ayrılan bu bütçe, ancak 3-4 tane orta ölçekli be
lediyenin altyapısını karşılamaya yetebilir. Belediyelerimizin % 97'sinde altyapı yetersizliği olduğu 
düşünüldüğünde, yukarıda anılan belediye hizmetlerinin karşılanması için ortalama 6 milyar YTL'ye 
ihtiyaç duyulmaktadır. 2008 yılı için İller Bankasına aktarılacak 40.000.000 YTL ile bu hizmetlerin 
karşılanması mümkün görünmemektedir. 

Bu nedenlerle "Belediyelerin altyapı ile pissu arıtma, katı atık depolama ve işleme tesisleri ye
tersizlikleri ile bu yetersizlikleri gidermekte karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını 
önermek" amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. mad
deleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 
görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Alman karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Birinci sırada yer alan, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasansı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
].- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (x) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 25 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtme
den kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı görevlerine 

(x) 50 S. Sayılı Basmayazı 20/11/2007 tarihli 22 'nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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son verilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilen personel, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki 
başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karargâh veya kurumlara atanır." 

BAŞKAN - 1 'inci madde üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Hüseyin 
Unsal, Amasya Milletvekili. 

Buyurun Sayın Unsal.(CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN UNSAL (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın l'inci 
maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

l'inci maddenin gerekçesi, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir 
kısmını, kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının görev
lerine son verilmesi ve Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve kurumlara atamalarını öngörmüş, böylece yükseköğretim ku
rumlarındaki görevli diğer öğretim elemanlarının öğretim elemanlığından çıkarılmasıyla ilgili esas
larda paralellik sağlanmıştır. Kanunun maddesi doğru düzenlenmiş ve böylece bir eksiklik 
tamamlanmıştır. Buna olumlu görüş bildirdiğimizi de ifade etmek istiyorum. 

Tabii, dün akşam bu tartışmalar devam ederken, konuşmakta olduğumuz kanunun intihal suçu 
olduğu, böyle bir suçun işlenmesinin de neticede bir başkasının eserinden çalma olduğu ortaya kon
du. Bu konuyla ilgili de bir detayı gözden kaçırmamamız gerektiği ortaya çıktı. Tunceli Milletveki
li Sayın Kamer Genc'in konuşmasını sataşma kabul ederek Sayın Ömer Dinçer söz aldı ve intihali 
konuşmak üzere, intihal suçuyla ilgili kendisine sataşma olduğunu iddia ederek intihal suçuyla ilgi
li bir savunma yapmaya kalktı ve kendisini anlatmaya kalktı. Peki, biz Meclis olarak ve bizi seyre
den o halkımız tatmin oldu mu bu konuşmadan? Ben tatmin olmadığım için bu konuya da, bu intihal 
suçuna da, bu madde gerekliliğine girmek istiyorum. Sanki suç yokmuş gibi, kendisi böyle bir ko
nuyu yapılmamış gibi anlatmaya çalıştı. Oysaki, konunun detaylarına ve konuşmasına şimdi girmek 
istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Unsal, yeni bir sataşmaya lütfen mahal vermeyin. Konu hakkında görüşün 
lütfen. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Hayır efendim. Sayın Başkanım, tamamen belgeler üzerinde 
anlatacağım, hiçbir sataşma yapmayacağım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Madde kapsamında konuşuyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen, yeniden bir sataşmaya meydan vermeyin. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Tamam efendim, tamam. 
Efendim, Cumhuriyet Üniversitesi 7/9/2005 tarihli yazısında böyle bir intihal suçunun işlendi

ğini Yükseköğrenim Kurumuna bildirmiş. "Profesör Doktor Tamer Koçel'in kitabından alıntı yapıl
dığı iddiasıyla bu konu bildirilmiş ve bu konu üzerine de Yükseköğrenim Kurumu Denetleme Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevikbaş, üyeler Haluk Özyörük ve Profesör Doktor Ziya Sacit Önen -hepsi de 
profesör doktor- denetleme kurulu rapor vermiş ve bu raporun sonucunda da disiplin kuruluna inti
kal etmiş. Disiplin kurulu da, 21/10/2005 tarihinde toplanan disiplin kurulu 2003 tarihinde yayımla
nan "İşletme Yönetimine Giriş" adlı kitapta alıntı yapılmak üzere bir başkasının bilimsel eserini veya 
çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek disiplin suçu 
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işlediğinden Yükseköğrenim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönet-
meliği'nin ll/A-3 maddesi uyarınca davacının üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasıyla 
cezalandırılmasına karar vermiştir. 

Suç, disiplin suçu budur. Bu konuyla ilgili, şimdi, değerli arkadaşımız Sayın Ömer Dinçer'in ko
nuşmaları var tabii, tutanaklar var. Bu tutanaklarda diyor ki: "Bir kere şunu söylemekte yarar var: Be
nim beş tane kitabım var. Hepsi de işletme yönetimi, yönetime giriş, stratejik yönetim ve değişim 
üzerine." diyor ve bugüne kadar altı kez baskı yapılmış. "Efendim, şu kadar öğrenci okudu, şu ka
dar da okulda ders görüldü bu konu." diyor. "Bu, fark edilmedi. Ne zaman farkına varıldı? Bir garip 
ihbarcı tarafından." diyor. 

Değerli arkadaşlarım, intihal suçu işleyen dünyada başka bir Başbakanlık Müsteşarı var mı? Ol
madığına göre, tabii ki, bir Başbakanlık Müsteşarının böyle bir eylemi de dikkat çekmiştir. Bu, ga
yet doğal bir şey ve dolayısıyla da bu araştırmaya girilmiş, bu intihal suçu da ortaya çıkmıştır. Peki, 
diyor ki: "Benim burada koyduğum bilgiler" diyor, "kooperatifler kâr amacı gütmez..." 

BAŞKAN - Sayın Unsal, maddeyle ilgili konuşmaya dönün lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Maddeyle ilgili... İntihal kapsamında. 
HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Efendim madde bu. Sayın Başkanım, özür dilerim. 
BAŞKAN - Efendim, konuyla ilgili konuşun lütfen. 
HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Efendim, intihalle ilgili konuşuyorum, başka bir şeyle ilgili ko

nuşmuyorum ki. Dolayısıyla, bunun, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde de böyle bir şeylerin tekrar
lanmaması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında böyle bir zaptın bulunmasında fayda 
mülahaza ediyoruz. Konuşmamızın amacı bu efendim. 

Dolayısıyla... "Şimdi, peki, bütün bunlar niye oldu? Siyaseten bizim ortaya koyduğumuz çalış
maları, geliştirdiğimiz projeleri kabullenmeyen..." Tabii, biz o, epeyce... Şimdi sataşma olmasın di
ye Sayın Ömer Dinçer'in Türkiye'ye getirmiş olduğu siyaset müzakereleri de hepsi belge içinde var. 
Gerçi hepimiz çoğunu biliyoruz, ama, birkaç tanesini de ben sizlere okumak istiyorum ki, yani, ne
reden geldiğini anlayalım bu tepkilerin. 

"İslam'ı öğrendikçe göreceğimiz şey şuydu: İslam bir bütündür ve hayat tarzıdır. Siyaseten de 
karar gücüne yönelik hareketler yapmak zorundayız." Dinçer, bir başka karar verme hakkını talep et
mesi olarak gösteriyor. 

Bir diğerinde de "İslam'ın yüceliğini vurgulayan, ancak, siyasi yönleri olmayan hareketler..." 
Kimmiş bu hareketler? Devam ediyor: Fethullah Gülen, Nurculuk, Süleymancılık ve diğer tarikatla
rı ve en sonunda Refah Partisini gösteriyor. "Karar merkezi olarak" diyor "Devlet yönetimini ve ka
rar merkezini ele geçirerek toplumda değişiklik yapmaya yönelen hareketlerdir." diyor. Bakın, bir 
dergide konuşmalarını aldık. 

BAŞKAN - Sayın Unsal, lütfen konuya gelin. 
KAYHAN TÜKMENOĞLU (Van) - Gündeme gir, gündeme. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Evet, gündeme geliyoruz. Gündem de şu... 
NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Gelemezsin. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Efendim, gündeme hep geleceğiz. 
NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Asla gelemezsin. 
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BAŞKAN - Genel Kurula hitap edin lütfen. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İntihal bu, intihal. 
HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Gündem burada, tutanak burada. Hepsini gündeme getire

ceğiz. 

NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Devridaim makinesi gibi hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. 
HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Tamam, gündeme geliyorum. 

"Hangi tezden çalıntı olduğunu söyleyin, cevabını size vereyim. Çünkü, benim eserlerimde hiç
bir tezden..." diyor. Bakın, tezlerine bakın. Şimdi, hep beraber okuyoruz tezleri ve kitapları. Bir avu
kata danıştık, bu belgeleri bize getiriverdi. G. Önal, Temel İşletmecilik Bilgisi, Türkmen Kitabevi, 
İstanbul, 3. Baskı, 2000 yılında; 8'inci sayfanın 11 'inci satırı, 9'uncu sayfanın 11 ve 12'si, 38'inci 
sayfanın 73'ü. Efendim, bu sıralama yaklaşık -ben topladım-124 defa devam ediyor. İsterseniz bun
ları tek, tek, tek, tek, tek, alt alta okuruz vaktimiz olduğu sürece. 

Evet, bunların hepsi alıntı olarak yapılmış. Ve bu konuyla ilgili, intihal suçuyla ilgili, bu gerçek
leşmiş ve ortaya çıkmış ve bunun üzerine de Saym Ömer Dinçer burada şunu söyledi, dedi ki: "Ben" 
dedi "hukuka gittim, başvurdum, böyle bir şey yok." dedi. Biz başvurusuna baktık. Başvurusunu da, 
büyük incelik yapmış, iyi bir hukuk adamından dersini almış, yürütmeyi... 

BAŞKAN - Sayın Unsal, lütfen, söz aldığınız konuya dönün. 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Dönüyorum efendim. Tamam, hemen konuya dönüyorum. 
BAŞKAN - Süre bitti. 
KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) - Süre bitti, süre bitti. 
LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Ömer Dinçer bizim başımızın tacı. Böyle bir adamınız var mı 

sizin? 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Efendim, sizin başınızın tacı olsun. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aferin, aferin! Size öyle taç lazım. Aferin! Tak başına o tacı, 

tak. Allah mübarek etsin. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın milletvekilleri... 
HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Yürütmeyi durdurma talebinde de bulunmuyor, o inceliği de 

gösteriyor. İş, süre uzasın. Buradaki konuşmaları da o yüzden. 
BAŞKAN-Sayın Unsal... 

HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Bakın, basına kaç tane dava açmış... 
BAŞKAN-Sayın Unsal... 
HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - ...hepsi üst yargı organları tarafından reddedilmiş ve bozul

muş. 

Değerli arkadaşlarım, intihal büyük bir suçtur. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Günahtır. 
HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - İntihal suçu işleyenler de gerekli cezayı almalıdırlar. Bu, Gül-

hane Askerî Tıp Akademisinde de olsa almalıdırlar, herhangi bir üniversitede de olsa almalıdırlar. Yal-
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nız, bu cezayı alanlar siyaseten bir noktaya geldikten sonra dokunulmazlık zırhının arkasına girerek 
de bu anlayışlarını devam ettiremezler. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dinçer. 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Nedir konu? 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Şahsıma sözlü sataşma yaptı. Cevap hakkımı kullanmak istiyo

rum. (CHP sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Madde üzerinde konuştu. 
BAŞKAN - 69'uncu maddeye göre, Sayın Ömer Dinçer'e üç dakikalık bir söz hakkı tanıyorum. 
Buyurun Sayın Dinçer. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1'.- İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer'in, Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'in, konuşmasında, 

şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sevgili arkadaşlar, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Benden önceki konuşmacı, hakikaten YÖK'ün nasıl da el çabukluğuyla beni cezalandırdığına 

dair bilgileri size sundu. Zahmet etmiş, o elindeki belgeler için hiç gitmeye gerek yoktu, isteseydi ben 
verirdim kendisine. 

O söylediği şeylerin hepsi oldu. Bu ülkede birtakım meçhul ihbarcılar bazı raporları hazırladı
lar, allem edip kallem edip, başkalarının ayıbı apaçık ortada duruyorken ve onlar için hiçbir işlem yap
mayan YÖK, benim için iki buçuk aylık süre içerisinde ihbarcının raporunu aynen Cumhuriyet 
Üniversitesine onaylattı, ertesi gün, bir günlük sürede benim müdafaamı bile doğru dürüst göz önün
de bulundurmaksızın Denetleme Kuruluna raporunu hazırlattı ve toplantıdan bir gün önce de benim
le ilgili cezai kararı kamuoyuna duyurdu. 

Şimdi, meseleye böyle bakacak olursak, hakikaten bir intihalle suçlanmanın hiç de basit ve ufak 
bir şey olmadığını kabullenmemiz gerekiyor, ama bunu yapanların ahlaki sorunlarını tartışmaya bu
rada hiç gerek yok. Bunu uzun boylu söylemek istemiyorum, ama benim kitabımda kaynağı göste
rilmemiş, dipnotu verilmemiş bana bilgi ve belge göstersinler, ben bütün iddiaları kabul edeceğim, 
ama çok açık bir şekilde... (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN UNSAL (Amasya) - Burada efendim, işte burada! 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - ...onların hepsine benim cevabım var ve benim cevabım, maa

lesef dikkate alınmamıştır ve mahkeme süreci de devam ediyor. Hiç kimse... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Abbas Güçlü'yle röportajınızda kabul etmişsiniz! 
BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen... Sayın İnce, lütfen... 
MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Dinle, dinle! 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sen konuşma! 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
ÖMER DÎNÇER (Devamla) - Arkadaşlar, sizden ricam şu: Lütfen cevap vermeyin. Hakikaten 

cevap vermeye değer bir şey yok, ama şunu söylemeliyiz: Bir tarafıyla ortaya konulan meselelerin, 
aslında benim intihalden mahkûm olmadığım, siyaseten mahkûm olduğum bir meseledir. Ve nite
kim, benden önceki konuşmacı da benim niçin mahkûm edildiğime dair sözleri son kısmında ifade 
etmiştir. Bu açıdan bakıldığında, olup bitenlerin anlaşılması açısından gayet iyi. Sonra, bu tezgâhla
rın nasıl kurulduğunu, orada oturanlar ve gelip burada konuşanlar benden daha iyi biliyorlar, ayrın
tıları hakkında da onlar bilgi sahibi olacaklar.. Sizin bilmeniz gereken şey şu: Karşınızdaki konuşan 
adam sizi mahcup edecek ve sizin yüzünüzü kızartacak, kendisine güvenen insanların boynunu bü
kecek hiçbir şey yapmadı ve bunu da gururla söylüyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) O kitapları da 
yine yayımlamaya devam edecek. 

Benim buraya gelişimle ilgili ve dokunulmazlık haklarına sığınacağım hiçbir davam yoktur. Bü
tün davalar tarafımdan açılmış tazminat davalarıdır ve yine tarafımdan açılmış, YÖK'ün aldığı ka
rara karşı bir davadır. Bu açıdan bakıldığında, dokunulmazlık zırhına bürüneceğim herhangi bir 
durumum da söz konusu olmadı; bunu da bilmenizi istiyorum. 

Bunun ötesinde, başka bir şey daha söylemek istiyorum... 
DERVİŞ GÜNDAY (Çorum) - Kaldırın o zaman. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÖMER DÎNÇER (Devamla) - Benim hakkımda, bana hakaret eden insanları mahkemeye verip 

tazminat davası açtığımda o yüksek yargının nasıl karar verdiğini hep beraber gördük. Hakaret da
vası açılmış bir insana, burada hakaret var mı yok mu diye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Cümlemi tamamlamama izin verir misiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sağ olun. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Lütfen cümlemi tamamlamama izin verin. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
ÖMER DİNÇER (Devamla)- Sadece cümlemi tamamlayacağım. 
Mahkeme, hakaret vardır veya yoktur demesi gerekirken şunu söylemiştir: "Anayasa'ya aykırı 

düşünmektedir. Dolayısıyla, bu hakaretlere tahammül etmelidir." 
Şimdi, şunu söylüyorum: Bu ülkede düşünce özgürlüğü var mı, yok mu? Savunacak mıyız, sa

vunmayacak mıyız? 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Anayasa'ya yemin ettik, Anayasa'ya. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
/.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (Devam) 
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BAŞKAN - Şahısları adına 1 'inci madde üzerinde söz talepleri vardır. 
Suat Kılıç, Samsun Milletvekili... Yok. 
Azize Sibel Gönül, Kocaeli Milletvekili... 
AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN - Konuşmayacak. 
Soru- cevap kısmına geçiyorum. 
Sayın Atılgan... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Atılgan yoklar efendim. 
BAŞKAN - Başka soru talebi yok. 
Madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırı

lık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 50 sıra sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "göstermek fiilini işleyen" ibaresi yerine 
"göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Nihat Ergün Cevdet Erdöl Veysi Kaynak 
Kocaeli Trabzon Kahramanmaraş 

İhsan Koca Ahmet Aydın 
Malatya Adıyaman 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
50 sıra sayısı ile görüşülmekte olan GATA Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliğin yapıl

masını arz ederiz. 
Madde 1 - "Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak 

belirlemeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının öğretim elemanlığı gö
revlerine son verilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilen personel Gülhane Askeri Tıp Akade
misi dışındaki karargâh veya kurumlara atanır. 

K. Erdal Sipahi Kürşat Atılgan S. Nevzat Korkmaz 
İzmir Adana İsparta 

Beytullah Asil İsmet Büyükataman Necati Özensoy 
Eskişehir Bursa Bursa 

Abdülkadir Akçan 
Afyonkarahisar 

BAŞKAN - Üçüncü ve en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 50 sıra sayılı yasa tasarısının birinci maddesinin tasarı metninden çıkarıl

masını saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Genç, söz almak ister misiniz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim, benim önergem... 

Bu kanuna gerek yok. Yani, bir maddeden ibaret bir kanun, buna gerek yok. Çünkü, yirmi beş sene
dir böyle bir kanuna ihtiyaç görülmemiş. Sonra, Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakikaten çok dü
rüst, sözüne güvenilir bir kurum. Şimdiye kadar böyle bir suç da işleyen birisi görülmemiş. Böylece, 
yani, işte, usul yerini bulsun diye bir kanun getirmenin de bir anlamı yok. Zaten, bu, alıntı, yani bir 
eserin tamamının veya çok önemli bir kısmının alınması meselesini kanıtlamak çok zor. Şimdi, me
sela, bir vatandaşın birisi laiklik üzerine bir makale yazacak. Şimdi, laikliğin ne olduğu konusunda, 
belki 5 kişi, 10 kişinin daha önce yazdığı bir eser var. Ee, şimdi, bu kişi, burada kendine göre bir la
iklik tarifini yaparken, bununla ilgili bir eser meydana getirirken, bir sayfalık bir şey yazarken, ola
bilir ki, birçok fikri bir başkasının fikriyle örtüşebilir, aynısı olabilir. Ee, şimdi yarın birisi çıksa... 
Hele, bu bilim alanında daha da önemli, tıp alanında daha da önemli bir konu. Tıp konusunda bir eser 
meydana getiren bir bilim adamı, olabilir ki, kendisinden önce, belki çok önce bu konuda eser yaz
mış insanların söylediği fikirlere tıpatıp aynı veya çok paralel fikirler söyleyebilir. Ee, şimdi, çıkıp 
da vay, sen bunu... Veya hatırlamayabilir de yani, insanlar okuya okuya aynı... İnsanların müşterek 
bir aklı var. O müşterek aklın ifadede yarattığı bir benzerlik ve bir eşitlik var. Şimdi, bu eşitlik ve ben
zerliği, ille gidip de, ya acaba bu konuda daha önce bir eser meydana getiren, eser yazan bir kişi var 
mıdır yok mudur araştırmasını yapmak zorunda da değildir, ama kendisi de birtakım düşünceler şey 
ederken, başkalarının fikirlerine de aynen, tıpatıp benzerlik olabilir. 

Dolayısıyla, bu maddede... Şimdiye kadar da askerî kesimde de böyle bir uygulama olmamış. 
Kaldı ki, YÖK'te de mesela, işte, bir arkadaşımızla ilgili, kendisi şöyle diyor: "Bana haksızlık yapıl
dı." diyor. Burada, buna karar verecek yargı. Sonra, hangi derecede benzerlik, alıntının ne miktar ol
ması, tamamının olması veya kısmen olursa bu kısmın miktarı ne olabilir? Bu gibi şeyler, 
uygulamada, insanlara birtakım haksız işlemlerin uygulanması sonucunu, cezaların uygulanması so
nucunu meydana getirdiği için, bana göre böyle bir kanuna gerek yok. Yani, durup dururken, yirmi 
beş sene sonra, efendim, yapacak, GATA'da, işte, profesörlük yapan, doçentlik yapan bir arkadaş bir 
alıntı yapar... 

Bunun, bilakis bu kanunun getirilmesinin birtakım sakıncaları var. Yani, biliyorsunuz üniversi
tede belli bir yere gelenler, belli bir akademik kadroyu eline geçirenler, çok da fazla, başka bir kişi-
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nin, yerine gelip veya çok... Hakikaten, o konuda yeni birtakım otoriteler yaratabilecek, bilime, tek
nolojiye, tıbba, otorite seviyede yeni bir yön verecek bir kişi çıkabilir, ama, onun yerine gelmesini 
engellemek için, icabında birtakım tezgâhlarla da karşı karşıya kalabilir. Yani, bunun, çok objektif bir 
metotla insanların cezalandırılacağı sonucu, fikri, bende teşekkül etmemiştir. Bu, bilakis, kendi ma
kamlarını korumaya çalışan kişilerin, kendi yerlerine, daha kaliteli, daha objektif kişilerin gelme
mesi için, icabında kullanılabilecek bir müeyyide tarzıdır. Onun için, böyle bir kanuna da gerek yok. 
Zaten, şimdiye kadar da yirmi beş senedir bu konuda da bir şey olmamıştır. YÖK Kanunu'nun o 
ilgili maddesi de şimdiye kadar çok da objektif uygulanmamış -tabii, ben o konuda araştırma yap
madım- şimdiye kadar, hakikaten bu konuda kaç tane kişiye böyle bir ceza uygulanmıştır... En iyi
si bunu, hiç, yani tümüyle bu maddeyi reddedersek zaten, çıkarırsak, kanunun tümü reddedilmiş 
oluyor. 

Benim önergem bundan ibarettir. Bunları belirtmek istedim. 
Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, kanuna uygun konuştum, hiç dışarı çıkmadım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
50 sıra sayısı ile görüşülmekte olan GATA Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliğin yapıl

masını arz ederiz. 
Madde 1- "Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak 

belirlemeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işleyen öğretim elemanlarının öğretim elemanlığı gö
revlerine son verilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilen personel Gülhane Askeri Tıp Akade
misi dışındaki karargâh veya kurumlara atanır. 

K. Erdal Sipahi (İzmir) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Katılmıyoruz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Sivil üniversitelerde bu suçu işleyen bir öğretim üyesinin öğretim üyeliği sona ererken, üniver

site ile de ilişkisi kesilmekte, ancak diğer bir hastanede veya kendi muayenehanesinde görev yapa
bilmektedir. 

GATA'daki bir öğretim üyesi bu vasfının dışında temel olarak asker niteliği taşımaktadır. 
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Bu suçu işleyen bir Askerî Öğretim üyesinin GATA'nın dar bünyesi içinde yer alması diğer öğ
retim üyeleri ve öğrencileriyle hergün, her saat karşılaşılan bir ortamda düşünülemeyeceği gibi, As
kerliğin temeli olan disiplini de olumsuz yönde etkileyecek, astlık-üstlük münasebetlerinde sıkıntı 
yaratacaktır. 

Bu nedende bu tip kişilerin mutlaka GATA dışında bir göreve verilmeleri bu tip olumsuzlukla
rı engelleyecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 50 sıra sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "göstermek fiilini işleyen" ibaresi yerine 
"göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Nihat Ergün (Kocaeli) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) -

Olumlu görüş ile takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım, konuşmak ister misiniz? 
NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

İntihal fiilinin işlediği konusunda karar alma görev ve yetkisinin GATA Akademi Kuruluna ve
rilmesi amaçlanmaktadır. 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı talep ediyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.26 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.39 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

50 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 1 'inci maddesinin üzerinde Kocaeli Milletvekili Saym Nihat Ergün ve arkadaşları ta

rafından verilen önergenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi tekrar oy
larınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. Karar yeter sayısı vardır. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda tasarının 1 'inci maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2'nci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili 

Sayın Enis Tütüncü. 
Buyurun Sayın Tütüncü. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Da

ir Kanun Tasarısı'nın 2'nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla se
lamlıyorum. 

Şimdi, bu kanun tasarısı, daha önce söz alan arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, GATA'daki öğ
retim elemanlarıyla YÖK kapsamındaki öğretim elemanları arasındaki disiplin hükümlerini birbiri
ne uygun hâle getiriyor. 

Kanımızca, yasal açıdan oldukça geç kalmış bir düzenlemeyi yapıyoruz. Çünkü 2547 sayılı Ya
sa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili konuları YÖK kapsamı dışında bı
rakmıştır. 

Konunun daha iyi anlaşılması için, izin verirseniz, YÖK Yasası'nın 2'nci maddesini sizlere sun
mak istiyorum. Bu YÖK Yasası'nın 2'nci maddesi, kapsam maddesidir. Diyor ki: "Bu kanun; yük
seköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili 
faaliyet ve esasları kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı Yükseköğretim Kurumları ile ilgili husus
lar ayrı kanunlarla düzenlenir." 

Şimdi, burada, 1981 yılında çıkarılmış bir yasa ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili bu 
Yasa'nın öngördüğü bu düzenlemeyi yapıyoruz. 
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Bu arada, Sayın Bakandan, emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili düzen
lemenin yapılıp yapılmadığını da öğrenmek istiyorum. Tabii ki Sayın Bakanın alanına girmiyor, İç
işleri Bakanlığıyla ilgili bir konuda soru sorduğumun farkındayım. Ama bu konuda, bir milletvekili 
olarak, bu emniyet teşkilatıyla ilgili bir düzenlemenin yapılıp yapılmadığının da burada açıklanma
sında, bilinmesinde yarar olduğuna inanıyorum. 

Tabii ki GATA'da, şimdiye kadar, bu Yasa kapsamıyla ilgili herhangi bir konu cereyan etme
miştir. Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerin ve GATA'daki öğretim elemanlarının ne kadar ciddi; bili
me, bilimsel çalışmaya, akademik çalışmaya ne kadar etik anlayışıyla önem verdiğini bir daha burada 
görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Ömer Dinçer burada bir konuş
ma yaptılar. Kendisine sataşıldığı düşüncesiyle söz istediler ve siz de Sayın Dinçer'e söz verdiniz. Be
ni bağışlayınız, bu konu, intihal konusuyla ilgili. Bu arada, Sayın Dinçer söz istemeden önce, AKP 
Grubundan bir arkadaşımız "Başımızın tacı. Başımızın tacı Sayın Dinçer." şeklinde... 

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Başımızın tacı. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Evet, bu son derece güzel, bu dünya çerçevesinden saygıdeğer 

bir düşünce olabilir. Buna da bir şey demiyorum. Ben, geçen dönem milletvekilliği zamanımda Sa
yın Dinçer'i Başbakanlık Müsteşarı olarak bir türlü, komisyonda göremedim ve onun gıyabında, Si
vas'ta yapmış olduğu bir konuşmayla ilgili bir konuşma yapmıştım. 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Çok önemli, izin veriniz. 
BAŞKAN - Söz aldığınız konuya döner misiniz lütfen. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Hemen döneceğim. 
Sayın Dinçer, bu konuda, lütfen, burada bir açıklama yaparsa bir soru soracağım. En azından, 

geçen dönem yapmış olduğum konuşmanın geç de olsa bir yanıtı burada verilmiş olur. Çünkü, yap
mış olduğum konuşmaya hiçbir şekilde yanıt verilmedi. 

Sayın Başkan, çok önemli. Rica ediyorum. 
O konuşmasında, Sivas'taki konuşmasında Sayın Dinçer aynen şöyle demiştir. Bunların açıklan

ması gerekiyor. Çünkü, zabıtlara geçti. "Başımızın tacıdır." sözleri de zabıtlara geçti. Bu çerçevede, 
bunun açıklanması zorunluluk göstermektedir. 

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Zaten işiniz gücünüz hep karmakarışık işler yapmak, memleket hay
rına bir şey yaptığınız yok ki. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Evet, söyledim ve söylüyorum. Rahat olunuz. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, lütfen konuya gelin. 
Sayın Milletvekili, lütfen. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Sayın Dinçer, konuşmasında siyasi öncelikli İslami hareketler

den söz ediyor. Kendisine saygısızlık etmek istemiyorum. Ne olur, bizi aydınlatsın. Belki bu konuş
ma çerçevesinde, çok haksız bir şekilde yıllardan bu yana kendisini suçlayan çevreler de mahcup 
olacaklardır. 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, konuya döner misiniz lütfen. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Evet, dönüyorum. 
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Öncelikle İslami hareketlerden söz ediyor ve bunları şöyle tanımlıyor: "Bu hareketler, aslında, 
devlet yönetimini ve karar merkezlerini ele geçirerek toplumda değişikliği sağlamaya yönelik hare
ketler olarak ifade edilebilir. Karar gücünü elinizde bulunduracaksınız, birtakım değişimleri bu ka
rar gücüyle gerçekleştirmeye çalışırsınız." 

"Baş tacı" diyen arkadaşlara sesleniyorum: Sayın Dinçer'in burada kastettiği değişim nasıl bir 
değişimdir? 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü... 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Onu onaylamıyor. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Maddeyle alakası yok. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Rica ediyorum... 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - .. .yani, burada "Baş tacı." söylendi. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, lütfen, söz aldığınız konuya döner misiniz. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Geç de olsa, modern devletin bize aşılamaya çalıştığı veya da
yatmaya çalıştığı bir düşünceye karşı değişim. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - GATA yasasıyla alakası yok. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Ayrıntıya girmek istemiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, lütfen ... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Burayı da germek istemiyorum. Burada sizi de üzmek istemi

yorum. Ama Sayın Dinçer, mademki, burada, bizim bir milletvekilimizin, bence son derece haklı bir 
konuşması üzerine sataşma amacıyla söz aldı... 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - ...bu çerçevede, bazı arkadaşlarımız da "Başımızın tacı." dedi. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Açıklansın, Sayın Dinçer, belki bizim de de başımızın tacı olur. 

(AK Parti sıralarından gürültüler) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Siz anlamazsınız. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Siz ne anlarsınız? Anlamazsınız siz. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, yürürlük maddesiyle ilgili söz aldınız. Lütfen sözlerinizi o nokta

da devam ettirin. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Tamamlıyorum, tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Bu kutsal çatı altında her şeyin açıklıkla konuşulması gerekiyor ve bilinmesi gerekiyor. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Ama, Tüzük'e uygun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Şimdi, bu yasa tasarısını destekliyoruz ve konuşmamın başın

da da ifade ettiğim gibi, bir gereksinim yok, uygulamada bir ihtiyaç yok. Türk Silahlı Kuvvetlerin
deki, GATA'daki akademisyenler oradan buradan aşırmamış, yürütmemiş bazı konuları. Ama buna 
rağmen, 1981 yılında çıkarılan Yasa'nın 2'nci maddesinin öngördüğü bir ihtiyaç şimdi düzeltiliyor. 

Umut ediyorum ki, emniyet görevlileriyle ilgili konuda da Sayın Bakan bizi aydınlatırlar. 
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Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en iyi dileklerimle, sevgilerle saygılarla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, AK Parti Grubu adına Ömer Dinçer Bey ko

nuşacaklar. 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ömer Dinçer... 
Buyurun Sayın Dinçer.(AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Süreniz on dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Enis Bey'e teşekkür ediyorum, çünkü bugün bir başka mevzuda benim açıklama yapmama bir 
fırsat verdi. Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle bir fırsatı da değerlendirmek istiyor ve hakikaten 
Sivas'ta ben ne konuşmuştum ve o, nasıl kamuoyunda tartışma ve gündeme getirildi, onun hakkın
da kısaca bilgi vereceğim size. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Ben yine 1995 yılında Sivas'ta bir konuşma yaptım. O yaptığı

mız konuşma ana başlığı itibarıyla "21'inci Yüzyıla Girerken Dünyada ve Türkiye'de İslam" başlı
ğını taşıyordu. 

Ben üniversitede stratejik yönetim okutuyorum. Stratejik yönetim şu demek arkadaşlar: Tüm 
dünyada, içinde bulunduğunuz, yaşadığınız çevrede ne tür değişmeler oluyor, bunları gözlemlemek 
bu değişmelere karşın içinde bulunduğunuz toplumun, birimin veya örgütün o değişimlere karşı na
sıl cevap vermesi gerektiği konusunda fikir üretmektir, strateji geliştirmektir. Ben de ona benzer bir 
şey yaptım ve tüm dünya değişiyorken, 1990'h yıllarda Sovyetler Birliği çökmüş, teknolojik değiş
me ve gelişme son derece hızlanmış, çevre sorunları ortaya çıkmış, vesaire. Bu tip değişikliklerin ol
duğu bir dünyada, Türkiye bundan nasıl etkilenecek, İslam dünyası nasıl etkilenecek ve bunun 
sonucunda, neler yaparsak Türkiye başka ülkelerle rekabet edebilir bir ülke hâline gelir, bununla il
gili bir şeyler söyledim. 

Ben bir bilim adamıyım. Bilim adamları, aslında bu ülke için doğru olan şeyleri söylemelidir
ler. Statükonun beklentilerini veya mevcut şartlarda kendilerinin hoş görüleceğini varsaydıkları dü
şünceleri değil. Ben ülkemi seviyorum ve ülkem adına o gün doğru bildiğim şeyleri söyledim ve 
daha sonra da yüzüme vurulduğunda inkâr etmedim. Ben o konuşmayı her zaman kabul ettim ve edi
yorum, bunu herkes böyle bilmeli. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İkincisi, benim o konuşmada... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşmanın tamamını söyle! Konuşmanın tamamını söyle! 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Benim o konuşmamda yaptığım analizlerde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - "Laiklik kaldırılmak gerekiyor." dedin mi, demedin mi? (Gürültüler) 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Cevap vereceğim... 

Arkadaşlar, lütfen, benim konuşmama siz izin verin. 
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...yaptığım konuşmada -uzunca bir konuşmadır- ben o konuda cumhuriyetle ilgili, laiklikle il
gili, devletçilikle ilgili, halkçılıkla ilgili değerlendirmeler yaptığım gibi, o günün siyasi hareketleri içe
risinde Refah Partisiyle ilgili değerlendirmeler de yaptım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Nasıl değerlendirme yaptın? Ne değerlendirmesi yaptın? 
ÖMER DÎNÇER (Devamla) - Bir kere şunu hepimiz kabul ediyor ve biliyoruz ki, bu ülkede 

bürokrasi değişimin bir aracı olarak kullanılmıştır. O günlerde Refah Partisi iktidara gelme umudu 
taşıyordu veya ihtimali taşıyordu ve ben onlara bir soru sordum. Sayın Tütüncü'nün sorduğu soru o 
sorudur. Aslında, ben onu normalde kabullenerek değil, karşı tarafa "Böyle bir durumda, siz, bürok
rasiyi değişim aracı olarak kullanacak mısınız?" diye soruyor ve bunu kullanmasının karşılığında or
taya çıkaracağı riskleri dile getirmeye çalışıyordum. Ama, bunun üzerinde durmuyorum zaten. 
Üzerinde duracağım şey, benim yaptığım değerlendirmeleri tartışırken, o tartışmanın kamuoyuna na
sıl sunulduğuna dair ahlaki problemlerdir. Çünkü, bu metin içerisinde söylenenlerin, dile getirilen
lerin hepsini ben söylüyorum aslında. Ama, hepsini, burada yapıldığı gibi yeni bir senaryoyla, yeni 
bir mizanpajla, belirli bir yerinden bazı cümleleri alarak, sonra öbür tarafından başka cümleleri ala
rak, arka arkaya koyup, yeni bir metin üreterek değil. Ben o metinde cumhuriyete, halk için, halka 
rağmen, halk adına, cumhuriyet anlayış ve uygulamalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptım ve buna 
dair eleştirilerimi söyledim. Ama, hemen arkasından da yine, daha derinleşmiş bir demokrasiye sa
hip cumhuriyeti... 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, söz aldığınız maddeyle ilgili konuya dönün lütfen. 

ÖMER DİNÇER (Devamla) - Bunun ötesinde başka bir şey istemedim. Daha derinleşmiş bir 
demokrasiye sahip, katılımcı bir cumhuriyet öngördüm. Peki, bunun neresi mahzurlu olabilir? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Laikliğin burada yeri ne? 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Mahzurlu bile olsa, bunun, bir bilim adamının kendi düşüncele

rini ortaya koymasına, bu ülkede düşünce özgürlüğü adına hep beraber sahip çıkmak zorunda değil 
miyiz biz? (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Eğer, bir bilim adamı herhangi bir düşüncesini söylediğinde, biz ona sahip çıkamayacaksak, o 
zaman sıradan bir vatandaşın ortaya koyduğu düşüncelere kiminle sahip çıkacağız? 

RAHMİ GÜNER (Ordu) - Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri var . 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Onu kim koruyacak? Bunu söyleyebilir misiniz bana. Tam da 

yüz karası bir şekilde... 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, söz aldığınız maddeyle ilgili konuya döner misiniz lütfen. 
ÖMER DİNÇER (Devamla) - Sayın Başkan... 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Canım şimdi Meclis kürsüsünden de söyle o gün söylediğini o za

man, madem bir düşünce. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, biraz önce Sayın Tütüncü konuşurken, tamamen, 

Sayın Dinçer'in aldığı konuşmada Grubumuzun bu konuyu alkışlamasıyla ilgili konuşmasını tamam
ladı, çerçevesini o şekilde çizdi. 

BAŞKAN - Ben Sayın Tütüncü'yü de uyardım. Sayın Dinçer'e daha önce de 69'uncu maddey
le ilişkili iki defa söz verdim. Onun için, söz aldığı maddeyle ilgili konuşursa iyi olacak. 

ÖMER DİNÇER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
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Bizim ülkemizin bir sorunu var. Biz, aslında, uluslararası alanda başka ülkelerle rekabet edebi
lir bir durumda gözükmüyoruz, geri kalmış vaziyetteyiz. Daha geçen gün, yine muhalefet cephesin
den, insani gelişmişlik endeksinde 92'nci sırada olduğumuz söyleniyordu. Rekabet gelişme endeksi 
içerisinde ise biz, 60 ülke içerisinde 56'ncı sıradayız ve bunu hiç hak etmiyoruz ve biz başka ülke
lerle rekabet edebilir olmak istiyorsak, aslında içinde bulunduğumuz durumu değiştirecek ve onlar
la rekabet edecek mekanizmaları üretmek zorundayız. Bunun için de insanlarla uğraşmak değil, 
projelerle uğraşmak hepimizin şiarı olmalıdır ve sizler bunu başarıyorsunuz. Ben sizleri de tebrik 
ediyor ve Başkana, müsamahası için teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 

Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 

Şahıslar adına Suat Kılıç, Samsun Milletvekili. 

Sayın Kılıç? Söz talebi yok. 

Azize Sibel Gönül, Kocaeli Milletvekili... Yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

Beş dakika süreniz var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 2'nci maddesi hak
kında söz aldım. 

Yalnız, bugün gazetenin birinde hoşuma gitmeyen bir haber çıkmıştı, diyor ki: "29/2/2004 tari
hinde Tekelde sekiz tane kullanılmamış makine almış..." 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika efendim, bir cümle söyleyeceğim... 

BAŞKAN - Sayın Genç lütfen... Lütfen, söz aldığınız, yürürlük maddesi hakkında konuşun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, yani... Bir dakika. 

Efendim, bu makineyi alanlar... 

BAŞKAN - "Bir dakika"sı yok Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) - ... güya, bir şirket, Sedat Güngörmüş adına -yabancı, İspanyol 
şirketi- 30 bin dolar göndermiş. O, 30 bin doları alan Sedat Güngörmüş de Sayın Unakıtan'ın şirke
tinde santral memuruymuş. Ee olabilir yani, ne var bunda? Bunda bir anormallik yok ki. 

Yani, şimdi ne diyeyim, yani ben şimdi, bakın, demiyorum, Sayın Unakıtan'ın şirketinde... Ya
ni bu Tekele ilişkin sözleşme Maliye Bakanlığı tarafından onaylandıktan iki gün sonra... 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen söz aldığınız konuya dönün. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, tamam, bitiriyorum, bitiriyorum. 

Oraya bir 30 bin dolar gelmiş, o 30 bin doları da alan Unakıtan'ın çocuklarının şirketinde çalı
şan santral memuruymuş. Olabilir, ne olacak yani. 

Şimdi, bakın arkadaşlar, burada, biraz önce... 

Bakın, biz bu Meclise geldiğimiz zaman, Anayasa'ya sadakate yemin ettik, milletvekili yemini 
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Şimdi, buradan biraz önce konuşan kişi diyor ki: "Efendim düşünce özgürlüğüm var, ben düşün
ce özgürlüğümü kullanırım." Ama, Anayasa'nın 14'üncü maddesi var. Anayasa'nın 14'üncü madde
sinde "temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması" ilkesi var. Bu ne demektir? Yani, siz laik 
Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmaya yönelik... 

BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - .. .Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yöne
lik düşünceler taşıyamazsınız... (Gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, bugün buraya... 

Lütfen sayın milletvekilleri... 

KAMER GENÇ (Devamla) - . . .taşıdığınız anda bu Anayasa'ya aykırı hareket etmiş olursunuz, 
aynı zamanda, yapmış olduğunuz yemine karşı hareket etmiş olursunuz. 

BAŞKAN - Bugün buraya bir kanun tasarısını görüşmek üzere toplandık... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, şimdi, bakın, benden önce bu kürsüye gelen ki
şiyi... 

BAŞKAN -...bir milletvekilinin konumunu konuşmak üzere toplanmadık. Yürürlük maddesi 
üzerine söz aldınız, hakkında konuşacaksanız şimdi mikrofonunuzu açıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayın Başkan, olmaz böyle şey! Böyle bir uygulama görülme
di Sayın Başkan. Yanlış yapıyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Benden önce konuşan grup sözcüsünün daha ciddi olması lazım. 
Ben, şahsım adına konuşuyorum. Grup sözcüsü tam on dakika, gitti, hayal âleminden bahsetti, yeni 
bir îslam hareketinden bahsetti. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? 

KAMER GENÇ (Devamla) - O konuşmasında diyor ki: "Artık Türkiye Cumhuriyeti devle
tini..." 

BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) -"...İslam kurallarına göre yönlendirmemiz lazım." 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Nerede diyor? Duymadık biz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - "Laikliğin sonu gelmiştir" diyor. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, bütün bunlar konuşuldu mu? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, bunu kabul ediyor musunuz? 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, sizin Meclis Başkanı olarak buna müdahale etmeniz la

zım. Laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin laiklik ilkesini korumaya yemin etmiş bir kişi olarak si
zin burada yapılan o konuşmalara müdahale etmeniz lazım. Dolayısıyla, burada yapılan konuşmalar 
Anayasa'ya, milletvekili yeminine tamamen aykırıdır. 
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NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Nereden çıkartıyorsun? Öyle bir konuşma yok ki! 

BAŞKAN - Sayın Genç, siz tecrübeli bir milletvekilisiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Düşünce özgürlüğünün ne olduğunu biraz bilmemiz lazım. Yani, 

düşünce özgürlüğü var diye, biz, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü... Türkiye'yi parçalayacak mı
yız? O zaman PKK'ya niye karşı çıkıyorsunuz? Onun da düşünce özgürlüğü var. Onun da düşünce 
özgürlüğü var. Sen çıkacaksın "Laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin artık sonu gelmiştir, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinde laikliği kaldırıp İslam kurallarına göre Türkiye'yi idare etmemiz lazımdır." 
dersen... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) -.. .ve bu yönde fikir beyan edersen, "Benim bir düşünce özgürlü
ğüm var." dersen, bu, düşünce özgürlüğünü aşan bir davranış biçimidir değerli milletvekilleri. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, şu anda İç Tüzük'ün 66'ncı maddesini uygula
mak zorundasınız. 

BAŞKAN-Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen konuya gelin. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, konuya geliyorum işte. Bakın... 
BAŞKAN - Lütfen konuya gelin. Siz son derece tecrübeli bir milletvekilisiniz. Lütfen... Genç

lere örnek olmanız lazım. Genç milletvekillerine örnek olmanız lazım. Lütfen konuya gelin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, siz, Sayın Milletvekilini 5-6 kere uyardınız, 

66'ncı maddeyi uygulamak zorundasınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu Grup Başkan Vekili ikide bir kalkıyor yerinden, bunu 

bir cezalandırın. (Gülüşmeler) Tutuyor, Başkanlık Divanına itirazda bulunuyor. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, konu dışı, gündem dışı konuşan milletvekilini 

lütfen uyarın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bunlar nasıl grup başkan vekilliği yapacağını bilmi

yorlar. Meclis Başkanına onun müdahale etme hakkı yok. Kendi başkan vekilleri oturduğu zaman, ben 
buraya kürsüye çıktığım zaman el kol hareketi yapıyorlar, hemen benim konuşmama müdahale ediyor. 

BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç, lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Parlamento görmemişler arkadaşlar. Siz kendiniz istediğiniz gibi 

çıkıyorsunuz, burada konuşmayı yapıyorsunuz. Ben laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez 
bütünlüğünü koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin etmiş bir insanım. Laik cumhuriye
ti burada ortadan kaldırmaya yönelik, Türkiye'yi İslam kurallarına göre yönetilmesi gerektiğine yö
nelik fikirlerin, fikir bağımsızlığıyla düşünce özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Burada, Anayasa'ya 
sadakat yemini yapmış hiçbir milletvekili bunu diyemez. Sayın Ömer Dinçer, biraz önce sataşmadan 
söz aldığı zaman dedi ki: "Ben o düşüncelerimin hâlâ sahibiyim." Dedi mi, demedi mi? Tutanakları 
istedim, gelmedi. Bu düşüncelerinizin sahibi iseniz, o zaman kardeşim, bu laik Türkiye Cumhuriye
ti devletinin Parlamentosunda görev yapamazsınız. Onun için... 

FATİH ÖZTÜRK (Samsun) - Sayın Başkan, zaman ikinci kez başladı, yanlış oldu, iki dakika 
geçiyor efendim. 
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SUAT KILIÇ (Samsun) - Sayın Başkan, beş dakika geçti, ikinci beş dakikaya konuşuyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - "Efendim, ben dokunulmazlık zırhına bulunmuyorum." diyor. 
Dokunulmazlığı kaldıralım o zaman. Kaldıralım bakalım, bürünüyor muyuz bürünmüyor muyuz? 

BAŞKAN - Sayın Genç, "Yürürlük" maddesine dönün lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam efendim, maddeye de döneyim. 

Şimdi, ben, bu kanunun gereksiz bir kanun olduğunu söyledim. Neden gereksiz bir kanun? Çün
kü, evvela bu suçu işleyen kişiye böyle bir ceza verilmesi için bir yargı denetiminden geçmesi lazım. 
Biz sorulan sorarken Sayın Bakan dedi ki: "Evvela cezayı vereceğiz. İlgili gitsin, askerî idare mah
kemesine dava açsın." Hâlbuki, bence bu hatalı bir şey. Önce bir kurul -bu konuda yargı denetimi
ne- yani bu konuda bir bilirkişi heyeti tayin etmeli. Bu bilirkişi heyetinin... Hatta mahkemeye dava 
açmalı. Bu kişi intihal suçunu işlemiştir. Aslında intihal suçunu işleyenlerin, sonunda intihar da et
mesi gerekiyor ama neyse artık onu da ben söylemiş olmayayım. Dolayısıyla, önce bu konuyu bir 
mahkeme kararıyla tespit edip kesinleştikten sonra bu cezayı vermesi lazım. Aksi takdirde çok keyfî 
bir uygulama olur. Bir yargı kararı denetiminden geçmesi lazım. 

Saygılar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2'nci madde kabul edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz yok. 

Şahıslar adına Veysi Kaynak, Kahramanmaraş milletvekili. 

Buyurun Sayın Kaynak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmek
te olan 50 sıra sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 3'üncü maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bu tasarının 1 'inci maddesiyle, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanla
rının öğretim elemanlığından çıkarılmasına ilişkin esasların, yükseköğretim kurumlarında görevli 
diğer öğretim elemanlarıyla uyumlu hâle getirilmesi amaçlanmıştır. Kabul ettiğimiz 1 'inci madde 
bunu düzenlemiştir. Dolayısıyla eşitlik ve adalet ilkesi bakımından uygun bir düzenleme olmuştur 
diyorum. 

Tasarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaynak. 

3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasannın tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 
2'nci sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Millî Savun

ma Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

- 3 8 8 -



TBMM B:23 2 1 . 1 1 . 2007 O: 2 

2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme (Besleme) Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/431) (S. Sayısı: 49) (x) 

BAŞKAN - Komisyon burada. 
Hükümet burada. 

Komisyon raporu 49 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Adıyaman Millet

vekili Şevket Köse. 

Buyurun Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı'nın l'nci maddesi üzerinde Cumhu

riyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Yalnız, bu konuya geçmeden önce, büyük insan Hazreti Ali'nin dediği gibi "Bana bir harf öğ
retenin kırk yıl kölesi olurum." söyleminden hareketle, Hacı Bektaş Veli'nin de "İlimden gidilmeyen 
yolun sonu karanlıktır." sözünden yola çıkarak, karanlıkları aydınlatan tüm eğitim emekçilerinin cu
martesi günü kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve tüm öğretmenlerin önün
de saygıyla eğiliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 24 Mayıs 2007 tarih ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Beslenme Kanunu Genel Kurulumuzca kabul edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeline dö
nük düzenleme yapılmıştır. Üzerinde görüşlerimi belirttiğim tasarı ise bu Kanun'la tamamlayıcı bir 
özellik taşımaktadır. 

Tasarı genel olarak iki noktada somut ve ciddi katkılarıyla göze çarpmaktadır: Bunlardan ilki, 
günümüz şartlarına göre düzenlenmiş çağdaş içeriği ve biçimidir; ikincisi ise hastalar lehine düzen
lenmiş olmasıdır. Bu iki katkı, az sonra da belirteceğim gibi, iç içe geçmiş olmakla birlikte, yeni 
olumlu etkilerin de önünü açmaktadır. 

Tasarının yürürlükten kaldırdığı kanunlara baktığımızda, ilgili tasarının günümüz şartlarına gö
re hazırlandığı hemen fark edilecektir. Tasarı uygulayıcılara geniş takdir yetkisi bırakmakta, ayrıntı
ları ise yönetmeliğe devretmektedir. Bu durum hem biçim hem de içerik açısından tasarının çağdaş 
yanını yansıtmaktadır. Örneğin, diyet yemeği uygulamasında doktor görüşü alınarak diyetisyen ka
rarı yeterli sayılmaktadır. Ayrıca, yemeklere dönük parametre, çeşit ve miktar konularını kapsayan 
bir yönetmeliğin tasarı kanunlaştıktan sonra altı ay içerisinde düzenleneceği belirtilmektedir. 

Bu konuda, son olarak sağlık ve bilim alanındaki gelişmelerin metinde yer bulduğu söylen
mekte yarar da olacaktır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı'nın en önemli diğer yanı ise hastanın 
lehine olan düzenlemeleri oluşturmaktadır. Görev, yetki ve sorumluluklarıyla, beslenme yönetimine 
ilişkin konular, hasta lehine olan düzenlemenin somut ifadeleri olmaktadır. Örneğin, hastanın duru
muna göre, yemek çeşit ve miktarının, doktor görüşü ve diyetisyen kararıyla belirlenebilecek olma
sı da hastanın durumuna göre yemek çıkması demektir. Burada, hem uygulamaya en yakın kişilere 

(x) 49 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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takdir yetkisi bırakılarak hem de hastanın durumuna göre düzenleme yapılmasının önü açılarak has
ta lehine olan durumu genişletmektedir. Ayrıca, askerî öğrenci, er ve erbaşlardan taburcu olanlara, uy
gun durumlarda, birliğine ya da varacağı yere bağlı olarak kumanya verilmesinin kanun güvencesine 
alınması hasta lehine olan bir durumdur. Kısacası, uygun durumlarda, hasta, yalnızca hastane içeri
sinde değil, hastane dışında da desteklenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çağdaş bir kanun tasarısı olması, hasta öncelikli temelden yüksel
mesi, çok önemli başka bir noktayla da pekişmektedir. Bu noktanın gözden kaçırılmadan değerlen
dirilmesinde büyük yarar olacaktır. 

Tasarının kanunlaşması ile büyük miktarda bir tasarruf sağlanacaktır. Tasarruf rakamının, yüzde 
40 civarı gibi ciddi bir rakam olacağını tahmin etmekteyim. Örneğin, daha önceden, sabit listelerle ha
zırlanan yemekler olduğundan, hastaya uygun yemekler çıkmamaktaydı. Oysa, tasarıya göre, her has
tanın durumuna bakılarak yemeklerin kararlaştırılması, büyük miktarda tasarrufa yardımcı olacaktır. 

Buraya kadar özetlediğim noktalara bir ek yapmak istiyorum: Tasarı, şüphesiz, kanunlaştığında 
büyük katkılar sağlayacak olsa da çıkarılacak bir yönetmelikle daha tamamlayıcı ve açıklayıcı hâle 
gelecektir. Yani tasarının kanunlaşmasından sonra çıkarılacak yönetmeliğe ve bu yönetmeliği düzen
leyecek üyelere büyük sorumluluk düşmektedir. Normlar hiyerarşisine bu şekilde uymakla birlikte, 
yönetmelikte yer alacak olan parametreler, miktar ve çeşitlerin iyi derecede anlaşılır ifade edilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde, kanunun uygulamasında eksiklikler doğabilecektir. Bunun için, ismi
ni az önce de andığım, 2007 tarih ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Beslenme Kanunu'nun so
nunda yer alan tablo, bizler için örnek teşkil etmektedir. Benzeri bir tablonun yönetmelikte yer alacak 
olması, hukuki anlamda ve uygulama alanında büyük netlik sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde yaşadığımız olaylar, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin ülkemiz için ne derece önemli olduğunun bir ispatıdır. Bundan dolayı, üzerinde çalıştığımız ka
nun tasarısı ayrı bir önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel sağlığına ilişkin önemli 
bir adım atmış bulunmaktayız. Uygulamada başarı sağlayacağına olan inancımla, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Osman 

Durmuş. 
Buyurun Sayın Durmuş. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
MHP GRUBU ADINA OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; 49 sıra sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı konusunda, Milliyet
çi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyin lütfen. 

OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Saygıdeğer milletvekilleri, görüşülmekte olan Kanun, 1934 ta
rihli bir kanundur. 

Günümüzde, beslenme, bir tıp dalı niteliğine ulaşmış bir bilim dalıdır. Beslenme, belirli sayıda 
öğünlerle, ağız ve damak zevkine uygun olarak karnı doyurma, bir diğer anlamıyla, açlığı giderme 
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olayı değildir. Beslenme, besin denilen yiyecekleri bir tür ilaç gibi yiyebilme olayıdır. Dengeli bes
lenme, yağ, protein, nişasta oranından ziyade besinin alınmasıyla salınan insülin hormonunun den-
gesidir. Aşın insülin salınımına sebep olan besinler vücutta depolanmış yağların enerjiye dönüşümüne 
izin vermez. İnsülin düzeyi düşük olduğunda hücrelerimiz açlıktan atrofıye uğrar ve ölürler. "Meta
bolizma" dediğimiz fizyolojik bir olaylar zinciri sonucu, alınan gıdaların kanda glikoza çevrilerek ve
ya karaciğere glikojen olarak depo edilerek, vücudun hareketi için veya yaraların onarımı için gerekli 
duyduğu ısı ve enerjiyi üreten biyokimyasal ve hormonal biyolojik olayların bütünüdür beslenme. 

Bireyin aktivitesine yetecek kadar besin alınmaması hâlinde, vücut kendi kaslarını ve yağ do
kusunu enerji üretmekte kullanır. Bu, vücudun yıkımı ve zayıflaması tarzında seyreden "kataboliz-
ma" dediğimiz bir olaydır ve karaciğerin yükünü artırır. Zaman zaman karaciğerinizi 
incelettirdiğinizde ultrasonda görülen yağlanmalar, kısmen beslenme türüne bağlıysa kısmen de bu 
katabolizma olayına bağlıdır. Bu olayda vücudun direnci azalır, yara iyileşmesi zorlaşır veya yara gi
derek büyür. 

Değerli milletvekilleri, aşırı ve çok beslenme de damar duvarlarında sertleşme, elastikiyetin 
kaybı, bugün özellikle Parlamentoda bulunan arkadaşlarımızın birçoğunun yaşadığı gibi, kalpte, be
yin ve böbreklerde tahribata neden olur. Halk arasında "damar sertliği" dediğimiz hadise böyle bir 
olaydır. 

Hastane yatağında yatan hastaların yüzde 50'sinde incelemeler yapılmış ve beslenme geriliği ve
ya artmış metabolizmaya bağlı olarak kilo kaybı tespit edilmiştir. Hastalıkların geç iyileşmesi veya 
daha da kötüleşmesi "malnütrisyon" denilen bu beslenme bozukluğuna bağlıdır. Bu durumda orga
nizma kendi dokusunu sindirir. "Katabolizma" dediğimiz bu hâl, doku yıkımı, zayıflama, yükü ar
tan karaciğerde yağlanma şeklinde kendini gösterir. Yeterli ve dengeli besin alınması sonucu yara 
tamiri kolaylaşır, kas ve yağ kitlesi artar. "Anabolizma" dediğimiz bu durumda hastanın immüno
lojik direnci artar. 

Değerli milletvekilleri, metabolik ihtiyacı artıran durumlar vardır. Bunlardan birincisi, ateşi yük
selten hastalıklar, enfeksiyonlar, tiroit bezinin az çalışması, yani hipotiroidizm, vücut yüzeyindeki ya
nıklar, yumuşak doku yaralanmaları, cerrahi travma ya da organizmanın gelişim döneminde olması, 
büyümesidir. 

İkincisi, artmış metabolik kayıplar da bu olaya sebep olur. Apse, fıstül, karın veya göğüs boşlu
ğunda sıvı toplanması -"efüzyon" ya da "asit" dediğimiz hadise- kronik kan kaybı -hemoroid ve ben
zeri şeylerden azar azar kanar- ya da kadınların özel günlerinde olması gerekenden fazla kan kaybı 
gibi durumlar, "enteropati" dediğimiz ince bağırsak hastalığı gibi durumlarda. 

Üçüncü olarak, diyabet, şeker hastalığı, kanda yağ fazlalığı (hiperlipidemi), tansiyon yüksekli
ği, koroner arter hastalığı, kanser, koma, uzamış koma gibi durumlarda. 

Dördüncü olarak, besin emiliminin bozulduğu yani "malabsorbsiyon" dediğimiz sindirim siste
mini ilgilendiren cerrahi ve hastalıklar, şiddetli ishal hâlleri. Ankaralılar bu ara çok yaşıyor bunu. 

Beşinci olarak, antidepresan, kortizon, diüretikler kilo kaybına sebep olan ilaçlar ve elektrolit 
kaybına sebep olurlar. ^ 

Değerli milletvekilleri, beslenme bir bilim uğraşısı olarak birçok meslek grubunu ilgilendir
mektedir. Ziraat mühendisleri, veterinerler, gıda mühendisleri, hastanede özellikle diyetisyen ve il
gili gastroenterolog, endokrin ve metabolizma uzmanları ile genel cerrahları ilgilendirmektedir. 
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Günümüz Türkiye'sinde gıda maddeleri çeşitliliği ve turfanda sebze ve meyvelerin bolluğu, 
ağızdan beslenmeyle ilgili lezzet ve kalori bakımından dengeli beslenmeyi sağlayabilecek zengin
liktedir. 

Askerlerimizin günlük aktiviteleri, birlik nitelikleri, spor, eğitim, intikal ve savaş ortamında bes
lenme özellikleri, yağ, protein ve nişasta oranları, kalori ve gıdanın sunum şekliyle farklılık arz eder. 

Hastanelerde hasta beslenmesi, bir bilim ilgi alanı olduğu gibi, özellikle sindirim sistemi trav
maları ve cerrahisiyle ilgili hekimler, ortaya çıkan problemleri beslenme yolunu değiştirerek çözer-
ler. Beslenme, ağız ve sindirim yolu yerine damar yoluyla yapılır veya sindirim kanalındaki hadisenin 
distal tarafına ya da tıkalı olan kısmın aşağısına sonda veya kateter yerleştirerek sindirim alanının her
hangi bir bölümüne yüksek kalorili yiyecekler verilir. Yemek borusu kanseri olan bir hastayı ele alır
sak ağızdan besleyemezsiniz. Midenin bütününü kapsayan bir tümörde veya distal kısmında boşluk 
varsa oraya karın yoluyla bir kateter yerleştirerek dışarıdan gavajla yiyecekleri verebilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, hastaların çoğu ağız yoluyla aldığı besinlerle beslenirler. Nişastalar, yağ
lar ve proteinler olarak bu besinler üç ana grupta toplanır. Vitamin ve mineralleri de tamamlayıcı ola
rak veririz. Sıvılar sebze ve meyvelerle veya ilaç olarak hastalarımızın ihtiyaçları dışarıdan verilir. 

Karın bölgesinden yaralanan hastalar, ister kurşun ister şarapnel isterse cerrahi travma sonucu 
olsun, bağırsakları devamlı bozulduğu takdirde, ağızdan besleyemezsiniz. Ağızdan beslemeye devam 
ederseniz, bağırsak sekresyonu o travmalı delikten dışarı taşar. Burada -bu olaya biz fistül diyoruz-
safranın deterjan etkisi ya da pankreas salgıları nasıl aldığımız proteinleri sindiriyorsa, hastanın ken
di dokusunu sindirir. Küçücük bir delik, bir an için, karın ön duvarının tamamının sindirilip yok ol
ması anlamına gelir. Bazen buradaki, bağırsaktaki yarayı tamir ederiz ancak bu tamirler bazen tutmaz, 
dikişler atar. Bağırsak içeriği karından, yara yerinden dışarıya sızar. O zaman, bu hastalara biz ağız 
yoluyla gıda veremeyiz, damar yoluyla beslemek zorundayız. Total parenteral nutrisyon dediğimiz, 
her şeyi, yağı, proteini, karbonhidratı damar yoluyla vermek zorunda kalabiliriz. 

Damar yoluyla beslemenin de bazı kuralları var. Bir kanser hastasına total parenteral nutrisyon 
yapıyorum diye yüksek kalorili sıvı beslenmesini yapamazsınız. Bu sefer, verdiğiniz sıvı gider kan
ser dokusunu besler. Siz kanseri hızlandırır, büyütürsünüz. 

Değerli milletvekilleri, eskiden damar yoluyla verilen sıvıların miktarı, çeşitleri azdı. Günümüz
de, bu konuda çok ciddi, büyük sanayiler kuruldu ve yağlı solüsyonlar, emülsiyonlar da artık damar 
yoluyla verilebilmektedir. Bazen, hastayı gavaj dediğimiz, blender'dan çektiğiniz yiyecekleri sıvı hâle 
getirip bir kateter yoluyla verebilirsiniz ya da tümör yemek borusunu tıkamıştır, burundan incecik fe-
eding dediğimiz bir besleyici tüp sokabilirsiniz, o yolla hastayı uzun süre beslemek zorunda kalırsı
nız. Hastanın hastalığı hastada bir çöküntü oluşturmuştur, beslenmesi de bozulursa durumu daha çok 
sarsılacaktır. Onun için, bu tür beslenme yollarına çoğu zaman hastanelerimizde başvurulmaktadır. 
Elimizdeki Kanun, geçmiş Kanun, bunların hiçbirine imkân vermemektedir. Hekimin tercih edeceği 
tabii ki en faydalı yol ağızdan beslemektir ama şartlar bazen buna imkân vermez. 

Günümüzde, yine, teneke kutularda meyve suyu gibi satılan, yüksek kalori içeren ensure deni
len gıdalar ağızdan içirilerek veya sondadan enjekte edilerek, karındaki fistüllerin kapatılması için 
3.500 kalori gibi yüksek değerlere çıkabiliyoruz. 

Vücudun büyük bölümü yanık ve yaralı olan hastaların beslenmesi de özel olarak damar yoluy
la sağlanır. Yanıklarda, özellikle kısa sürede doku arasına sızmış olan protein ve sıvıların hastayı so
lunum yetmezliğinden götürebileceği ya da beyin ödeminden götürebileceği durumlar vardır; o 
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dönemde hızlı, yüksek su çeken proteinler damar yoluyla verilerek bu ödem çözülür ve bu hayati 
önemi haiz bir girişimdir, hastayı kısa sürede ölmekten kurtarabilirsiniz. 

Kanseri alınmamış hastayı -biraz evvel söyledim- yüksek kalorili sıvıyla besleyemezsiniz. 
Değerli milletvekilleri, günümüz gelişmeleri durağan değildir, doğrularımız da değişebilmekte

dir. O nedenle, hastanın beslenmesini doktor ile diyetisyen, damar yoluyla beslenmesini ilgili dok
toru ve bu konuda özelleşmiş genel cerrah veya gastroenterologlar düzenlemektedir. Tabii, özellikle 
bu nutrisyonel maddeleri üreten firmalar da hastanelerde beslenme uzmanı sertifikası vererek kendi 
ürünlerini pazarlamak gibi bazı girişimlerde de bulunmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bazı hastalıklarda ekmeği, bazısında peyniri veremezsiniz. Alerjisi 
olan hastaların da duyarlığı olduğu gıda maddelerini tedavisinden çıkarmanız gerekir. Şeker hasta
sına ölçüyle şeker veya nişastalı gıdayı, böbrek yetmezliği olana proteini ve tuzu, tansiyon hastası
na da tuzu sınırlamak zorundasınız. Eski Kanun'umuzun olduğu dönemde, normal beslenme ve diyet 
diye iki ayrı beslenme türü de yoktu, bu gibi hastalara özel diyet verilemiyordu. 

Dengeli beslenmede günlük protein miktarı, sağlıklı insanda kilo başına 1 gramdır. Zaman za
man Türkiye'de kişi başına tüketilen etin miktarının az olduğu gibi iddialar var. Bunu düzeltmek için 
söylüyorum. Mesela, 70 kiloluk bir insan 35 gram hayvansal protein almalıdır kilo başına. 100 gram 
ette 20 gram protein bulunur. 175 gram hayvansal et yemesi o kişi için yeterli olacaktır. Alternatif ola
rak süt ve yumurtanın yenilmesi hâlinde de et miktarı daha aşağı çekilecektir. 

Şimdi "Gülhane ya da askerî beslenmeyle ilgili konuşuyorsunuz, tıbbi bilgi verir gibi bir hâli
niz var..." Bu, bize de lazım, halka da lazım. O nedenle, öyle bir konuya giriyorum. 

Askerin ve hastanın beslenmesi, onlardan beklenen iş yükü veya doku tamiri için hastanın ka-
tabolik fazdan -yani, yıkım fazından- anabolik faza geçişiyle mümkündür. Sırtında 35 kilogram yük
le günde 35 kilometre yürüyen askerle, günde iki saat spor yapan askerin kalori ihtiyacının farklı 
olduğu açıktır. Kış şartları ile yazın beslenme ihtiyacı da farklı olduğu gibi, hareket hâlinde de ku
manyayla beslenme türleri vardır. 

Değerli milletvekilleri, beslenmenin bir diğer öğesi de gıda güvenliği meselesidir. Satın alma ve 
ihalede bu konuda kolaylık olmalıdır. Fiyat, tek parametre olarak alınmamalıdır. Bir kısım tahıl ve 
sebzeleri hibrit tohumları ithal yoluyla ülkemize alınmaktadır. Verimi artırmak için geniyle oynan
mış tohumlarla üretilen tahıl, baklagil ve sebzelerin on yıllık takipleri yapılamamıştır ve her yıl da 
tohumlarımızı değiştiriyoruz. Gıda maddelerinin ambalajına "GMO" genine müdahale edilmiş, ge
niyle oynanmış gıda diye yazmıyoruz. 

Bütün bunları anlatmamızın nedeni, sadece silahlı kuvvetlerin alacağı gıdalarla ilgili değil, bu 
vesileyle halkımızın sağlıklı beslenmesiyle ilgili de sorumluluğumuzdandır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu ülkenin gıda güvenliği sorumluluğu Sağlık Bakanlığından alınmış, 
bir kanunla Tarım Bakanlığına teslim edilmiştir. Büyük bir yanlıştır. Gıda üreticilerini, bozuk gıda 
üretenleri korurken insan sağlığını ihmal eden bir uygulamadır. Derhâl vazgeçilmesi gerekir. 

Doktor ve diyetisyenin birlikte beslenmeyi düzenlemeleri, 1934 sayılı Kanun'la mümkün değildir. 
Gelişmelerin ışığında yeni beslenme modelleri, çeşitlenmiş gıda türleri, farklı hastalar ve efor 

beklentimiz yüksek askerlerin beslenmesiyle ilgili yeni düzenlemeye imkân verilmelidir. Ancak bi
raz evvel söylediğim gibi, ülkemizin gıda üretim zincirinden tüketim zincirine kadar denetimde ar
tık doktor, gıda kontrol mühendisi ya da çevre, gıda uzmanı yoktur. Çıkarılan tasarıyla, Sağlık 
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Bakanlığından Tarım Bakanlığına 500 tane çevre, gıda elemanı gönderilecekti ve onlar denetleye
cekti. Onun için, ülkemizin geleceği, gıda bakımından çocuklarımızın geleceği risk altındadır. Toka
t'ta bir deprem oluyor, Türkiye'nin en güzel suyu Niksar suyu bozuluyor yer altından karışan 
maddelerle ve biz ruhsatını iptal edebiliyorduk. Ama bugün bu tür şeyler yapılamıyor. 

Gelişmelere ayak uyduran bilimsel beslenme türlerini tercih etmeliyiz. Statik beslenme rasyonu-
nun yerine, değişken ve değişime ayak uyduran yeni düzenlemeye MHP Grubu olarak destek veriyo
ruz. Bu arada, revirdeki beslenmenin hastane statüsünden farklı düşünülmesi, israf ve mübalağadan 
kaçınılması, bu gıda sunum şekillerinin gerçek hastalardan esirgenmemesini istiyoruz. 

Çok pahalı beslenme şekillerinin istismarının -biraz evvel yönetmelik dendi- bir iç genelgeyle 
de engellenmesi dileğiyle, bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi ve bu tasarının Türk Silahlı Kuvvet
leri mensuplarına sağlık ve sıhhat getirmesini diliyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum efendim. (MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Durmuş. 
Gruplar adına üçüncü söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Hakkâri Milletvekili Sayın 

Rüstem Zeydan'indir. 
Buyurun Sayın Zeydan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Sayın Başkanım, saygıdeğer 

milletvekilleri; 49 sıra sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı üzerine, Ada
let ve Kalkınma Partisi Grubu adma söz almış bulunuyorum. AK Parti Grubu ve şahsım adına hepi
nizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 2615 sayılı Askerî Hastahaneler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Re
virlerde Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkında Kanun, 24/12/1934 tarihli ve 2888 sayılı Resmî 
Gazete'de yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar 2'nci maddesine bir fıkra eklenmesi dışında hiçbir de
ğişikliğe uğramamıştır. 

1034 sayılı Askerî Nekahethane ve Sanatoryumlarda Bulunan ve Sevkedilenlere ve Harb Yara
lılarının ve Tebdilhavalıların Sureti İaşelerine Dair Kanun ise, 31/5/1927 tarihli ve 598 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 1928 yılında yapılan küçük bir oran ayarlaması dışın
da hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Kanun'da yer verilen istihkaklar bilimsel gelişme ve değişmeye 
uygun olmadığından, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hiçbir hastanede uygulanmamaktadır. 

1034 sayılı Kanun'un, uygulanabilirliğini yitirmesi, nekahethanelerin olmaması ve sanator
yumların sadece iç hastalıklarına yönelmesinden dolayı hasta beslenmesi ile ilgili ihtiyaçlara cevap 
veremediği değerlendirilmektedir. 

Adı geçen kanunlarda, hasta beslenmesinde bir derecelenme mevcut olmadığından, hastalar, er
baş ve er iaşesi gibi standart beslenmekte, Kanun'da yer verilmeyen yiyecek maddesinin verilebil
mesi için, tabibin ayrıca belirleyebileceği çeşit ve miktarda yiyecek maddesi ancak, hasta tabelasının 
baştabipçe tasdiki ve ita amirinin onayını müteakip verilebilmektedir. 

Diğer taraftan, müteferrika cetvelinde yer verilen beyin, böbrek, karaciğer, kakao, kahve, kay
mak, krema, paça gibi besinler, doktor ve diyetisyenlerce uygun görülmediği ve tedariki zor oldu
ğundan müteferrika cetveli de uygulanamamaktadır. 
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Derecelerin kullanılmaması sonucu, bu derecelerden yararlanacak hastalar, ayrı rejim beslen
mesine dâhil edilmekte, bu durum ise mutfak, aşçı ve ilave teçhizatı gerektirmektedir. 

Hasta beslenme işlemlerinin daha sağlıklı ve kaliteli bir hâle getirilmesi yanında, bütçeye de 
yüzde 40'a varan bir tasarruf sağlanması beklenen kanun tasarısıyla yürürlükteki iki kanunun tek ka
nunda birleştirilerek, sağlık hizmetlerinde görevin, uygun basamakta uzman kişilerce yapılması, teş
histen sonra hastanın beslenmesinin diyetisyence belirlenmesi, beslenmede gıda maddelerinin seçim 
yetkisinin doktor ve diyetisyene bırakılması, yataklı tedavi yerleri dışında da hasta beslenme işlem
leri yapılarak hizmetin kapsamının genişletilmesi, diyetisyenlerin beslenmeye yönelik statülerinin 
hüküm altına alınması, tedavileri ayakta yapılan ve raporlarında belirtilen süre içerisinde beslenme
leri birlik ve kurumlarında devam edecek askerî öğrenci, erbaş ve erlerin beslenmelerinin bütçeye ek 
yük getirmeyecek şekilde düzenlenmesi, hasta beslenmesinin normal ve diyet olmak üzere ikiye bö
lünmesi ve diyet yemeklerinin değişebilirliğinin, kolay ancak standart hâle getirilmesi, hastaya sıvı 
gereksinimi yanında moral açısından da katkı sağlayacağı değerlendirilen içeceğin öğün aralarında 
da verilmesi, hastalara taburcu olduklarında varacakları yere kadar, doktor onayı ve diyetisyen kont
rolünde kumanya verilmesi hedeflenmektedir. Bu cümleden hareketle, görüldüğü üzere, iki kanun tek 
kanun hâlinde birleştirilmiş, güncellenmiş ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

Benden önceki konuşmacının "Sağlık Bakanlığınca Tarım Bakanlığına devredilmiş Gıda Güven
liği Yasası'yla ilgili gıdaların kontrolünün bu dönemde imkânsız hâle geldiği" iddiası çok doğru bir 
iddia değildir. Evet, bu Yasa'yla Sağlık Bakanlığınca bu yetki oraya devredilmiş ise de sağlık eleman
larınca, gerek Sağlık Bakanlığındaki gerekse Tarım Bakanlığındaki elemanlarca gıda güvenliğine 
matuf her türlü değerlendirme, takip ve de her türlü sonucun, bilakis ehil eller eliyle yapıldığı aşi
kârdır. Onun için, bu cümleye katılmam mümkün değildir. 

Bütün bu duygu ve düşüncelerle birlikte, bu kanunun güncellenmiş haliyle uygun bir tasarı hâ
linde olduğunu grup adına ve şahsım adına düşünüyor, grup adına olumlu oy vereceğimizi ifade edi
yor, bütün katılımcılara, sayın vekillerimize ve Sayın Başkanıma sevgi dolu saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Zeydan. 
Şahıslar adına söz isteyen yoktur. 
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

l'inci maddeyi okutmadan evvel, Komisyon Başkanının bir talebi var, kendisine söz veri
yorum. 

Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Sa
yın Başkanım, değerli milletvekilleri; "beslenme" kelimesinin "besleme" olarak değişikliğinin sebe
bi, gerekçesi: 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Kanun'la Türk Silahlı Kuvvetleri besleme sisteminin 
ilk ayağı bu şekilde olduğundan, bu çıkacak yeni kanunumuzla da paralellik sağlanması amacıyla 
"besleme" olarak değiştirilmesini arzu etmekteyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Bu notunuz not edildi, "n" harfi düştü. "Besleme" olarak maddeyi okutuyorum. 
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1 'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU TASARISI 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde, te

davileri yapılan tüm hasta ve yaralıların besleme gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili usûl ve 
esasları belirlemektir. 

BAŞKAN - 1 'İnci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adıyaman Milletve
kili Sayın Şevket Köse... 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Yok. 
BAŞKAN - Diğer gruplardan da söz talebi yok. 
Şahıslan adına, Sayın Ahmet Aydın, Adıyaman... Yok. 
Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli... Yok. 
1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde; 
a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve yaralılar ile anne sütü ile beslenmesi gereken bebek

lerin annelerinin, 
b) Taburcu edilen veya muayene edilerek raporlarında belirtilen süre içinde istirahat ve tedavi

lerine birlik ve kurumlarında devam edilecek olan askerî öğrenci, erbaş ve erlerin, 
doktorun gerekli görmesi durumunda tedavilerine katkı sağlayacak beslenme gereksinimlerinin 

karşılanmasını kapsar. 
BAŞKAN - Gruplar adına, madde hakkında söz talebi yok. 
Şahıslan adına, Sayın Ahmet Aydın, Adıyaman... Yok. 
Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli.. .Yok. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2'nci madde kabul 

edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 
a) Normal yemek : Hastanın günlük kalori ve besin öğeleri gereksinimini karşılamak amacı ile 

üç öğün olarak verilen yiyecek ve içecekleri, 
b) Diyet yemeği : Hastanın tıbbî zorunluluktan veya tedavisi gereği besin öğelerinden bir veya 

birkaçının miktarındaki azaltma ve çoğaltmaları öngören ve bunlara bağlı olarak besin maddelerinin 
çeşitleri, miktarı, hazırlanışları ile öğün sayısı ve zamanının normal yemekten farklı olduğu yiyecek 
ve içecekleri, 

c) Ara öğün : Beslenmeleri normal yemek olarak yapılan hastalara günlük sıvı gereksinimleri
nin, vitamin ve posa ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak ve moral vermek için öğün aralarında 
verilecek sıcak veya soğuk içecekler ile her türlü meyve ve yiyeceği, 
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ç) Yataklı tedavi yerleri: Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerini yürüten kurum veya ku
ruluşlardan, hasta veya yaralıların yatırılarak tedavisini sağlayacak nitelikte olan kıta tabiplikleri, re
virler, dispanserler, seyyar, çevre, merkez ve özel dal hastaneleri ile ilmî ve tıbbî merkezleri, 

ifade eder. 
BAŞKAN - 3'üncü madde üzerinde gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslar adına söz talebi yok. 
3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3'üncü madde 

kabul edilmiştir. 
4'üncü maddeyi okutuyorum: 
Görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 4- (1) Hastanın, kontrolü ve biyokimyasal bulguları doğrultusunda, normal veya diyet 

yemeği verilerek beslenmesine doktoru, tedaviye uygun besin maddelerinin seçimi, çeşitleri ve mik
tarı, hazırlama şekilleri ile öğün sayılarına doktorunun görüşünü de alarak diyetisyen karar verir. 

(2) Doktorun onayı ile tıbben beslenecek durumda olmayan veya tedavisi gereği beslenmeme
si gereken hastalara besin maddeleri verilmez. 

(3) Normal hasta yemek listesi, günlük istihkak tutarı içinde kalmak koşuluyla, yeterli ve den
geli beslenmeyi sağlayacak her türlü besin maddeleri, depo veya bütçe imkanları göz önüne alınarak 
diyetisyen tarafından belirlenir. 

(4) Diyet yemeği alacak hastalara, diyetisyenin uygun göreceği miktar ve sıklıkta, depo veya büt
çe imkânları doğrultusunda her türlü yiyecek maddesi, sınırlamaya tâbi olmadan gruplandırılarak ve 
normal yemek listelerinden de azamî ölçüde yararlanılarak verilir. 

(5) Yatarak tedavileri tamamlandıktan sonra nekahet dönemlerini veya muayene edildikten son
raki ilaçlı tedavilerini birlik veya kurumlarında geçirerek askerî öğrenci, erbaş ve erlerin beslenme
lerinin nasıl olacağı ve süresi, doktor tarafından taburcu belgesi veya raporda belirtilir. Bu tür 
hastaların beslenmeleri, hastanın birlik veya kurumuna ait imkânlar da göz önüne alınarak diyetis
yen tarafından belirlenecek kriterlere göre yapılır. Ayrıca askerî öğrenci, er ve erbaşlardan taburcu 
olanlara, gerekli görüldüğünde, birliğine veya varacağı yere bağlı olarak uygun cins ve miktarda ku
manya verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5'inci maddeyi okutuyorum: 
Beslenme yöntemi 
MADDE 5- (1) Hasta beslenmesinde normal yemek ve diyet yemeği olmak üzere iki yöntem uy

gulanır. 
(2) Normal yemek verilerek tedavisi sürdürülen hastalara ayrıca öğün aralarında yiyecek, içe

cek ve taze meyve verilir. Normal yemeğin günlük istihkak miktarını oluşturan besin maddeleri; et, 
yumurta, kuru baklagiller; süt ve süt ürünleri; taze sebze ve meyveler; ekmek ve tahıllardan oluşan 
gruplar ile yağ, şeker, tatlılar, çeşni vericiler ve çaylardan seçilir. 

(3) Normal hasta yemek listesinde, günlük istihkak tutarının altında kalan parasal değerler gös
terilir ve söz konusu bakiyeler gerektiğinde yıl sonunda aşım yaratmayacak şekilde diğer günlerde
ki yemek listelerinin oluşturulmasında kullanılabilir. 
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(4) İçme suyunun uygun bulunmadığı bölgelerdeki hastanelerde, yemek pişirme ve hastaların iç
me suyu gereksinimi uygun yöntemlerle karşılanır. 

(5) Beslenme hizmetinin, bu amaçla personel istihdam edilmemesi ve ödeneğin olması kaydıyla 
ihale yoluyla temin edilmesi halinde; yönetmelikte belirtilen normal yemek istihkak tutarına pişirme, 
temizlik ve dağıtım giderleri gibi satın alınacak hizmetin kapsamına bağlı olarak diğer girdilerin be
delleri de eklenir. Bu girdilerin neler olduğu ve ne şekilde hesaplanacağına ilişkin usûl ve esaslar yö
netmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Sayın Sipahi'nin sorusu var. 

Buyurun Sayın Sipahi. 
KAMİL ERDEM SİPAHİ (İzmir) - Efendim, biraz önce ben herhalde biraz acele ettim. Tekrar 

aynı soruyu yineleyeceğim, bir ikinci konuyu daha hatırlatacağım Komisyonumuza. 
Bir tanesi, o üçüncü fıkradaki "altında" kelimesi yerine "üstünde" kelimesinin olup olmadığı, 

bunda bir sehven yazılma olup olmadığı konusunda sorum. Zira bir önceki fıkrada, normal yiyece
ğe ilaveten öğün aralarında yiyecek, içecek ve taze meyve verildiğine göre günlük istihkak tutarının 
her halükârda aşılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla, orada "üstünde" kelimesinin yer alması uygun 
olacak. Bilmiyorum bir sehven yazılma mı var. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Sipahi'nin tespiti 

doğru. Ancak, burada bir muhasebe işlemi var. Şimdi, normal istihkak 3.986 kalori. Hastaya diyeti 
gereği çok daha düşük kalori verilir, verilmeye devam edilebilir. O zaman harcamalarda bir azalma 
oluyor, tasarruf oluyor. Bu tasarrufun nerede yedirileceği burada düzenleniyor. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Orada "arta kalan" diye kullanılsaydı daha anlaşılır olurdu. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) -Yani, belki "daha az kalo

ri harcanan" denilse daha iyiydi. 
KAMİL ERDEM SİPAHİ (İzmir) - Biraz anlaşılmıyor Sayın Bakanım, bir eksiklik var. Yasayı 

okuyanlar da ileride, inşallah, bizim gibi tereddüde düşmezler. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Teşekkür ederim. 
KAMİL ERDEM SİPAHİ (İzmir) - Bir konuyu daha hatırlatacağım müsaadenizle: Bir 5'inci fık

rası var aynı maddenin. İşte "bu yemek istihkak tutarına ilaveten eğer ihale yoluyla yapılmışsa, pi
şirme, temizlik ve dağıtım giderleri için ilave girdilerin bedelleri belirlenir ve ödenir" şeklinde. Ben, 
bu fıkranın da biraz fazladan yazıldığı kanaatindeyim. Biliyorsunuz, bir birlikte, eğer ihale yoluyla 
beslenmeye karar verilmiş ise, bu, birliğin tümü için şamildir. Yani, birliğin kendisi eğer ihale yoluy
la besleniyorsa, gayet tabii onun sağlık tesisi de ihale yoluyla beslenecektir. Bu durumda, tamamı
nın taşıması, pişirmesi, temizliği zaten ihale şartnamesinde yer almış olacağı için, masraf olarak 
belirlenmiş olacağı için, sadece sağlık tesisleri için böyle ilave bir pişirme, temizlik, dağıtım gibi ila
ve bir kaynak ayrılmasına gerek var mı, yok mu konusunu takdirinize sunarım. Bu, çünkü, istismar 
edilebilir. Yani, bir ihale şartnamesi bunların tamamını zaten içeriyordur. Yani, bir birliğin tamamı iha
le yoluyla besleniyorken veya beslenmiyorken, o birlikteki sağlık tesisi ihale yoluyla besleniyor di
ye bir uygulama, benim bildiğim Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiçbir yerde yok Sayın Bakan. Yani, bu 
5'inci fıkranın çıkartılması sanırım daha uygun olacak, birtakım suistimallere mâni olmak için. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sipahi. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Efendim, bu da düşünüle

bilir. Ancak, zaten, maddenin bu fıkrasında şarta muallak "ihale edilmesi halinde" diyor. Binaenaleyh, 
ihale edilmesi gibi bir hâl varsa, o zaman dikkate alınacak bir husustur. Yoksa, bir hüküm değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6'ncı maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 6- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar, normal yemeğin günlük istihkak tu

tarının belirlenmesinde parametre olarak kullanılacak olan besin maddelerinin cins ve miktarı, bes
lenme hizmetinin kurumun dışında yapılması veya yüklenici firmalar yahut idare tarafından verilecek 
yemek hizmetlerine yönelik ilkeler, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sayıştayın da 
görüşü alınarak Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içinde çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen yok. 
Soru yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7'nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 7- (1) 19/5/1927 tarihli ve 1034 sayılı Askerî Nekahethane ve Sanatoryumlarda Bulu

nan ve Sevkedilenlere ve Harb Yaralılarının ve Tebdilhavalılann Sureti İaşelerine Dair Kanun ile 
15/12/1934 tarihli ve 2615 sayılı Askerî Hastahaneler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yoktur. 
Soru yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8'inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Enis Tütüncü, Tekirdağ Milletvekili. 
Buyurun Sayın Tütüncü. 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanunu Tasarısı ve bununla il

gili yürürlük maddesi üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 
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Konuya girmeden önce, Komisyonun ya da Hükümetin bir redaksiyon talebi oldu, tabii olabi
lir, ancak, "hasta besleme kanunu" hâline getirildi. Bence, hasta beslenme, "beslenme" sözcüğü da
ha doğruydu. Bu nedenle, Hükümetten ve Komisyondan, az önce almış olduğu o redaksiyon yetkisini, 
bu çerçevede bir daha değerlendirmelerini rica ediyorum. Çünkü "hasta besleme", "hasta beslenme." 
yani, orijinal hâli daha iyidir. Bunu, bu çerçevede tekrar değerlendirelim diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, bundan önceki konuşmamda, bundan önceki ya
sa tasarısıyla ilgili konuşmamda, belki bazı arkadaşlarımı üzmüş olabilirim, Sayın Dinçer'in yıllar ön
ce yapmış olduğu bir konuşmayla ilgili olarak. 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, lütfen söz aldığınız konu hakkında görüşün. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Hemen görüşeceğim. 

Burada Sayın Dinçer'e teşekkür ediyorum, konunun en azından bir bölümünü aydınlattılar. An
cak burada şunu zabıtlara geçirmek istiyorum: Sayın Dinçer bu konuşmasının hâlâ arkasında oldu
ğunu söyledi. Sayın Dinçer bu konuşmasının hâlâ arkasında olduğunu söylediği müddetçe, bu kutsal 
çatı altında bu konuyu sürekli olarak gündeme getireceğiz. 

Elimde yazının orijinal metni var. Burada, Sayın Başkan, sizi zora sokmamak için, çünkü tutu
munuzla ilgili bir şey söyleme, değerlendirme hakkını kendimde bulmuyorum, ama izin verirseniz 
deneyimli bir parlamenter ya da deneyimli parlamenterlerden biri olarak, ilk defa bu kadar hoşgörü
süz ve düşünceleri açıklama fırsatı tanımayan -milletvekillerine- bir tutum sergilendiğini burada gö
rüyorum. Özür diliyorum Sayın Başkan sizden, ama burada deneyimli olan milletvekilleri 
bileceklerdir ki, bu kürsüde söylenen her şey, dile getirilen her şey zabıtlara girmektedir, tarihe ko
nuşulmaktadır. Lütfen, Sayın Başkan, bundan sonraki konuşmalarda tutumunuzu sanıyorum ki de
ğerlendireceksiniz. 

Evet, bu konuyu burada bırakıyorum. Ancak, Sayın Dinçer'in "değişim"den kastettiği, diyor ki: 
"Modern devletin bize aşılamaya çalıştığı veya dayatmaya çalıştığı düşünceye karşı bir değişim." 
Bu sözün ve bu konunun takipçisi olacağım. Sayın Dinçer burada olduğu için söylüyorum, lütfen, bu 
konuda bize, doyurucu, size haksızlık yapıldığını ispat eden konuşmalar ve açıklamalar yapınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısı, gerçekten çok geç kalmış bir düzenle
meyi içeriyor. Tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin beslenmesiyle ilgili mevcut yasa
lar, bakıyorsunuz, 1927 yılında, 1928 yılında ve son olarak da 1934 yılında yapılmış. Tabii ki -o 
günkü koşullarda, o günkü teknoloji ve olanaklar çerçevesinde- son derece yetersiz hâle gelmiş. Hü
kümete böyle bir düzenlemeyi getirdiği için teşekkür ediyoruz. 

Bu kanunlarda, yani mevcut kanunlarda, hasta beslenmesinde bir derecelenme söz konusu de
ğil. Tabii, 30'lu yıllarda bunu düşünmek mümkün değildi. Bu nedenle hastalar, erbaş ve er iaşesi gi
bi, standart olanaklarla, standart ölçütlerle besleniyorlar ve kanunda yer almayan yiyecek maddesi 
hastalara zorluklarla veriliyor. Veriliyor, nasıl veriliyor? Bu çerçevede, tabibin ayrıca belirleyeceği 
çeşit ve miktarda yiyecek maddesi, ancak ve ancak, hasta tabelasının baştabipçe tasdiki ve ita ami
rinin onayını müteakip verilebiliyor. 

Öte yandan, müteferrika cetvelinde yer verilen beyin, böbrek, karaciğer, kakao, kahve, kaymak, 
krema, paça gibi besinler doktor ve diyetisyenlerce uygun görülmediği ve tedariki zor olduğundan, 
müteferrika cetveli de uygulanamıyor. Derecelerin kullanılmaması sonucu, bu derecelerden yararla
nacak hastalar ayrı rejim beslenmesine dâhil edilmektedir. Bu durum ise, gerçekten, savurganlıkla
ra, bazı sıkıntılara yol açmaktadır, mutfak, aşçı ve ilave teçhizatı gerekli kılmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının hasta beslenme işlemlerinin daha sağlıklı ve 
kaliteli hâle getirilmesi yanında, bütçeye de yüzde 40'a varan tasarruflar sağlayacağı tahmin ediliyor. 

Yürüklükteki iki kanun ki, 1927 yılında bir düzenleme yapılmıştı, ama 1927 yılındaki bu düzen
lemeye 1928 yılında müdahale edildi; bu nedenle, 1928 ve 1934 tarihli iki kanun yürüklükte ve bun
lar birleştiriliyor. 

Sağlık hizmetlerinde görevin, uygun basamakta, uzman kişilerce yapılması, teşhisten sonra has
tanın beslenmesinin diyetisyence belirlenmesi, beslenmede gıda maddelerinin seçim yetkisinin dok
tor ve diyetisyene bırakılması, yataklı tedavi yerleri dışında da hasta beslenme işlemleri yapılarak, 
hizmetin kapsamının genişletilmesi olanakları getiriliyor. 

Ayrıca, diyetisyenlerin beslenmeye yönelik statüleri hüküm altına alınıyor. 
Tedavileri ayakta yapılan ve raporlarında belirtilen süre içerisinde beslenmeleri birlik ve ku

rumlarında devam edecek askerî öğrenci, erbaş ve erlerin beslenmeleri bütçeye ek getirmeyecek ya 
da en az yük sağlayacak şekilde düzenleniyor. 

Yine, son olarak iki konuya daha değinmek istiyorum. Bu kanunun bence en önemli konuların
dan bir tanesi, hasta beslenmeleri normal ve diyet olarak ikiye bölünüyor ve hastalar çağdaş beslen
me anlayışına kavuşturuluyor, böyle kucaklanıyor. Hastalara, taburcu olduklarında, varacakları yere 
kadar doktor onayı ve diyetisyen kontrolünde kumanya verilmesi de öngörülüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasanın Türk Silahlı Kuvvetlerine, ülkemize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. 

Hepinizi, tekrar, en iyi dileklerimle sevgiyle saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, madde... 
Sayın Tütüncü benim hoşgörüsüz olduğumu ifade ettiler. İç Tüzük'ün uygulanması için titizlik 

göstermek burada oturan herkesin, başkan vekillerinin ve başkanların görevidir. Şayet İç Tüzük'te 
milletvekilleri olarak toplanıp gerekli değişikliği yaparsanız, burada görev alan başta ben olmak üze
re bütün arkadaşlar da o yeni yapılan İç Tüzük'ün gereğini yerine getirecektir. 

Saygılar sunuyorum. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sadece uygulamayı söyledim. Sadece uygulamaya işaret ettim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, 8'inci madde üzerinde grup adına söz almayı ta

lep ediyorum. 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili. 
Buyurun Sayın Elitaş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Meclis açıldığından bu tarafa yaklaşık dört aya yakın bir süredir, Parlamentoda, milletvekili ar

kadaşlarımız, geçmiş dönemde komisyonlardan geçip Meclis gündemine alınmış yasaları, bundan ön
ce tartışılmış, üzerinde çalışmalar yapılmış yasaları burada çıkarmaya gayret ediyor. Biz, AK Parti 
Grubu olarak, Türk milletinin bağrından çıkmış, yetmiş milyon Türk insanını temsil eden 550 mil-
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letvekili olarak temsil ettiğimiz camiaya, kitleye ve yetmiş milyon insana layık olmak için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. 

Muhakkak ki, burada tartışmalar olacak. Muhakkak ki, bizim benimsemediğimiz, kabul etmediği
miz fikirler de ortaya çıkacak. Zaten partilerin var olması, demokrasinin var olması, farklı farklı fikirle
rin tartışılmasıyla ortaya çıkar. Farklı fikirler ortaya çıkmadığı sürece motamot bir şekilde yaptığımız 
yasalar birilerinin idaresiyle, birilerinin yönlendirmesiyle ve hatta artık daha da ileri bir noktaya gidip, o 
birilerinin arkasındaki başka birilerinin de bizleri yönlendirmesiyle hiçbir katkı sağlamadan yol alma
mıza, aldığımız yolun da demokrasi dışı yöntemlere ve kurallara doğru gittiğini gözlemleriz. 

İki gündür bir konu tartışılıyor. Bir bilim adamı, şu kürsüde konuşan milletvekili kadar özgür ola
madığı sürece, bilimin gelişimine katkı sağlamasını... 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen siz de söz aldığınız konuya dönün. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir iki cümle söyledikten... 
BAŞKAN - Sayın Dinçer kendilerini birkaç kez savundular, lütfen... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben Sayın Dinçer'i savunmak için konuşmuyorum. Burada... 
BAŞKAN - Evet, lütfen siz de konuya gelin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Burada demokrasiyi savunmak adına bilim adamlarının yap

mak istedikleri, insanlar üzerine faydalı olmak için ellerinden gelen gayreti göstermeleri, ancak dü
şüncelerinin özgür olarak ifade edilmesiyle mümkündür. Onu ifade etmeye çalışıyorum. 

Biraz önce Sayın Tütüncü konuyu anlatırken, sizin tutumunuzla ilgili, milletvekillerinin özgür
ce konuşmalarına yaptığınız müdahaleyle ilgili bir eleştiri yaptı. İç Tüzük'ün kuralları neyi gösteri
yorsa, siz onu uygulamaya gayret gösterdiniz. 

Ben sizden bir Grup Başkan Vekili olarak, istirham ediyorum: Milletvekillerinin kürsüde veya 
burada yapacağı konuşmaların, bu kutsal çatı altında yapacağı davranışların nasıl olacağı İç Tüzü-
k'te yazılmış. Milletvekillerinin davranışlarını ve kürsüdeki konuşmalarını İç Tüzük 65'inci madde 
düzenlemiş, İç Tüzük 66'ncı madde düzenlemiş. İç Tüzük 66'ncı madde, şu anda bana yaptığınız uya
rıyı içeriyor. Eğer bir milletvekilini iki kere, kürsüde yaptığı konuşma çerçevesinde konuya davet 
ettiğinizde milletvekili ısrarla konuya gelmiyorsa, Genel Kurulun onayına sunmanızı, ben bir Grup 
Başkan Vekili olarak istirham ediyorum. Çünkü, burada konuşmalarımızın sağlıklı bir şekilde de
vam edebilmesi için İç Tüzük'ü hakkıyla uygulamanız gerekiyor. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz 
gibi, eğer İç Tüzük'te milletvekillerinin düşüncelerini özgürce ifade etme konusunda önünde bir en
gel varsa, gelip gruplar olarak ortaya koyalım, bu engelleri kaldırmak için önergeler verelim, Ana
yasa Komisyonunda tartışıp Genel Kurulda kabul edelim. Ben İç Tüzük'e davetle ilgili tutumunuzun, 
İç Tüzük'ü uygulama noktasında olmasını istirham ediyorum. 

Yasanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elitaş. 
İç Tüzük'ümüzün 67'nci maddesi konuşma üslubu hakkındadır. Hepiniz biliyorsunuz, ama bir kez 

daha sizlere tekrarlamak istiyorum: "Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Baş
kan derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsü
den ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan çıkartabilir. 
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Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzelt
melerin yapılması için, o yazı ve önergeyi sahibine geri verir." 

Bilgilerinize. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Benim konuşmamda kaba ve yaralayıcı bir söz var mıydı Sayın 

Başkan? O çerçevede alınız lütfen bunu. Lütfen, sizden rica ediyorum. 
BAŞKAN - İşte, biz de onun gereğini yaptık. O nedenle, ben de maddeyi bütün milletvekille

rine okudum. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim. 
Olur mu öyle şey, kaba ve yaralayıcı bir şey yok benim sözümde. 
BAŞKAN - Şimdi şahıslar adına... 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşuldu, şahsınız adına... 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Şahsım adına. 
BAŞKAN - Önce isteyenler var, onları okuyayım, ondan sonra. 
Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili... Yok. 
Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Milletvekili... Yok. 

Cevdet Erdöl, Trabzon Milletvekili. 
Buyurun Sayın Erdöl. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Sayın Başkanımız bir hanımefendi olarak, ilk yaptığım konuşmada, nezaketle yönetiminizden 

dolayı, kendilerine, Sayın Başkana teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. 
Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hasta Beslenme Kanunu'yla ilgili bu tasarıdaki 

benim önemsediğim ve eminim ki sizlerin de önemseyeceği bir konu hakkında bilgilerinizi ve dik
katinizi çekmek için söz almış bulunuyorum. 

Kanun'un 2'nci maddesinde, yani yürürlükten kaldırılan, Kanun'un 2'nci maddesinde hekim
lere verilen önemli bir görev ortadan kaldırılıyor; onu okuyorum: "Sigara içen hastalara tabibin yaz
dığı sayıda sigara verilir." Bu, 1934'te çıkarılmış ve hekimlere hastanede yatan hastalara sigara 
verilebilmesine, âdeta reçete edilebilmesine imkân veren bir cümle var. Gerçekten, mantık olarak 
nereden nereye geldiğimizi vurgulamak için burada sizlerin zamanını alıyorum. 1934'te, hastalara he
kimlerin sigara verebileceğini, hastanede yatan hastaya sigara verebileceğini bir kanunla yüce mil
letimizin vekilleri olarak garanti altına almışız. Ama, geldiğimiz şu günlerde, bırakın hastalara, 
sağlam kişilere bile, kapalı ortamlarda sigara içmenin yanlış olduğunu, zararlı olduğunu vurgulaya
rak, âdeta yeni bir düzenleme yapmanın ihtiyacı içerisindeyiz. 

Biliyoruz ki, sigara kalp hastalıklarının birinci sebebi, biliyoruz ki, bazı kanserlerin birinci se
bebi. Ama, bence çok daha önemsenmesi gereken, bugün Başkanlık sunuşunda da okunduğu üzere, 
uyuşturucuda da gerçekten sigara birinci sebep. Yani, uyuşturucuya başlayanlar arasında yapılan ça
lışmalarda bütün uyuşturucu kullananlar, öncesinde sigara içerek bu işe başlamışlar, bir tetikleyici me
kanizmadır. 
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Bundan dolayı, dikkatlerinize sunmak istediğim bu düzenleme, gerçekten, Türk Silahlı Kuvvet
lerinde çok önemli bir atılımı da tetikleyecektir. Şöyle ki: Kapalı ortamlarda, biz biliyoruz ki, Silah
lı Kuvvetlerimizde şu anda sigara içilmemektedir. Ben, Genelkurmay Başkanlığımızın ve Millî 
Savunma Bakanlığımızın bu konudaki gayretlerini, burada kayıtlara geçmesi bakımından takdirle 
yâd etmek istiyorum. 1954'te çıkarılan ve her ere, erbaşa mutlaka verilmesi gereken sigaranın 
1980'de kaldırıldığını da biliyoruz. Bu, güzel bir uygulama olarak kaldırıldı. Mevzuatta kalan, bir iki 
diğer önemli, sigarayla ilgili maddeden birisi de buydu, bunu da bugünkü düzenlemeyle kaldırıyo
ruz, bununla ilgili de tebriklerimi iletiyorum, darısı Orman Kanunu'nun başına diyorum. 

1954'te çıkardığımız Orman Kanunu'nda da ormanda yangın söndürmeye gidenlere biz sigara 
veriyoruz bedava olarak, kanunla garanti altına almışız. Biz, biliyoruz ki, bugün, bilimsel dünya bi
liyor ki, ev yangınlarının yüzde 50'si de orman yangınlarının yüzde 50'si de muhtemeldir ki araç 
yangın ve kazalarının da büyük kısmı -onunla ilgili kayıt yok- sigaraya bağlı. Bununla ilgili, Orman 
Kanunu'nda da önümüzdeki süreç içerisinde düzenleme yaparak bunu da mevzuattan çıkarmamız ge
rektiğine ben inanıyorum. 

Bu vesileyle, kanunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha "Sigara içen hastalara 
tabibin yazdığı sayıda sigara verilir." ibaresinin, artık, mevzuatımızda olmayacağını ve bundan do
layı bir mutluluk duyduğumu ifade ederek bu kanuni düzenlemeyi yapan, başta Sayın Bakanımıza, 
Hükümetimize ve ilgili bürokratlara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Komisyon Başkanımıza ve Komisyonda emeği geçen bütün üyelere -hatta, bu kanun, 21 'inci Dö
nemde Parlamentoya gelmiş, 22'nci Dönemde komisyondan geçmiş ve bu dönemde kanunlaştırıyo-
ruz- bütün emeği geçen milletvekili arkadaşlarıma hassaten teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum 
efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdöl. 
Şimdi, şahsı adına, Hakkı Süha Okay, Ankara Milletvekili. 
Buyurun Sayın Okay. 
Süreniz beş dakika. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, böyle bir ko

nuşmayı yapmayacaktım, ancak AKP Grup Başkan Vekili Sayın Elitaş'ın konuşmasından sonra, bu 
konuşma yapma ihtiyacını duydum ve zannederim, Sayın Başkan, Sayın Elitaş'a gösterdiği hoşgö
rüyü bana da gösterecek. Aslında, bir sonraki maddede grup adına da söz alabilir, daha uzun bir ko
nuşma yapabilirdim fakat bazı hususların açıklanma ihtiyacı vardır. 

Sayın Başkan, zatıalinizin ve Sayın Güldal Mumcu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekilliğine seçilmesinden büyük mutluluk duyduk. İki tane hanımefendinin, bir zarafet getireceği 
ve bir disiplin içerisinde Meclisi yöneteceğine inancımızı da sürdürmek istiyoruz. 

Ancak, Saygıdeğer Başkan, dünkü uygulamalara dikkat ettiğimizde, Sayın Genc'in, Danışma 
Kurulu kararına ilişkin konuşmasında, ısrarla ve ısrarla, Sayın Genc'e müdahale ettiniz ve Sayın 
Genç "Türkiye'nin gündeminde, Edirne'de sel felaketi var, ülkenin güneydoğusunda terör var, yol
suzluk var, gündemde bunlar olması gerekir." dediği hâlde "Hayır, özellikle ve özellikle, Danışma Ku
rulu karan üzerinde görüş bildirin." dediniz. Ancak, ben, burada, Sayın Genc'in avukatlığını yapmam, 
yapamam, çünkü o, kendisini gayet iyi savunuyor. Ancak, Sayın Genç'ten sonra aynı üslupta konu
şan Sayın Hasan Macit'e, böyle bir müdahalede bulunmadınız, dünkü zabıtları inceledim ve bilaha-
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re, Danışma Kurulu kararının lehinde söz alan, önceki Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'ın, on 
dakikayı süren konuşmasında, doğrudan doğruya Sayın Genc'e yönelik üslubunda, birbirlerini sevip 
sevmediğinden, aralarındaki davalaşmaya kadar olan süreçte, aynı müdahalede bulunulmadı ve şa
şırtıcı bir üslup da Sayın Ömer Dinçer'e, dün, sataşma için söz aldığı hâlde, beş dakika gibi uzun bir 
süre verdiniz, açıklama yapma değil, sanki, şahsı adına söz talebinde bulunuyor gibi. Arkadaşlarım 
bunu ikaz etmek istedi. 

Şimdiki açıklamanızda ise şunu söylüyorsunuz: "Meclis Genel Kurulu toplanır, İç Tüzük'ü de
ğiştirir." 

Sayın Başkanım, İç Tüzük'ün değişmesine gerek yok ama gayet iyi biliyorum ki -ben de yeni 
seçilen bir Grup Başkan Vekiliyim- bazı şeyleri burada öğreniyoruz ama arkanızda olan ve Meclis 
personeli veya Meclis bürokrasisinde çalışan arkadaşlarım muhtemelen sizi yanıltıyor da olabilir, 
muhtemelen yanıltıyor da olabilir. Bu anlamda, rica ediyorum, Sayın Ömer Dinçer'e, Sayın Bülent 
Arınç'a gösterdiğiniz hoşgörüyü, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli milletvekillerine de gösterin, 
Sayın Kamer Genc'e de gösterin. Özellikle dikkat ediyorum, daha Kamer Genç konuşmaya başla
madan "Gündem üzerinde konuşun." diyorsunuz. Sayın Tütüncü'ye de aynı hoşgörüyü göstermedi
niz. Kaba ve yaralayıcı hiçbir şey söylemedi Sayın Tütüncü. Çok büyük bir haksızlıktır. 

Ama şunu da ifade etmek istiyorum: Sayın Dinçer'in "Cumhuriyet ve laikliğin sonu gelmiştir." 
diye kısaltılan, özetlenen düşünce ve söylemi, bir bilim adamı olarak söylemiş olabilir, o kendi tak
dirleridir ama Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olan her milletvekili, özellikle ve özellik
le ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, insan haklarına dayalı, demokratik, laik hukuk devletine 
sahip çıkmak zorundadır. Kaldı ki, bu Meclis çatısı altında ilk göreve başladığı gün de Anayasa'ya, 
Atatürk ilke ve devrimlerine ve laik, demokratik cumhuriyete sahip çıkacağına yemin etmiştir. Sa
yın Dinçer burada açıkça rejime yönelik düşüncelerini değil, demokrasiye, laik cumhuriyete sahip çı
kıp çıkmayacağını ifade etmesi gerekirdi. 

Bu vesileyle, söz verdiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum Sayın Başkan. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okay. 
Dünkü toplantıda Danışma Kurulu önerisi oylamaya sunulmuştu, konuşulmuştu üzerinde, çalış

ma süresi, temel kanunlar, gündem sıralamasıydı ana konusu, ancak, Sayın Genç konu dışına çıktı 
ve şahıslara isim de zikrederek sataşmalara mahal verdi. Öte yandan, Sayın Arınç'ı da Sayın Hasan 
Macit Bey'i de uyardım. Ayrıca, Sayın Tütüncü'yle ilgili olarak, söylediğim, sizlere okuduğum, pay
laştığım madde kaba ve incitici sözler söylemediğine dairdir. Dolayısıyla benim burada yapmaya ça
lıştığım, İç Tüzük'ün titizlikle uygulanmasını sağlamaya gayret etmektir. Onun dışında başkaca bir 
bakış açısı yoktur. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Müsamaha gösterin" diyor arkadaşlar. 
BAŞKAN - İç Tüzük'le ilgili daha geniş... Bugün var olan İç Tüzük'ü hepimiz uygulamak zo

rundayız. Ama, daha geniş, daha hoşgörülü, daha farklı bir iç tüzük hazırlama görevi de tabi-
i ki Genel Kurulundur. Sadece onu sizlerle paylaşmayı istedim. Teşekkür ederim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9'uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

- 4 0 5 -



TBMM B:23 21 .11 . 2007 O: 2 

BAŞKAN - 9'uncu madde üzerinde gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslar adına Sayın Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Şahıslar adına ben konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Diğerlerini okuyayım. 
Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yok. 
Sayın Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili. 
Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten bir ihtiyaca bi

naen, çok geç kalınmış bir hukuki düzenleme yapıyoruz. Dünden bu yana görüştüğümüz kanunlar 
hepsi aynı anlam ve kapsamda kanunlar. Ancak, bir talihsizlik olarak burada, gerçekten, görüşmeler, 
konuşmalar şahsileşti, kişilere indirgendi ve bu kanunlarla ilgili olmayan bir konu, kişiler, şahıslar 
nezdinde tartışıldı. Tabii, bu kürsü milletin kürsüsü. Milletin vekilleri bu kürsüde özgürce fikirlerini 
söyleyebilmeliler. Bunu, her milletvekili olarak her birimizin savunması lazım. Bu kürsüdeki hatibe 
mutlaka müdahaleler olacaktır. Ama, bu müdahalelerin de hoşgörüyle karşılanması hepimizin ortak 
talebi olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, yani dört aydır birlikte çalışıyoruz, daha çok başındayız. Dört yıl asga
ri de birlikte çalışacağız. Yorulacağız, farklılıklanmızı tartışırken gerginlikler yaşayacağız. Ancak, bir 
hususa dikkat etmemiz gerekir. Burada güzel konuşma veya iyi bilmenin gücüyle Başkanlığı zor du
ruma düşürmek maharet değildir. Kuralları ve kurumları yıpratarak bir yere varamayız, bundan prim 
çıkartamayız, bundan kendimize bir siyasi rant elde edemeyiz. Bu anlamda, zannediyorum, grup baş
kan vekilleri olarak öncelikle bizlere, ama her şeyden önce siz sayın milletvekillerine çok önemli so
rumluluk düşüyor. Yoruluyoruz, sinirlerimiz geriliyor. Bir hakkı kullanırken bile birbirimizin 
hukukuna dikkat etmek gibi bir mecburiyetimiz var. İç Tüzük'ün bize verdiği hakkı kullanırken bu 
konuda göstereceğimiz hassasiyet muhtemel birtakım olumsuz gelişmelere engel olacaktır. 

Bu sebeple, ben, ısrarla, özenle... Şimdi İç Tüzük'ü hepimiz okuyoruz, elimizde kitap, özellik
le grup başkan vekilleri olarak. Şu konuştuğumuz konunun İç Tüzük'e göre yeri yok, madde üzerin
de konuşmamız lazım. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Şandır, şimdi sizi uyaracaktım. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Tamam. 
63'e göre usul tartışması yapabiliriz. Mümkündür, İç Tüzük bu imkânı veriyor. Bu Meclisin yö

netimi, Genel Kurulun yönetimiyle ilgili usul tartışması açarız. Onar dakika gruplar adına konuşu
ruz, kişiler de konuşur ve gerçekten, yönlendirici prensip kararları da alabiliriz. Bu mümkün. Ama, 
işte, Danışma Kurulu kararıyla ilgili veya görüşülmekte olan kanunların yürütme ve yürürlük mad
deleriyle ilgili söz alan arkadaşlarımız; gruplar adına, kişiler adına söz alan arkadaşlarımız gerçek
ten Başkanlığı zor duruma, müdahale etmeye mecbur bırakacak bir yaklaşımla sinirlerin gerilmesine, 
hele yorgun saatlerde, hiç beklemediğimiz, kabul etmediğimiz tartışmalara sebep olunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle başlangıçta hep şunu söyledik: 
Millet bizden hizmet bekliyor, bu hizmet sorumluluğu hepimizin üzerindedir iktidarıyla muhalefe
tiyle ve biz bu başlangıçta iki kadın başkan vekili seçmiş olmamızı çok önemsediğimizi, değerli bul-
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duğumuzu, bunların Meclisimize getireceği güzellikle milletimize hizmet yolunda elbirliğiyle, hu
zur içerisinde, bir gayretle çalışma içerisinde olmamızı temenni ettik. Bu temennimiz devam ediyor. 
Lütfen, her birimiz, her grubumuz buna özen göstererek özellikle Meclisimizi yöneten başkanları 
zor durumda bırakmadan... Çünkü, kuralları ve kurumlan ezersek, onları zora sokarsak bizim çalış
mamız çok daha zor olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu sebeple, Sayın Meclis Başkan Vekilimizin gösterdiği, ada

letli -herkese müdahale ediyor. Tabii ki görevini yapıyor, İç Tüzük'ü uygulamak mecburiyetinde-
eşit olmaya çalışan davranışını ben burada savunmak durumundayım, hepimiz savunalım; çünkü, 
orayı sıkıntıya sokarsak, bu Meclisin yönetimini sıkıntıya sokarsak burada birlikte çalışamayız. 

Bu sebeple, hepinize saygılar sunarken bu konudaki hassasiyeti tekrarlıyor, tekrar saygılar su
nuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şandır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
On dakika ara veriyorum birleşime. 

Kapanma Saati: 17.30 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.48 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'üncü Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

3'üncü sırada yer alan, Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu'nun gö
rüşmelerine başlayacağız. 

3. - Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/436) (S. Sayısı: 51) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 51 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletveki

li Osman Kaptan. 
Buyurun Sayın Kaptan. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; As

kerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 51 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümü hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek As
keri Memurlar Kanunu'nda ilk ve son yoklamasını zamanında yaptırmayanlar, son yoklamada öğren
ci olduğunu kanıtlamayanlar, terhis olanlardan terhis kaydını üç ay içinde yaptırmayanlar, her yıl 
yedeklik yoklamasını yaptırmayanlar ile adres değişikliğini zamanında bildirmeyen bu yükümlüler 
için idari para cezası öngörülmüştür. 

Söz konusu kanunlarda belirtilen para cezaları 4/11//2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Ka
nununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da öngörülen misli tutarlara göre tespit edil
mektedir. Bu para cezalarının, örneğin 0,28 YTL gibi çok az miktarlarda olması nedeniyle herhangi 
bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Ayrıca, mevcut para cezalan Maliye Bakanlığının her yıl bütçe 
yasasıyla tespit ettiği tahsilinden feragat edilen miktarların altında kalmaktadır. Yasa, mevcut haliy
le ceza miktarlan yönünde günün koşullarına uymamakta ve caydmcılığı bulunmamaktadır. O neden
le, uygulanan cezanın artırılması ve caydırıcı hâle getirilmesi bu değişiklikle sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 83'üncü 
maddesinde belirtilen yoklamasını zamanında yaptırmayanların cezası 20 yeni Türk lirasına, 84'ün
cü maddede, öğrenci olduğunu bildirmeyenlerin cezası 20 yeni Türk lirasına, 85'inci maddedeki de
ğişiklikle ceza 30 YTL'ye, 87'nci maddede 20 YTL'ye, 94'üncü maddede askerliğini bitiren erbaş 

(x) 51 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ve erler terhis belgelerini üç ay içinde askerlik şubelerine kaydettirmezlerse 20 YTL'ye cezaları çı
karılmaktadır. 

1927 tarihli 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'nun 10'uncu mad
desinin dördüncü fıkrasındaki yoklama sırasında istenilen bilgileri zamanında bildirmeyenlerin ve 
kaydını yaptırmayanların, şubeleri mıntıkası dışına çıkıp yer değişikliğini bir ay içinde bildirme
yenlerin de cezası 30 YTL'ye çıkarılmaktadır. 

1076 sayılı Yasa'nın 14'üncü maddesinin (a) fıkrasındaki adres değişikliklerini zamanında bil
dirmeyenlerin cezası da 20 YTL'ye çıkarılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek askerliğe almada gerekse askerlik hizmetlerini mü
teakip döneminde, yani askerlik öncesinde ve askerlik sonrasında yükümlülerin askerlik şubelerin
deki bilgilerinin güncelleştirilmesi için, asker kaynağında yetersizliğe ve eksikliğe neden olunmaması 
için uygulamaların da güncelleştirilmesi ve caydırıcı hâle getirilmesine önemli bir ihtiyaç vardır. 

İşte bu ihtiyacın karşılanmasına dönük olarak hazırlanan bu tasarıyı Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak destekliyoruz, hepinize saygılar sunuyoruz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaptan. 

Gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Çankırı Milletvekili Sayın Ahmet Bukan. 

Buyurun Sayın Bukan. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 
MHP GRUBU ADINA AHMET BUKAN (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 51 

sıra sayılı Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İlk ve son yoklamasını zamanında yaptırmayanlar, son yoklamada öğrenci olduğunu kanıtlaya-
mayanlar, terhis olanlardan terhis kaydını üç ay içerisinde yaptırmayanlar, her yıl yedeklik yokla
masını yaptırmayanlar ile adres değişikliğini zamanında bildirmeyen yükümlüler için idari para 
cezaları bundan sonra daha ciddi uygulaması gerekmektedir. Askerlik gibi kutsal bir görevin gerek
leri de gayriciddi olmamalıdır. 

1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanunlarda öngörülen para cezalan 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı 
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da belirlenen misli tutarına gö
re tespit edilmektedir. Buna göre tespit edilen idari para cezalarının çok düşük miktarda olması se
bebiyle herhangi bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, mevcut idari para cezaları 
Maliye Bakanlığının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit ettiği, tahsilinden feragat ettiği miktarların da 
altında kaldığı göz ardı edilmemelidir. 

Bu noktada, çağımızın ekonomik şartları ve modern savaşın gereklerine paralel olarak sefer
berlik kavramı, harbe hazırlık faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Silahlı kuvvetleri barış durumundan sefer durumuna kısa sürede geçirmek, savaşa hazır hâle ge
tirmek ve gerçekçi planlarla yönetmek, unutulmamalıdır ki zaferin ana unsurudur. Ülkenin sahip ol
duğu etkin muharip güç potansiyelini süratle silah altına alabilme imkân ve kabiliyeti, aynı zamanda 
düşman ülkeyi savaşa başlamaktan alıkoyabilecek en önemli caydırıcı unsurlardandır. 
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Olağanüstü bir durumda silahlı kuvvetleri seferi kadro seviyesine çıkartmak için, ülkemizin 
özellikleri göz önüne alınarak bir seferberlik sistemi geliştirilmiştir. Bu amaçla, askerî gücün kulla
nılmasına gerek duyulan durumlarda ihtiyaç olan ilave personelin eğitilmiş insan gücüyle süratle 
takviyesine dayanan etkili bir personel sistemi geliştirilmiştir. 

Silahlı kuvvetleri barış hâlinden seferberlik ve savaş hâline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek 
maksadıyla, yedek personelin silah altına alınması gerekmektedir. Yedek personelin silah altına alın
masıyla ilgili olarak yürütülen faaliyetlerin tamamı, personel seferber olma hazırlıklarını oluştur
maktadır. 

Yükümlüler, askerlik hizmetini yürütürken kendileri hakkında elde edilen kişisel bilgileri, aldık
ları eğitim ve gösterdikleri başarı durumları ile sağlık durumlarını ifade eden temel bilgilere göre 
yedek yükümlülerin kaynağını oluşturmaktadırlar. Bu kaynağın güncel olarak bulundurulması, aske
re alınacak olan personelin altyapısını oluşturmaktadır. 

Hayatın doğal akışı nedeniyle yükümlülerin kaynak bilgileri -adres bilgisi, tahsil durumları, sağ
lık durumları gibi- kendilerine verilen sefer görevlendirmelerini etkileyecek şekilde değişebilmek
tedir. Bu bilgilerin güncelliği -1111 sayılı ve 1076 sayılı- yedeklik yoklamasıyla sağlanmaktadır. 

Yükümlüler 1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanunlarda belirtilen tarihlerde kaynak bilgilerinde de
ğişiklik olup olmadığını, her yıl yaptırdıkları yoklama ile bildirmektedirler. Personel seferber olma 
hazırlıklarını doğrudan etkileyen yükümlülerin tahsil, meslek, sağlık ve adres bilgilerindeki deği
şikliklerin takibi yoklamayla sağlanmaktadır. 

Yükümlüler, yedeklik yoklamalarını en yakın askerlik şubesine bizzat müracaat ederek yaptı-
rabilmenin yanı sıra, yedeklik yoklama bildirim formu doldurarak veya kimlik bilgilerini mektup, tel
graf, faks göndererek ya da bir yakını vasıtasıyla yaptırabilmektedir. 

1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanunlar gereği sefer görev emri alan yükümlüler arasında adres de
ğişikliğini yapanlardan yeni adreslerini bir ay içerisinde bildirmeyenler ile terhis kaydını ve yedek
lik yoklamasını yasal süresi içerisinde yaptırmayanlar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadırlar. 

Yükümlülerin aydınlatılması amacıyla, yedeklik yoklamalarının yapılacağı tarihler askerlik şu
besi başkanlığınca her yıl mülki makam kanalıyla köy ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilmekte
dir, ayrıca TRT'de de ilan edilmektedir. 

Yükümlülere terhis kaydı ve yedeklik yoklamalarının yaptırılması konusunda tanınan kolaylık
lara rağmen, bu işlemler yaptırılmamaktadır. Bunun başlıca sebebi, 1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanun
larda belirtilmiş olan para cezalarının caydırıcı seviyede olmamasıdır. 

Ayrıca, 1111 ve 1076 sayılı Kanunlarda yer alan idari para cezası tutarları statülere göre farklı 
uygulanmakta, bu durum ise eşitlik ilkesine aykırılık yaratmaktadır. 

Yedeklik döneminde personel seferber olma hazırlıkları kapsamında benzer yükümlülükleri ye
rine getirmeyen vatandaşlara eşit ceza uygulaması getirilmesi gerekmektedir. 

Personel seferber olma hazırlıklarının sürdürülebilmesi, yükümlülerin bu sistem içerisinde ka
nunlarla belirlenen vatandaşlık görevlerini yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. Yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde vatandaşlara sağlanan kolaylıkların yanı sıra idari para ceza tutarlarının da cay
dırıcı olması gerekmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, o yıl asker
lik çağına girdiği hâlde askerlik işlemini yaptırmayan yükümlülerin yükümlülüklerini yerine getir-
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melerinde ceza miktarı caydırıcı etken olmalıdır. Asker alma hizmetlerinin yürütülmesinde ilk yokla
ma kimlik bilgileri işlemlerini yaptırmamış, o yıl askerlik çağına giren yükümlüler, emsallerinin yurt 
genelindeki ilk sevk gününe kadar yoklama kaçağı olmamaktadırlar. Hâlen son yoklamasının son ta
rihi olan 31 Ekim tarihinden sonra yoklamasını yaptıranlardan tebligat yapılmış olanlara idari para 
cezası verilmektedir. Yükümlülerin bu duruma düşmemeleri için yükümlülüklerini zamanında yerine 
getirmeleri gerekmektedir. Burada para ceza miktarlarının caydırıcı duruma getirilmesi sağlanmalıdır. 

Askerlik çağı geldiği hâlde birinci yoklamasını yaptırmayanlar, yeni tasarıyla 20 yeni Türk li
rası para cezasına tabi tutulur. İlk yoklamasını yaptırıp son yoklamasını yaptırmış olduğu hâlde son 
yoklamasının şubeye ulaşmaması hâlinde, bundan önceki kanundaki para cezası çok düşük olduğu 
hâlde bu kanunla yine 20 yeni Türk lirasına çıkarılmıştır. İlk yoklamada defterine ismini yazdırma
mış olmakla beraber son yoklamada da bulundukları yer askerlik meclislerine veya şubelerine gel
memiş olanlar için ise para cezası bu kanunla 30 yeni Türk lirasına çıkarılmıştır. 

Askerlik hizmetine tabi yükümlülerin öğrencilikleri nedeniyle yükümlülüklerinin ertelenebil-
mesi, okullannca öğrenci olduklarına dair öğrenci durum belgelerinin askerlik şubesine ulaştırılma
sına bağlıdır. Askerlik belgesi ulaştırılmayan yükümlülerin bu duruma düşmemeleri için 
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülüğünü yerine getirme
yenler bu kanunla 20 yeni Türk lirası para cezasına tabi tutulurlar. 

Askerlik hizmetlerini bitirip terhis olmuş yükümlülerin terhis kayıtlarını üç ay içerisinde asker
lik şubesine yaptırmaları büyük önem arz etmektedir. Zira, personel seferberlik sistemini doğrudan 
etkileyen yükümlülerin askerlik hizmetinden sonraki sağlık, tahsil, meslek ve adres bilgilerinin gün
cel tutulması ve bu bilgilerdeki değişikliklerin bundan sonraki kontrol ve takibi bu kayıtlara bağlı
dır. Dolayısıyla, yükümlülerin bu duruma düşmemeleri için yükümlülüklerini zamanında yerine 
getirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, değişen 1111 sayılı Kanun'un 
94'üncü maddesine göre 20 yeni Türk lirası para cezasıyla cezalandırılır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişen bu kanun tasarısıyla cezalar günün koşullarına 
uygun ve caydırıcı hâle geleceği için, bu tasarının Milliyetçi Hareket Partisi tarafından olumlu de
ğerlendirildiğini ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bukan. 
Gruplar adına üçüncü söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Siirt Milletvekili Sayın Yıl

maz Helvacıoğlu. 
Buyurun Sayın Helvacıoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET YILMAZ HELVACIOĞLU (Siirt) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 51 sıra sayısıyla basılan Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde Adalet ve Kal
kınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan evvel, vatan savunmasında şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, 
kederli ailelerine başsağlığı, gazilerimize de minnet ve şükran duygularımı belirterek sağlıklar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere, günümüzün ekonomik şartları ve modern harbin gerek
lerine paralel olarak "seferberlik" kavramı harbe hazırlık faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmak
tadır. Barış döneminde silahlı kuvvetlerin tam veya tama yakın personel mevcuduyla muhafaza 
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edilmesi yerine, seferberliğe dayalı bir sistem içerisinde eğitilmiş personel ile kısa sürede seferber
liğini tamamlayan orduların daha başarılı olacakları kabul edilmektedir. 

Silahlı kuvvetleri barış durumundan sefer durumuna kısa zamanda geçirmek, savaşa hazır hâle 
getirmek ve gerçekçi planlarla yönetmek zaferin ana unsurları olarak görülmektedir. Ülkenin sahip 
olduğu etkin muharip güç potansiyelini süratle silah altına alabilme imkân ve kabiliyeti, aynı zaman
da düşman ülkeyi savaşa başlamaktan alıkoyabilecek en önemli caydırıcı unsurdur. 

Olağanüstü bir durumda silahlı kuvvetleri seferî kadro seviyesine çıkarmak için ülkemizin özel
likleri göz önüne alınarak bir seferberlik sistemi geliştirilmiştir. Bu amaçla, askerî gücün kullanıl
masına gereksinim duyulan durumlarda ihtiyaç duyulan ilave personelin eğitilmiş hazır insan gücüyle 
süratle takviyesine dayanan etkili bir personel sisteminden istifade edilmektedir. 

Personel seferber olma hazırlıklarında yükümlülerle ilgili işlemler, askerlik hizmetine başlanıl
dığı tarihten askerlik çağı dışına çıkılıncaya kadar geçen süre içerisinde yürütülmektedir. Yedek yü
kümlülerin kaynağını, askerlik hizmetini yürütürken kendileri hakkında elde edilen kişisel bilgiler, 
aldıkları eğitim ve gösterdikleri başarı durumları ile sağlık durumlarını ifade eden temel bilgiler oluş
turmaktadır. Sefer görev emri bu bilgilere göre yükümlülere verilmektedir. 

Askerlik hizmetini tamamlayan bir yükümlü, askerlik şubesine giderek terhis kaydını yaptır
masıyla birlikte, kullanılabilir kaynakta yer almış olur. Bu işlem ile, yükümlünün askerlik hizmeti son
rasında oturacağı adres ve diğer kaynak bilgilerinin güncelliği kontrol edilmektedir. 

Yedek personel kaynağındaki bilgilerin güncelliği, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı 
Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu çerçevesinde yedeklik yoklaması ile sağlan
maktadır. 

Millî Savunma Bakanlığınca, yedeklik yoklamalarının yaptırılmasını kolaylaştırmak amacıyla 
bazı tedbirler de alınmıştır. Millî Savunma Bakanlığının İnternet sayfasında yükümlülerin yedeklik 
yoklamalarını kolaylıkla yaptırabilmelerini sağlayacak açıklayıcı bilgiler ile Yedeklik Yoklama Bil
dirim Formu ve Doldurma Talimatı da bulunmaktadır. Yükümlüler, anılan formu doldurarak posta ve
ya faks ile askerlik şubesi başkanlığına göndermek suretiyle de yedeklik yoklamasını 
yaptırabilmektedirler. 

Yükümlülerin aydınlatılması amacıyla, yedeklik yoklamalarının yapılacağı tarihler askerlik şu
besi başkanlıklarınca her yıl mülki makam kanalıyla köy ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilerek 
yükümlülere duyurulmaktadır. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik olarak TRT-l'de yayınlanan görsel ve işitsel prog
ramlarda yedeklik yoklama tarihleri ilan edilmektedir. 

Yükümlülere terhis kaydı ve yedeklik yoklamasının yaptırılması konusunda tanınan kolaylık
lara rağmen, yedeklik yoklaması yaptıranların oranı yüzde 40 civarında bulunmaktadır. Bunun baş
lıca sebebi de idari para cezalarının caydırıcı seviyede olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek As
kerî Memurlar Kanunu'nda, ilk ve son yoklamasını zamanında yaptırmayanlar, son yoklamada öğ
renci olduğunu kanıtlayamayanlar, terhis olanlardan terhis kaydını üç ay içinde yaptıramayanlar, her 
yıl yedeklik yoklamasını yaptıramayanlar ile adres değişikliğini zamanında bildirmeyen yükümlüler 
için idari para cezası öngörülmüştür. 

Söz konusu idari para cezalan, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şek
li Hakkında Kanun'da belirtilen misli tutara göre tespit edilmektedir. Buna göre tespit edilen idari pa-
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ra cezalarının günümüz şartlarında çok cüzi miktarda olmaları nedeniyle herhangi bir yaptırım gücü 
bulunmamaktadır. Bunlardan bazılarını örnekleyecek olursak: İlk yoklamasını yaptırmayanlar için 
2006 yılında uygulanan para cezası 94 kuruş iken, 2007 yılında bu miktar 1,01 YTL'dir. Son yokla
masını yaptırmayanlar için 2006 yılında uygulanan para cezası 1,41 YTL iken, 2007 yılında bu mik
tar 1,52 yeni Türk lirasıdır. Terhis kaydını üç ay içinde yaptırmayanlar için 2006 yılında uygulanan 
para cezası 30 kuruş iken, 2007 yılında bu miktar 1,01 yeni Türk lirasıdır. Yedeklik yoklamalarını yap
tırmayanlar için 2006 yılında uygulanan para cezası 31 kuruş iken, 2007 yılında bu miktar 33 kuruş
tur. Yedek subaylar ve yedek askerî memurların yedeklik yoklaması ve yer değişikliğini 
bildiremeyenler için 2006 yılında uygulanan para cezası 4,71 YTL iken, 2007 yılında bu miktar 5,07 
yeni Türk lirasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü üzere para cezalan günümüz şartlarında oldukça cüzi miktar
larda kalmış ve caydırıcı olmaktan uzaklaşmıştır. Ayrıca bu miktarlar, Maliye Bakanlığının her yıl büt
çe kanunuyla tahsilinden feragat ettiği miktarın da altında kalmıştır. Tasarıyla, bu miktarlar 20 ile 30 
yeni Türk lirası arasında değişen miktarlara yükseltilerek caydırıcı olmaları sağlanmaktadır. 

Personel seferber olma hazırlıklarının sürdürülebilmesi, yükümlülerin bu sistem içerisinde ka
nunlarla belirlenen vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Yükümlülükle
rin yerine getirilmesinde vatandaşlara sağlanan kolaylıkların yanı sıra, idari para ceza tutarlarının da 
caydırıcı bir seviyede ve günün koşullarına uygun hâle getirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; sözlerimi tamamlarken Adalet ve Kalkınma 
Partisi olarak tasarıyı desteklediğimizi belirtiyor, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. 

Tekrar saygılar sunuyorum hepinize. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Helvacıoğlu. 
Şahıslar adına, İsmail Göksel, Niğde Milletvekili. 
Buyurun Sayın Göksel. 
İSMAİL GÖKSEL (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Askerlik Kanunu ile Yedek 

Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun Değişikliğine Dair Kanun Tasarısı üzerinde kişisel 
görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. -

Değerli milletvekilleri, eskilerin bir sözü vardır: "Hazır ol cenge, istersen sulh ü salâh." Bu Ka
nunun ana fikri işte budur arkadaşlar. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarım kanunun amacını, ge
rekçelerini çok güzel izah ettiler. Hepsine katılıyorum ve teşekkür ediyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlanması barış zamanında olur. Savaşa hazır olmayanlar ba
rışı hak etmezler. O nedenle, silahlı kuvvetlerimizin barıştayken savaşa hazırlanması silahlı kuvvetle
rin seferberlik hizmetleriyle olur. Askerlik çağına gelen kişiler, yoklama devresinden sonra muvazzaflık 
devresi... Muvazzaflık devresi, erbaş ve yedek subaylık olarak devam eder, subayların da emekli olun
caya kadar, ayrılıncaya kadar devam eder, ondan sonraki de yedeklik devresidir. İşte, bu yedeklik dev
resindeki hâl ve hareketler, değişiklikler, sıhhat durumları, adresler devamlı kayıt altında bulundurulmalı. 
Silahlı kuvvetlerimizin alarm derecelerinden birinci derecede alarm ilk işareti verildiği anda yirmi dört 
saat içinde görev yerlerine görev emrini alıp katılmaları şeklinde harbe hazırlık olur. 

Malumları, silahlı kuvvetler ve harp işi pahalı bir iştir. Bu nedenle, barışta çekirdek kadro, as
gari yeterli kadro bulundurmak bütün devletlerin işine gelir, ekonomik kalkınmaya da yardım eder, 
masrafı azaltır ama yirmi dört saat gibi kısa bir sürede, sefer görev emrini alan herkesin görev yerin
de hazır olması gerekir. Bu nedenle, bir batarya komutanı düşününüz, bir tabur komutanı düşününüz, 
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emekli olmuş, elli yaşma gelmiş, benim gibi yarbay rütbesinde veya bir başkası binbaşı rütbesinde, 
isteğiyle ayrılmış, ama bir bataryayı sevk ve idare edecek kabiliyettedir; hiçbir eğitime gerek görme
den, yirmi dört saat içinde, mevzi keşfi, seçimi, işgali, harekâtı ve atışı, hepsini yapabilir. Ya da bir 
hâkim düşününüz; harekâtta ordunun disiplinini sağlayacak bir disiplin subayına ihtiyaç vardır ama 
emeklidir, ihtiyaç da vardır. 

İşte arkadaşlar, bu yedeklik devresindeki arkadaşlarımızın sıhhat durumları elverdiği sürece en 
gencinden başlamak suretiyle yaşlılara doğru gitmek suretiyle, ihtiyaç hâlinde, mevcut yasadaki yaş
larına -yedeklik yaşlarına, yani, "kayıt dışı kalma" ya da "çağ dışı kalma" tabir ettiğimiz yaşlarına-
ilave on yıl daha getirebiliyoruz. 

Bunun amacı şu: Herkese bu uygulanacak anlamında değil. Özellikle uçuş personeli, hava-yer kont
rolü ya da elektronik personel çağımızda çok önemlidir. Bu nedenle de arkadaşlar, o şahıslar daha önem
li olduğundan, kapasitenin, yelpazenin genişletilmesi gerekmektedir. Bu, onun için getirilmiştir. 

Öte yandan, arkadaşlar, para cezalan öyle basit kalmıştır ki, 1 liralık -YTL demiyorum bakmız-
para cezasını siz tahsil etmek için ya da tebliğ etmek için 5 YTL masraf yapıyorsunuz. Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Kanunu'na da bu kanunda atıf yapmak suretiyle, otomatik takibi sağlamak ve cay
dırıcılığı önlemek, sefere tüm nüfusumuzu, tüm silahlı kuvvetlerimizi, ekonomik gücümüzü ve devletin 
tüm kurum ve kuruluşlarını organize ederek "Harbe hazır ol" vaziyetine getirmeye yöneliktir. Tüm ar
kadaşlarımız bu yönde gayret sarf etmişlerdir. Silahlı kuvvetlerimizin güçlü ve hazır olması, ülkemize 
ve dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku vermek suretiyle, bize karşı yapılacak hasmane tutum
ların önlenmesi ve caydırıcılığı özendirmesi bakımından çok önemlidir şimdi olduğu gibi. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Hükümet adına, Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül, buyurun. (AK Parti sıralarından al

kışlar) 
Yirmi dakika süreniz var. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; bugün dördüncü kanunumuzu görüşüyoruz ve değerli konuşmacılar hep katkıda bulun
dular, gruplar da hep desteklediler. Bundan dolayı, ben, en son kanunda söz alarak teşekkür etmek 
istediğimi ifade etmek istiyorum. Bu katkılar bize yol gösterici oldu ve bundan sonraki hazırlıkları
mızda da bunlardan istifade edeceğiz. Ayrıca, Bakanlığımız için bir şevk vesilesi oldu. Görüşmekte 
olduğumuz kanunla ilgili arkadaşlarımız çok güzel izahatta bulundular. Ben, yalnız, ilave birkaç bil
gi vermek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, kanunlarda öngörülen cezalara diğer kanunlarla zamlar yapılmakta ve bu zam
lar kurumlara göre bir anlam ifade etmektedir. Bizim görüşmekte olduğumuz bu mevzuat iki şekil
de yorumlandı daireler bakımından: Bir, biraz evvel arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, zam 
yapılmamış şekliyle düşünüldü ve hakikaten YTL'ye vurulduğu zaman Maliye Bakanlığının "Tah
sile değmez, tahsil masrafına değmez." dediği miktarlarda tecelli etti. Ama, bir başka yorumla da 
bazı dairelerimizde, askerlik dairelerimizde 120-150 liraya kadar mükelleflerden ceza tahsiline kal
kışıldı. Böylece, yalnız ceza yükseltmiş olmuyoruz, o yorumların karşısında cezaları da düşürmüş olu
yoruz. Birinci arz etmek istediğim bu. 

İkincisi, rakamları vermek istiyorum: Genel uygulama, cezanın tahsili istikametinde olmadığı 
için, mükellef sayımız 9 milyon 305 bin 122 olduğu hâlde, yani 9 milyonun üzerinde olduğu hâlde, 
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ceza muhatabı olan, yani görevini yapmamış yükümlülerimiz 7 milyon 175 bin civarında. Kayıt dı
şı, yani seferberlik hâlinde ulaşamayacağımız insanların 7 milyon olması, ulaşacaklarımızın ancak 
2 milyon civarında olması büyük bir zafiyetti. Desteklerinizle, inşallah bu kanunun geçmesiyle bu za
fiyetten kurtulmuş olacağız. 

Bir başka husus, bir sayın hatibimizin belirttiği gibi, yoklamaların elektronik ortamda yapılma
sına büyük gayret sarf edilmektedir. Yaptığımız bir ihale eğer 2008 sonunda inşallah tamamlanır, ne
tice verir ise bu yoklamalar online olarak da yapılacaktır. Online yapılması Türkiye için önemli 
olduğu kadar yurt dışındaki işçilerimiz için de çok büyük bir önem taşımaktadır. 

Ben teşekkürlerimi sunarken, diğer kanunlarla da ilgili, bu kanunlar sırasında belirtilen birkaç 
hususa da temas etmek istiyorum. 

Bazı konuşmalarda, askerlikten muaf tutulmaya yol açan raporların bazı imkânlı kişilerce kolay
ca alındığı ve zenginler tarafından, nüfuzlular tarafından alınan bu raporlarla bazı insanların asker
lik yapmadığı ileri sürüldü. 

Askerlik hizmeti elbette kutsal bir görev ve herkese yapılan muamele de eşit muameledir. Ayrıca, 
bu suistimalin bu ölçüde yaygın telakki edilmesi de gerek Bakanlığımız bakımından gerekse askerliğe 
muhatap olan vatandaşlarımız bakımından herhalde bir ithamı içermektedir. Bu bakımdan, ben rapor
ların nasıl alındığıyla ilgili bir küçük bilgi vermek istiyorum Sayın Başkan müsaade ederseniz. 

Silah altına alınacak tüm yükümlüler, öncelikle son yoklamaları sırasında sağlık muayenesine 
tabi tutulmaktadırlar. Son yoklamaları sırasında bir rahatsızlığı veya arızası tespit edilenler ile rahat
sızlığını beyan edenler askerî hastanelere sevk edilmektedirler. Askerî hastanelerce haklarında "As
kerliğe elverişli değildir." kararlı rapor verilenlere ait raporlar, onay için Millî Savunma Bakanlığı 
Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilmekte ve burada bütün raporların "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağ
lık Yeteneği Yönetmeliği"ne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, yalnız şeklen Sağlık Daire
since kontrol edilmektedir. 

Haklarında "Askerliğe elverişli değildir." kararlı rapor verilenlerden, raporları Millî Savunma 
Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yeterli görülmeyenler ile ihbar ve şikâyete muhatap olan, 
yükümlüler, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 41 'inci maddesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Ye
teneği Yönetmeliği'nin 15'inci maddesine göre yeniden Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi 
Başkanlığınca belirlenen başka bir asker hastanesine kontrol muayenesine gönderilmektedirler. De
mek ki, en ufak bir ihbarda, derhâl hastane değiştirilerek buralara gönderilmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakan, onu bir söyler misiniz: Tayyip'in oğlunun raporunu 
gönderdiniz mi başka bir yere? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) - Şimdi burada en önem
li husus, dikkatinizi çekeceğim en önemli husus, bu raporların tek tabip, 2 tabip gibi askerlik mecl
islerinin üyeleri tarafından verilmediğidir. Yani, eğer, bir askerlik yükümlülüğü dışında tutulacaksa, 
mutlaka bir asker hastanesinin tam teşekküllü heyetinden alınmaktadır. Tek tabip raporuyla asker
likten muaf olmak mümkün değildir. Onlar ancak şevkte yetkilerini kullanmaktadırlar. 

Kontrol muayenesi sonucunda verilen rapor ile ilk verilen rapor arasında teşhis ve karar bakı
mından bir fark tespit edildiği takdirde, yükümlüler yine Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi 
Başkanlığınca belirlenen bir başka hakem hastanesine sevk edilmektedirler. Birinci kontrol muaye
nesiyle hakem muayenesi sonucu aynı ise yükümlünün durumu kesinlik kazanmaktadır. Eğer, son 
iki hastanenin verdiği raporlar arasında teşhis ve karar bakımından bir fark varsa, yükümlü bu defa 
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"GATA Profesörler Kurulu"na sevk edilmektedir ve buranın vereceği, akademik kurulun, Profesör
ler Kurulunun vereceği karar kesindir. 

Kontrol muayeneleri sonucunda haklarında verilen raporların sahte olduğu anlaşılanlar hakkın
da derhâl adli işlem, elbette, başlatılmaktadır. 

Son bir yıl içerisinde, örgüt kurmak suretiyle, sahte evrak düzenleyip askerlikten kurtulmak için 
sahte "askerliğe elverişli değildir" kararlı rapor düzenlediği tespit edilenler hakkında başlatılan so
ruşturmalar hâlen devam etmektedir. Yani, böyle bir rapor yoktur da demiyoruz. Böyle olduğu tes
pit edildiğinde de bunun soruşturması hemen yapılmaktadır. Sahte "askerliğe elverişli değildir" kararlı 
rapor düzenlenmesinin önlenmesi için yapılan toplantılar sonucunda şu kararlar alınmıştır: 

Bir: Rapor ön bildirim belgesi, rapor teyit belgesi ve kayıp rapor tespit belgesi formları bu tec
rübelere dayanılarak değiştirilmiştir. 

İki: Askerlik şubelerinde hastaneye sevk ve asker hastanelerinde tanzim edilen raporlarda kul
lanılan fotoğrafların laminasyon cihazı ile kaplanabilmesi için gereken aparat temin edilmiştir. Ya
ni, üzerinden resim değiştirilmesin, sökülüp başka bir resim takılmasın diye. 

Hâlen çalışmaları devam eden, Millî Savunma Bakanlığı.net ve Askerî Sağlık Otomasyon Sis
temi (ASOS)'nin tamamlanmasını müteakip, sahte rapor olaylarının asgari seviyeye düşeceğine ina
nılmaktadır. 

Yukarıda arz edilen işlemlerin başlatılması, tekemmülü ve sonuçlandırılmasında, hiçbirinde Ba
kanlık makamının imzası ve müdahalesi söz konusu değildir. İşlemlerin tamamı teknik kadrolar ta
rafından yapılmaktadır ve bunlar, o bahsettiğim yönetmeliğin hükümlerinin uygulanması şeklinde, 
her yetkili tarafından yerine getirilmektedir. 

Bugüne kadar, Bakanlığımıza, ne Sayın Başbakan tarafından ne sayın bakanlar tarafından ne de 
-şükranla kaydediyorum- muhalefet olsun, iktidar olsun, bir tek milletvekili tarafından dahi rapor
larla ilgili -beş senedir bu görevdeyim- tek bir ricada bulunulmamıştır. Sayın milletvekillerimizin 
belki de maruz kaldıkları tazyikler olmuştur seçmenlerinden, ama buna rağmen, bir tek milletveki
limiz dahi bana bu konuda herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Zaten, bırakın raporu, askerlik yer
leri konusunda, sınıfları konusunda dahi herhangi bir müdahalemiz ve milletvekillerimizin de bu 
konuda herhangi bir talebi bugüne kadar olmamıştır, kendi evlatları için dahi. Bundan dolayı hepi
nize şükranlarımı sunuyorum. 

Elbette aksaklık olmuyor değil -demin de arz ettiğim gibi- rapor konusunda da aksaklıklar ola
bilir. Ancak, rapor konusunun biraz evvel arz ettiğim şekilde ortaya konulması, hudutlarda en zor şart
lar altında terörle mücadele eden gençlerimizin "Demek ki, birtakım insanlar rapor alıp askerlik 
yapmıyormuş." gibi düşünmesine sebep olur endişesiyle ben bunları sizlere açıklıyorum. Şurası mu
hakkaktır ki, bu gençlerimizin yaptığı fedakârlıkların karşısında, onların herhangi bir tereddüde düş
mesine fırsat verecek beyanlardan hepimiz kaçınmalıyız. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahsı adına söz isteyen Gülsen Orhan, Van Milletvekili... Yok. 

Recai Birgün, İzmir Milletvekili. 

Buyurun Sayın Birgün. (DSP sıralarından alkışlar) 
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RECAİ BİRGÜN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar 
ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla ilgili şahsım 
adına söz almış bulunmaktayım. 

Burada, geldiğimiz günden beri, özlemle görmeyi arzuladığımız bir tablo sergilendi; askerlik 
kanunları gelince veya Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili bir kanun maddesi geldiği zaman muhalefet 
ve iktidann neredeyse fıresiz "evet" oyu verdiğini, "kabul" oyu verdiğini gördüm. 

Bu, tabii, bizim askere olan saygımızdan ileri gelen bir davranış. Bundan da açıkçası çok mem
nun oldum. Ve soru önergeleri yok, tartışma yok. Askeriyeyle ilgili gelen, Türk Silahlı Kuvvetleriy
le ilgili gelen üçüncü kanunu geçirdik galiba. Hemen hemen tartışmasız geçti, büyük bir hoşgörü 
içerisinde geçti. Tabii, herhalde bunda bir etken de askeriyeyle ilgili kanunların teknik bir şey oldu
ğundan kaynaklanıyor. Fakat, maliyeyle ilgili bir konu geldiği zaman da teknik bir konu, ama, işte, 
nükleer enerjiyi burada yaşadık, sabah dörtlere kadar burada büyük tartışmalar yaşandı. 

Bunun yine ayrı bir şeyi: Tabii, biz, yaşadığımız topraklar sebebiyle askerî bir toplum hâline 
geldik. Sürekli kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan gelen siyasi ve fiziksel saldırılar sebebiyle 
Türk Silahlı Kuvvetlerini her zaman daha güçlü kılmak gerektiğine inandığımız için de silahlı kuv
vetlerle ilgili gelen bütün kanunlar, her zaman, Meclisten tartışılmadan, direkt geçmiştir. 

Benden önceki milletvekili arkadaşlarımızdan AKP'li arkadaşımız burada çok güzel konulara 
değindi. Silahlı kuvvetlerimiz her zaman güçlü olmalıdır. Ancak, bu gücü zamanında ve yerinde kul
lanmazsanız o güç hiçbir işe yaramaz. Güç, ancak yerinde ve zamanında kullanırsanız güçtür. Yok
sa, başka şey söylemek gerekir. 

Son sözü sayın milletvekili arkadaşımızın "Bugünlerde olduğu gibi." dedi. Ben son sözüne ka
tılmıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlüdür, ancak zamanında kullanmak da çok önemlidir Türk Si
lahlı Kuvvetlerini. 

Kanun genel itibarıyla cezai müeyyideleri artırıyor, para miktarı bakımından. Dışarıdan birisi bu
nu dinlese, herhalde bu miktarların milyarlar falan olarak ifade edildiğini düşünür. Fakat, maalesef, 
sadece 20 milyon, 30 milyon gibi çok cüzi miktarlarda bir artış gösterilmiş. 

Yine, AKP'li arkadaşımız burada "Bunun seferberliğe bir ön hazırlık olduğunu, tasarruf oldu
ğunu. .." O kadar güzel şeyler söyledi ki. Yani, o zaman bu ordunun bir savaş hâlinde, ani bir sefer
berlikte yedeklerin çağrılmasını esas alan bu sistemin oturması... Vatandaşların bu yoklamaları (hem 
yedek yoklamasını hem daha sonra askerlik yoklamalarını) yaptırmaları madem bu kadar önemli, o 
zaman bu cezalar neden sadece 20 milyon gibi çok komik bir rakamda bırakılmış? Çünkü, bir yıl 
için... İşte, yirmi yaşında askerliği bitirse, kırk yaşına kadar yoklama zorunluluğu olsa, yirmi yıl ya
par, her yıla 20 milyon, 400 milyon yapar. Yani bir kişi, birinci görevi olan, bu kadar önemli oldu
ğunu düşündüğümüz bir konuda görevini yerine getirmezse, sadece yirmi yıl boyunca ödeyeceği 
para cezası miktarı 400, bilemediniz 500 milyon lira. Tabii ki, bu para cezalarıyla vatandaşa bazı so
rumluluklarını yaptırmak da mümkün değil. Bunu Türk toplumunda sık sık yaşıyoruz maalesef. İş
te trafik cezalan artırılıyor, fakat trafik kazaları bir türlü önlenemiyor. Aslolan, millete bu bilinci 
vermektir, bu bilinci kazandırmaktır. 

Maalesef, son dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güvenin zafiyete uğratılması, zayıf
latılması yönünde birçok konuşmalar yapılmaktadır. Önemli olan bu bilincin verilmesidir. Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin güçlü olması bilinci millete aşılandığı zaman, ben eminim, bu cezalan maddi 
olarak artırsak da artırmasak da, bu milletimiz bu bilince sahip olduktan sonra, gerekirse o yokla
masını yaptırır ve burada 20 lira mı olsun, 30 lira mı olsun diye de konuşmak zorunda kalmayız. 
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Bu, sanıyorum ilk başta Hükümete düşen bir görevdir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hak ettiği de
ğerin tekrar tekrar, üstüne basa basa söylenmesi. Çünkü, hepimiz ve bütün Türkiye de şahit ki, Sa
yın Başbakan, maalesef, bazı sözlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askerlerimizi, 
erlerimizi ve subaylarımızı rencide etmiştir. O kelimeyi burada sarf etmek istemiyorum. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Öyle bir şey yok. 

RECAİ BİRGÜN (Devamla) - Bizler, Türk milletinin her bir vatandaşı, özellikle erkeklerimiz 
bu tedrisattan geçtik, hepimiz askerlik yaptık, o yüce kurumda, Peygamberimizin de kutsadığı bu 
kurumda hepimiz görev yaptık. Orası muhakkak ki, yan gelip yatma yeri değildir, ama gerektiği za
man görev yapan bir yerdir. 

Aslında, bu konuda söylenecek çok şey var, ama Sayın Bakanımız o kadar güzel bir konuşma 
yaptı ki, onun konuşması üzerine çok da sert ve agresif bir konuşma yapmak istemiyorum açıkçası. 
Ama Türk toplumuna, bu milletimize şu bilinci mutlaka yerleştirmek zorundayız: Türk Silahlı Kuv
vetleri bizim yegâne gücümüzdür, kutsal bir yerdir, oraya dil uzatmamak zorundayız, orayı yıprat
mamak zorundayız. Bu bilinci milletimize vermek zorundayız. Bu bilince sahip olan her bir Türk 
vatandaşı, silahlı kuvvetlerle ve onun öncesinde ve sonrasında üzerine düşen görevi layıkıyla yapa
caktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Birgün. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın yaptığı konuşma, benim konuşma

ma cevap teşkil ediyordu. Zaten kişisel konuşma hakkım var, konuşmak istiyorum. Zaten, kendisi
nin sözünü ettiği -benim orada yaptığım konuşmada- bazı güç odaklannın çocuklarının ve zenginlerin 
çocuklarının rapor alarak askere gitmediği şeklindeki cümleyi ben sarf ettim. Kendisi konuşmamı de
ğişik yorumladı. Zaten kişisel söz hakim var, madde üzerinde kişisel söz istiyorum. 

BAŞKAN - Şimdi, tasarının tümünü görüşüyoruz Sayın Genç. İki milletvekili şahısları adına ko
nuştular, dolayısıyla... İki kişiye söz veriliyor. Siz, çok tecrübeli bir milletvekilisiniz, İç Tüzük'ü çok 
iyi biliyorsunuz, dolayısıyla, sizin kişisel söz hakkınız yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, var efendim. 
BAŞKAN - Diğer taraftan, Sayın Bakanın yaptığı açıklamada herhangi bir sataşma söz konu

su değil. Sadece, dün sizin de ifade ettiğiniz, sorunuzda da sorduğunuz, konuşmalarınızda da ifade 
ettiğiniz bazı sorulara cevap mahiyeti taşıyan bir görüşmeydi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anladım da, iki kişisel konuşma oldu mu efendim? İki tane kişisel 
konuşma olmadı. 

BAŞKAN - Sayın Bakandan evvel bir kişi konuştu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Grup adına konuştu. 
BAŞKAN - Hayır, şahsı adına konuştu. "Son söz milletvekilinindir" kuralına göre de son sözü 

Sayın Recai Birgün'e verdik. Teşekkür ederim. 
Soru yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkanım, maddelere geçerken. 
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BAŞKAN - ...geçilmesini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir, 

l'inci maddeyi okutuyorum: 

ASKERLİK KANUNU İLE YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 83- Askerlik çağına girmiş olup da yirmi yaşma girdiği sene Temmuzunun birinci 
gününe kadar 17 nci maddeye göre doğrudan doğruya veya herhangi bir vasıta ile ilk yoklamasını 
yaptırmayan ve yoklama defterine ismini yazdırmayanlardan son yoklamanın devam ettiği günler 
bitinceye kadar müracaat eden veya ele geçenler, yirmi Yeni Türk Lirası idarî para cezasına tâbi tu
tulur ve her iki yoklamaları birden yapılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslar adına, Niğde Milletvekili İsmail Göksel... Yok. 
Gülsen Orhan, Van Milletvekili... Yok. 
Komisyonun bir söz talebi var. 
Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, Komisyonun kabul ettiği metnin 1 'inci maddesinde geçen "Tem
muzunun" ibaresi sehven yazım hatası olarak yer almıştır. Tasarı metninde yer aldığı gibi "Temmuz 
ayının" şeklinde düzeltilmesi gerekiyor galiba. Redaksiyon mahiyetinde düzeltilmesini takdirlerini
ze arz ediyorum. 

BAŞKAN - Bu şekilde not alındı. Bu düzeltmeyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- 1111 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde son yoklamasının devam ettiği günler içinde bulun

duğu yerin askerlik meclisine veya elçilik ve konsolosluklara gelmemiş ve gelememesi hakkında bu 
Kanunda yazılı bir mazeret bulunduğuna dair haber göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk ter
tibinin şevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden gelenlerden yirmi Yeni Türk Lirası idarî pa
ra cezası alınır ve hekime muayeneleri yaptırılarak askerliğe elverişli olanlar, bedenî kabiliyetlerine 
ve öğrenim derecelerine ve diğer durumlarına göre tam veya kısa hizmet yapmak ve arkadaşlarıyla 
sevk ve terhis edilmek üzere numarasız olarak asker edilir." 

BAŞKAN - Madde hakkında gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslar adına, İsmail Göksel, Niğde Milletvekili... Yok. 
Gülsen Orhan, Van Milletvekili... Yok 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 2'nci maddesi üze
rinde söz alıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Ayrıca, bu geceki millî maçta, millî takımımıza ba
şarılar diliyorum. İnşallah tur atlarız. Yarın burada millî takımımızı tebrik eden konuşmalar yapacağız, 
bütün dualarımız... Sizin dualarınızın da gücü varsa dua edin de millî takım bari kazansın, ama be
nim duam güçlüdür, nefesim de güçlüdür, onu bilesiniz. 

NECİP TAYLAN (Tekirdağ) - Seninki kabul olmaz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben aslında konuşmayacaktım. Biraz ön

ce Sayın Bakan burada yaptığı konuşmada benim bir konuşmama atıfta bulunarak... Ben dedim ki: 
"Türkiye'de şöyle bir yaygın kanı var: Belli bir üst makamlarda bulunanların çocuklarının aldığı ra
porun gerçek bir hastalığa dayanmadığı konusunda bir izlenim var. Bir de çok zengin olanların ço
cuklarının aldığı raporun çok hakkıyla alınmamış bir rapor olduğu konusunda kamuoyunda bir 
izlenim var." Ben, tabii ki, askerî hastanelerde görev yapan bütün doktorların çok dürüst, çok na
muslu, çok onurlu, vatansever duygularla bu raporları verdiği konusunda en ufak bir şüphem yok. 
Ama diyorum ki, bu raporları çok ciddi objektif kurallara bağlayalım. 

Biraz önce, Sayın Bakan burada konuşma yaptı "Efendim, biz, bu alınan raporları işte şu şu şu 
yollardan geçiriyoruz." dedi. Ben de sordum kendisine: Mesela, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun aldığı 
raporu kaç tane kontrolden geçirdiniz? Bir kişi bir memlekette başbakansa, o başbakanın oğlu aske
re gitmediği zaman -ki, herkes "Çok da turp gibi bir delikanlı." diyor- böyle bir insanın hastalığının 
insanlar tarafından bilinmesi lazım. Yani, hudutta canını bu ülke için veren gençlerimizin, bu mem
leket için, en kutsal değeri olan yaşama hakkını ülkenin savunması için veren bir gencin, elbette ki, 
kendisini en üst derecede yöneten bir kişinin oğlunun aldığı rapor, hastalığı konusunda bilgisi olma
sı lazım. Bilgisi olmadığı zaman, ister istemez bir şüphe var. Ben ilk yaptığım konuşmada da şunu 
söyledim: Tamam, raporu alalım. Ama, bir iki sene sonra bu raporu alan -yani verilmiş olabilir- ki
şilerin durumunu, tekrar, o raporu veren kişiler dışındaki tam teşekküllü askerî hastanelerde kontrol 
edelim. Bunda anormal bir şey yok ki. Kimseyi itham eden bir talebim de yok. Zenginler... Yani, geç
mişte de oldu arkadaşlar. Böyle, parayla çok rapor alanlar olmadı mı? 

Yani, devlet yönetiminde iltiması, para ile iş yapma konusunu sıfır alternatife, sıfır ihtimale dü
şürelim diyorum. Bu, sağlıklı bir devlet yönetiminin kurulması için herkesin gayret göstermesi ge
reken bir davranış biçimidir. Bu davranış biçimini en birinci sırada gösterecek kişi de Parlamentodur. 
Dolayısıyla, Parlamento askerlikle ilgili bu yasaları düzenlerken; ki, o Kanun'da da biz şunu söyle
dik: Lütfen, bu konuda ciddi bir düzenleme yapalım dedik. İşte, benim orada öne sürdüğüm madde 
şuydu: Askere gitmemek için bazıları bedenine şey ediyorlar, sakatlık... Mesela, parmağını kesiyor, 
bacağına kurşun sıkıyor veya intihar teşebbüsünde bulunuyor. Vatan görevi çok kutsal bir değerdir, 
görevdir. En kutsal görev, vatani görevini yapmaktır, aynı derecede vergi vermektir. Zaten, Türkiye
'de bu iki görevi yapan çok az insan var da. Yani, büyük bir insan kitlesi yerine getiriyor, ama getir
meyenler de çoktur. Bunlara, özellikle askerlikten kaçınan insanlara, yani kendine, bedenine 
kastedenlere bir ek askerlik süresini getirelim, rapor alıp gitmeyenlere de belli bir süre için bunu 
kontrol edelim. Yani, bunu birtakım çevreleri zan altında bulundurduğum şeklindeki bir yoruma gö
türmeyi kendime haksızlık kabul ettim. Dolayısıyla, benim böyle bir yorum yapmaya ihtiyacım yok. 
Askerî hastanelerde görev yapan doktorlar çok onurlu, soylu insanlardır, çok vatansever insanlardır. 
Ama, o insanlar üzerindeki şaibeli söylentileri, görüntüleri ortadan yok edecek düzenlemeleri yapar
sak, herkes daha rahat görev yapar. Benim söylemek istediğim budur. 

Saygılar sunuyorum. Tekrar, millî takıma başarılar diliyorum efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Madde üzerinde soru yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2'nci madde kabul edil

miştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 1111 sayılı Kanunun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 85- İlk yoklama defterlerine ismini yazdırmamış olmakla beraber son yoklamada da 
bulundukları yer askerlik meclislerine veya şubelerine gelmemiş ve gelmemeleri hakkında bu konu
da yazılı bir sebep olduğuna dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele geçen veya kendilikle
rinden gelenler hakkında elde edildikleri tarihe nazaran yukarıdaki maddeye göre işlem yapılmakla 
beraber otuz Yeni Türk Lirası idarî para cezası alınır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz talebi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3'üncü madde kabul edil
miştir. 

4'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4- 1111 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 87- Son yoklama sırasında ertesi seneye terki gereken okullarda okumakta olup da bu
lundukları yer askerlik meclislerine veya şubelerine tahsil derecesi hakkında onaylı belge gönder
memiş olanlar yirmi Yeni Türk Lirası idarî para cezasına tâbi tutulur ve ertesi seneye bırakılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz talebi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- 1111 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 94- Askerliklerini bitirip terhis edilen erbaş ve erden 54 üncü madde gereğince üç ay 

içinde geçerli bir özürleri olmaksızın terhis belgelerini şubelerine kaydettirmeyenlerden yirmi Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası alınır. 

İlk veya son yoklama zamanlarında yapılan ilân üzerine yoklama memurlarına veya askerlik 
şubelerine veya elçilik ve konsolosluklara bizzat müracaatla veyahut yazı ile veya başka birisi vası
tası ile nüfus cüzdanını göndererek kanunî yoklamasını yaptırmayan yedek erbaş ve er yirmi Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6'ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6- 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanu

nunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yoklama sırasında istenilen bilgileri sözlü olarak veya mektupla bildirmemiş ve kaydını yap

tırmamış ya da şubeleri mıntıkası haricine giderek yerlerini değiştirdiklerine dair bir ay içinde şube
lerine haber vermemiş olan yedek subay ve memurlara şube başkanlarının teklifi üzerine askerlik 
dairesi başkanlarınca yirmi Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Bunlara ilişkin evraklar va-
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lilik veya kaymakamlıklara gönderilir. Herhangi bir askerlik şubesi kütüğüne kaydını hiç yaptırma
mış olanlar için bu ceza otuz Yeni Türk Lirasıdır." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7- 1076 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"A) Seferde görev alacak yedek subay ve yedek askerî memurlara bu görevleri barışta tebliğ 

edilir. Tebliğ şekli, yükümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli makamlar, yönetmelikte belirtilir. 
Tebliğden sonra adreslerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde bağlı bulundukları askerlik 
şubesine bildirmemiş yükümlülere, yirmi Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

9'uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
4'üncü sırada yer alan, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasa

rısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
4.- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine (Yön ve Kapsamına) Dair Kanun Tasa

rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 33)(x) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 33 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamın

da görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçil
mesi kabul edildikten sonra, bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı 
oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili 
Sayın Canan Arıtman. 

Buyurun Sayın Arıtman. (CHP sıralarından alkışlar) 

(x) 33 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
- 4 2 2 -



TBMM B:23 21.11 . 2007 O: 3 

CHP GRUBU ADINA CANAN ARITMAN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Da
ir Kanun Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

Taraf olduğumuz, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme, ülke
mizde 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının amacı, bu uluslararası sözleşmenin uygulanmasını sağ
layacak usul ve esasları düzenlemektir, yani, Türk hukuk mevzuatıyla uyum sağlayacak bir uygula
ma kanunudur. 

Değerli arkadaşlarım, yasaların dilini Türkçeleştirmek önemli ve çok gereklidir. Yasa yapmada 
kullandığımız dil, ne yazık ki, basında bile alay konusu oluyor, ama, esas önemli olan, sade vatan
daşın, halkımızın yasaları anlayabilmesidir. Bu nedenle "veçhe" yerine "yön", "kapsam" gibi bir ke
lime kullanılmalıydı. "Uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki yönlerine dair" veya "hukuki kapsamına 
dair" bir yasa tasarısı diyebilirdik. Esasen, geçen dönemde komisyonda bu yönde bir karar alınmış 
olmasına rağmen, bu dönem, yine, eski şekliyle, Arapça kelimelerle önümüze geldi. 

Yaptığımız yasaların dilini arındırmak, güzel Türkçemizle bezeyerek çocuklarımıza örnek olma
mız gerekir. Özellikle çocuklarla ilgili bir yasada, bu konuda daha da duyarlı olunmalıydı. 

Değerli milletvekilleri, bu tasan, çocukların haklarını, yüksek yararını korumak için düzenlenmiş 
bir koruma kanunudur. Tasarıyla, velayet hakkı ihlal edilerek, haksız olarak Türkiye'ye getirilen ve alı
konulan çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi sağlanacaktır. Kısacası, yabancılarla ya
pılan evliliklerden doğan çocukların kaçırılması, alıkonulması, hak ihlalleri önlenecektir. 

Buna, "İzlandalı anne kanunu" da diyebiliriz. Biraz halkımız da anlasın diye bu örneği veriyo
rum. Hatırlayacaksınız, İzlandalı annenin dramı yıllarca medyada yer almıştı. Bir Türk ile evlenen 
İzlandalı Sophia'nın iki kız çocuğu olur. Baba tatile götürüyorum diye kızları, çocukları Türkiye'ye 
kaçırır, küçücük kızları tesettüre sokar ve bir daha da annelerine göstermez. On üç yıl süren dava ne
ticesinde, anne, Türk mahkemelerinde davayı kaybeder, çocuklannm velayeti kendisinde olmasına 
rağmen çocuklarını alamaz, daha sonra AİHM'e açtığı davayı kazanan anneye, Türk devleti, tam 
607 bin euro tazminat ödemek mecburiyetinde kalır. Yani, netice olarak, eğer bu yasa tasarısı yasa
laşırsa, bir daha böyle şeyler olmayacaktır. Sözleşmeye taraf olan ülkelerin vatandaşları olan ana ba
baların, ama, öncelikle de çocukların hakları korunacaktır. 

Bu yasa, on altı yaşını doldurmamış tüm çocuklar için geçerlidir. 
Çocukların yüksek yararını korumak amacıyla taraf devletlerin adli ve idari makamları ivedi

likle hareket etme yükümlülüğünde olup, tüm davayla ilgili işler, adli tatilde olunsa bile, hızlı usul 
hükümleri çerçevesinde öncelikle ve acele sonuçlandırılacaktır. 

Dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun kendisini kaçıran, alıkoyan velisinin yanında kalması uy
gun görülmekle birlikte, çocuğun yararları tehlike altında ise, duygusal, bedensel ve zihinsel gelişi
mi tehlikeye düşebilecekse, mahkeme, çocuğun da görüşünü alarak ve uzman kararları doğrultusunda, 
çocuğu güvenli bir aile yanına veya çocuk bakımı ve yetiştirilmesiyle ilgili resmî veya özel kurum
lara, hatta hastanelere yerleştirebilir. 

Buraya kadar çok doğru ve çok güzel bir düzenleme. Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ta
sarının bazı maddeleriyle ilgili çekincelerimiz vardır. Bunlardan: 
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Tasarının 12'nci maddesi, mahkeme çocuğun iadesine karar vermişse, velayet hakkına dair bir 
karar alınamaz diyor. Velayet hakkıyla ilgili düzenlemeleri çocuğun iade edileceği devlete bırakıyor. 

13'üncü maddesi, çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu ülkenin mahkemesi bir velayet kararı 
verse bile, bunun, çocuğun iadesini önleyemeyeceğini söylüyor. 

14'üncü madde, iade davası sırasında velayet davası da açılmış ise velayet davasının bekletile
ceğini; dava sonucunda çocuğun iadesine karar verilmişse, artık velayet konusunda karar alınama
yacağını içeriyor. 

Tasarının 15'inci maddesinde ise, iade davasıyla velayet davası eğer birleştirilmiş ise, derhâl bu 
davalar tefrik edilecek, yani ayrılacak. Öncelikle iade davasının süratle sonuçlandırılacağına hük
mediliyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu kanun tasarısının 12, 13, 14 ve 15'inci maddelerinin fiilî uy
gulamada Türk vatandaşları aleyhine sonuç doğuracağı konusunda yüce Meclisimizin dikkatini çek
mek istiyoruz. Şöyle ki: Bu düzenlemeyle, fiilî durumda yurt dışından Türkiye'ye gelen veya getirilen 
bir Türk çocuğu hakkında Türk mahkemelerinin velayet konusunda karar vermesi engellenerek ön
celikle iade kararı verilecektir. Bu husus, ceza hukukumuzdaki vatandaşın iade edilmezliği kuralıy
la çelişkilidir ve ulusal egemenlik ilkesine de açıkça aykırıdır. 

Velayet davaları, nitelik olarak sadece özel hukuka ilişkin olmayıp kamu hukukunu da ilgilen
dirir. Sözleşmede bu konuda bir şart olmamasına rağmen, Hükümetin hazırladığı tasarıda, Türk mah
kemelerinin karar verme hakkını engelleyen, sınırlayan bu düzenlemelere itiraz ediyoruz. Komisyon 
raporuna da bu maddelerle ilgili muhalefet şerhimizi koyduk. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, kraldan çok kralcı kesiliyor. Uluslararası bu sözleşmede böy
lesine bir istek, talep, böyle bir şart olmamasına rağmen, Türk vatandaşlarının aleyhine olacak, ulu
sal egemenliğimize de aykırı olan bu düzenlemeleri niçin ve neden yapıyorsunuz? 

Avrupa Birliğine yaranmaya çalışmak, Türk halkının yararına olmuyor. Her şeyi, hatta bizden 
istenmeyenleri bile veriyorsunuz. Bu durumu, dış politikada, her alanda yaşıyoruz. Tevekkeli değil, 
AB'si, ABD'si, Yunan'ı, Barzani'si, Talabani'si, seçimleri sizin kazanmanızı çok istedi. Seçimleri ka
zanmanıza da pek bir memnun oldular. Eh, tabii sizin gibisini arasalar da bulamazlar! 

17 Aralık AB zirvesi kararlarını Başbakanımız çok olumlu bulduğunu beyan edince, İsveç Baş
bakanı Persson'un söylediği şu sözleri hatırladım, demişti ki: "AB, Türkiye'ye haksızlık yaptı. Baş
ka ülkelerden istemediklerini Türkiye'ye dayattı. Biz İsveç olarak, Türkiye'nin haklarını savunmak 
için hazırlanmıştık ama Türkler tüm bu haksız dayatmaları kabul edince bir şey yapamadık." demiş
ti de bizlerin içi sızlamıştı. Bu tasarının muhalefet şerhi koyduğumuz maddeleri de yine içimizi sız
latıyor. Hâlbuki uluslararası sözleşmenin amacı, sadece çocukların, Türk çocuklarının da çıkarlarını 
korumak, öylesine korumak ki, çocuğun iadesi kararının yerine getirilmesi, onun fiziksel ve duygu
sal yönden girişimini etkileyecek, onu örseleyecekse iadenin ertelenebileceğini bile düzenliyor. Ama, 
biz, Türkiye olarak, çocuğun çıkarlarını her şeyin üstünde gören bu anlayışla hazırlanan bu ulusla
rarası sözleşmeyi kendi yasalarımıza uyarlarken, kendi çocuklarımızın çıkarları her şeyin üstünde
dir diyemiyoruz, bu prensibi göz ardı ediyoruz. Çocukları çok seven bir millet olmamıza rağmen, ne 
yazık ki, onları yeterince gözetmiyoruz. 

Dünkü gün, yani 20 Kasım tarihi, Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hak
lan Sözleşmesinin yıl dönümüydü. Hâlbuki, Ulu Önderimiz Atatürk daha 1923'te 23 Nisanı Türk ço
cuklarına bayram olarak armağan ederken tüm dünyaya şu mesajı veriyordu: Türk çocuklarının hak 
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ve yararları, cumhuriyetin, Türk devriminin en önemli projesidir. Bugün AB kapısında zorlanan Tür
kiye'de çocukların, korunma, yaşama, gelişme ve katılım hakları açısından bakıldığında görülen tab
lo maalesef hiç de parlak değildir. Çocukların yüksek yararı için olması gereken koşullar ülkemizde 
hâlâ oluşmamıştır. 

2007 Türkiye'sinde çocuk gerçeğine şöyle bir göz atarsak, çocuk haklarının kâğıt üzerinde kal
dığını, yaşama geçmediğini görüyoruz. Ülke genelinde yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği çocuk 
nüfusta daha da ağırlaşıyor hatta kız çocuklarını âdeta ezip geçiyor. 

0-18 yaş arası çocukların toplam nüfustaki oranı yüzde 38 arkadaşlar. Yani, nüfusumuzun 27 mil
yonu çocuk ve bu 27 milyon çocuğun her 2 çocuktan 1 'i şiddete maruz kalıyor. Bu şiddet çeşitlerin
den fiziksel şiddete maruz kalma oranı yüzde 35. Hastane istatistiklerine göre bunların yüzde 13'ü, 
maruz kaldıkları fiziksel şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunlar korkunç rakamlar. Çocuk, ya
şamın her alanında, evde, okulda, sokakta şiddete maruz kalıyor. Ne yazık ki toplum olarak şiddeti 
bir eğitim aracı, terbiye yöntemi olarak meşru görüyoruz, meşrulaştırıyoruz. Dilimiz, deyimlerimiz 
bile çocuğa karşı şiddeti öğütlüyor. Çocuk ihmal ve istismarı, çocuğa yönelik hak ihlalleri yaygın
laşmıştır. Çocuğun cinsel istismarı, bölgelere göre yüzde 4 ila yüzde 34 arasında değişmektedir. Tür
kiye, çocuk pornografisinde riskli ülkeler arasındadır. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 
7 bin çocuk tecavüz ve tacize uğramaktadır. Çocuklarda cinsel istismara uğrama, fuhuş ve çocuk 
pornografisinde kullanılma yaşı bebeklik çağına kadar düşmüştür. Bu durum, çocuğun temel insan 
haklarının ihlali ve en ağır insanlık suçudur. Shergold, cinsel istismarın çocuğun üzerindeki etkisini 
"Ruhun ölümü" olarak tanımlıyor. Bunun yanında, kalıcı sakatlıklara ve hatta ölüme yol açabilecek 
yaralanmalara da neden olduğu için, bence, bedenin de ölümüdür. Küçük çocuklara, bebeklere yö
nelik cinsel istismar fiili, sadece cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş bir suç olmayıp hayata karşı 
da işlenmiş bir suçtur. 

Değerli milletvekilleri, geçen dönem, bu gerekçelerle, çocuklarımızın yaşam hakkını korumak, 
onları bu insanlık dışı suçun mağduru olmalarını önlemek ve caydırıcılığı da amaçlayarak bu suçun 
cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapse hükmedilmesini içeren bir yasa teklifini Meclisimize Cum
huriyet Halk Partisi aracılığıyla sunmuştum. Akademisyenlerin onayladığı, barolarımızın olumlu gö
rüş ve destek verdiği bu yasa teklifimin Mecliste görüşülerek kabul edilmesi için yoğun çaba 
gösterdim ama ne yazık ki gündeme alınamadı. Bu dönem aynı yasa teklifini tekrar vermiş bulunu
yorum. Katılımcı demokrasinin bir örneği olarak da yasa teklifimi web sayfamda halkın onayına sun
mak üzere bir anket düzenledim. Bugün itibarıyla tam 726 bin vatandaşımız bu ankete katılarak 
yüzde 100 oranında bu yasa teklifinin ivedilikle yasalaşmasını istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, AB ülkelerinin çoğunda bu suçun cezası müebbet hapistir. Amerika Bir
leşik Devletleri'nde, bırakın tecavüzü, çocuk pornografisini yayma suçu bile bin yılı aşan hapis ce
zasını gerektiriyor. Başbakanımızın medyada tüm halkımıza verdiği sözü de hatırlatarak siz değerli 
vekillerimizden, çocuklarımızın yaşam hakkını koruyacak bu yasa tasarısının öncelikli olarak yasa
laşmasına katkı koymanızı diliyorum. Aksi takdirde, bu suçun mağduru olacak çocukların vebalini 
hiçbirimiz taşıyamayız. 

Her geçen gün hızla artan çocuğa yönelik fiziksel, cinsel ve ekonomik istismar olguları, çocuk
ların sokağa düşmesine, suça itilmelerine ve madde kullanmalarına neden olarak ciddi problemler ola
rak karşımıza çıkıyor. 

Sayılarını bile tam bilemediğimiz sokak çocukları için geçen dönem Mecliste kurulan araştırma 
komisyonu raporu rafa kaldırıldı, çözüm önerileri yaşama geçmedi. 
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Çocukların en fazla maruz kaldığı istismar şekli olan ekonomik istismar, çocuğun sokağa düş
mesine, madde kullanmasına neden olmakta, çocuk suçlarında da ciddi artışlara yol açmaktadır. 

Ne yazık ki, Güneydoğu'da ailelerince ayda 200 lira gibi bir para karşılığında organize suç örgütle
rine kiralanan çocuklar, zorla, hırsızlık, kapkaç gibi suçlara karıştırılmakta, direnen çocuklar ağır şiddete 
maruz kalmakta, cinsel istismar, çocuk pornografisi ve organ ticareti gibi suçların mağduru olmaktadır
lar. Bölgedeki işsizlik ve ailelerin derin yoksulluğuna, yoksunluğuna çözüm getirilememesi, bu masum ço
cuklarımızın en ağır biçimdeki insan hakkı ihlallerine, ihmal ve istismarlarına neden olmaktadır. 

Çocuk sorunlarında en büyük etken yoksulluktur, ailenin güçsüzlüğüdür. Ülkemizde her dört 
çocuktan biri yoksuldur. Nüfusumuzun yüzde 20'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yoksulluğu, 
şefkat siyasetiyle, yani yardım dağıtmayla erteleme alışkanlığı, hatta bunun siyasi bir rant elde etmek 
amacıyla sürdürülmesinin bedelini bugün çocuklarımız ödüyor, yarın toplum olarak ödemek zorun
da kalırız, bu nedenle iktidarı uyarıyorum. 

UNICEF raporuna göre, on beş yaş altı çocukların yüzde 28'i yoksulluk içinde ve bu oran kırsal 
kesimde yüzde 40'lara yükseliyor. Diğer bir deyişle, 6 milyon çocuğumuza yeterli yiyecek, giyecek, 
eğitim ve koruma sağlayamıyoruz. Ülkemizde milyonlarca çocuğumuz beslenme yetersizliğine ma
ruz kalarak büyüme ve gelişimleri de olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde 1 milyon 400 bin korun
maya muhtaç çocuk olmasına karşın, SHÇEK kurumlannda ancak 17 bin çocuk koruma altındadır ve 
ne yazık ki, Kurumda bu çocuklara verilen hizmet yetersiz ve alt düzeydedir ve şiddet içermektedir. 

Türkiye'de çocuk sağlığı alanında ulusal hedeflere ulaşılamamıştır. Beş yaş altı çocuk ölüm hı
zı ve bebek ölüm hızı oranlarımızla, savaş şartlarının sürdüğü Irak hariç, tüm komşu ülkeler arasın
da, AB ülkeleri sıralamasında ve OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız, hem de açık arayla. 

Hâlâ 0-18 yaş arası çocuklara sağlık güvencesi sağlanamamıştır. Ülkemizde her 5 çocuktan bi
ri çalışıyor, hem de çalışmaması gereken yaşta ve çalışmaması gereken işlerde. 

2007 Türkiye'sinde kız çocuklarının okullaşma oranı, eğitimin her seviyesinde, erkeklerin altın
dadır. Eğitim süresi uzadıkça kızların okullaşma oranı da düşmektedir. Kızların eğitimde kalma sü
resi ortalama dört yıldır. Daha ilkokulu bitirmeden, ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı, tarımda 
çalıştırılmak üzere ve en yoğun biçimde de evlendirilmek üzere eğitimden alınırlar. 

Çocuk yaştaki evlilikler, çocuk yaşta gebelik ve doğumlara neden olur ki, bu da ülkemizde çok 
yüksek oranlardadır. Bu durum, ana-çocuk sağlığını en olumsuz etkileyen, ülkemizdeki ana-bebek 
ölüm oranlarını da en yükselten faktördür. Çocuk yaş evlilikleri, çocuğun sağlığını riske ettiği gibi, 
aile içi şiddete maruz kalmasını da artırmakta, başta eğitim hakkı olmak üzere tüm medeni ve sos
yal haklarını elinden almaktadır. 

Berdel evliliği, başlık parası gibi gelenekler neticesindeki kız çocuklarının çocuk yaş evlilikle
rinin en ağır insan haklan ihlali olduğu gerçeği herkesin ama öncelikle de biz siyasilerin yüreğini yak-
malı ve acil önlemler alınmalıdır. Kız çocuklarının bir iki inek parasına denk gelen başlık karşılığı 
çocuk yaşta ve dolayısıyla yasal olmayan bir biçimde evlendirilmeleri bir insanlık suçudur. 

Töre cinayetleri ile aile baskısı, zorla evlilik, aile içi şiddet ve sosyal yoksunluk nedeniyle mey
dana gelen intiharlar, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da devam etmekte olup, mağdurları da genel
likle çocuk yaştadır. 

Ülkemizde ulusal bir çocuk politikasının olmayışı, her alanda olduğu gibi, çocuk adalet siste
minde de büyük yetersizlik ve aksaklıklara yol açarak, sonuçta, çocuklara yönelik ağır hak ihlalleri
ne neden olmaktadır. 
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Türkiye'nin aile ve çocuk merkezli insani gelişme ve refah göstergeleri dünya ortalamasının al
tındadır. 

Aile ve çocuk politikalarıyla Türkiye Avrupa, Birliğine hazır değildir. 

Netice olarak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde taahhüt 
ettiği hedeflere ulaşamadığı da ortadadır. Acil olarak ulusal bir çocuk politikası oluşturulmalı, büt
çeden yeterli kaynak ayrılmalı, bir yandan yasal düzenlemeleri yaşama geçirirken, diğer yandan da 
yasal, kurumsal eksiklikler giderilmeli, çocuk hakları öğrenimine öncelik verilmelidir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde, bu çatı altında, öncelikle bir çocuk hakları komisyonu kurarak, daimi bir ko
misyon kurarak işe başlayabiliriz diyoruz. Bunları ertelemeye hakkımız da yok, vaktimiz de yok, 
çünkü, çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. 

Değerli milletvekilleri, dinlediğiniz için teşekkür eder, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adı
na saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arıtman. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın. 
Buyurun Sayın Aydın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 33 sıra sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı üze
rinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Çocuk Hakları Günü'nü henüz dün idrak ettik ve bu manada da, ben de aslında, çocuk hakla
rıyla ilgili düşüncelerimi bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. 

Bilindiği üzere 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmekte ve bu hususta tüm 
dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

Dünya üzerinde birçok çocuk, ya savaş ortasında ya açlık sınırında ya da muameleye maruz kal
mak suretiyle yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları kaldırmak, onlara daha iyi bir hayat sağlamak 
amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi yüz doksan bir ülke tarafından kabul edilmiştir. Tür
kiye'nin 1990 yılında imzaladığı bu sözleşmeyle taraf ülkeler, çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu ola
rak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içinde bir aile ortamında yetişmesinin 
gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ayrıca çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her 
yönüyle hazırlanmasını ve özellikle barış, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetişti
rilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, dünya, çocuklarına sahip çıkmıyor. Birleşmiş Milletler Ço
cuk Fonu UNICEF'in "Çocuk İstismarına Son" kampanyası çerçevesinde açıklanan verilerine göre: 
Dünya çapında 246 milyon çocuk işçi olup çocuk emeği sömürüsüne maruz kalıyor, 1 milyon 200 
bin çocuk, çocuk ticaretinde kullanılıyor, 2 milyon çocuk cinsel istismara uğruyor, 300 bin çocuk 
savaşlarda kullanılıyor. Yine, uyuşturucu kuryesi olarak kullanılan çocuklar, organ mafyasının elin
de can çekişen çocuklar ve daha nice sömürü yöntemleriyle, maalesef, dünya üzerinde milyonlarca 
çocuğun istismar edildiği bir gerçek. 

Ayrıca, çocuklar olağan ikametgâhından ayrılarak başka ülkelere kaçırılmaktadır. İşte, bizim bu 
getirdiğimiz kanun tasarısının özü de buradan geliyor. 
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Biz buradan, bu kürsüden, çocuklar üzerindeki bu istismar ve sömürünün bir an önce önüne ge
çilmesi ve bunun için tüm ülkelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülüklere uyma
sı hususundaki çağrımızı yapmak istiyoruz: Artık çocuklar ölmesin, hiçbir istismara konu olmasın. 
Temiz ve yaşanılır bir dünya bırakalım biz bu çocuklara, çünkü gelecek çocuklarındır. Çocuklar ne 
kadar iyi eğitilir, ne kadar sağlıklı kıhnırsa, toplumlar gelecekte o kadar güçlü olur. 

İşte bu sebeplerle, AK Parti olarak, çocuklarımızın eğitimine, bedensel, ruhsal ve toplumsal ba
kımdan sağlıklı olmalarına önem veriyoruz. Bu manada, eğitim, sağlık, sosyal ve benzeri her alan
da çocuklarımıza iyi bir gelecek için ciddi reformlara imza attık ve bu reformlara imza atmaya devam 
edeceğiz. Örneğin, dönemimizde başlayan "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla, Türkiye genelin
de 273.447 kız çocuğunun okullaşmadığı tespit edilmiş, tüm illerde yapılan çalışmalar neticesinde, 
2003-2006 yılları arasında bunların yüzde 81'i, yani, 222.800 kız çocuğu okullaştırılmıştır. Ancak, 
tespit edilen 50.647'si, yani, yüzde 19'luk kısmın da eğitime kazandırılma çalışmalan devam ediyor 
ve günümüzde bunların sayısı gittikçe de azalmıştır. Bakın, geçtiğimiz dönemlerde Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri Kofi Annan çocuk hakları günündeki bir konuşmasının tamamını kız çocukları
nın dünyada eğitimine ayırmış ve kesinlikle Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi Bildirgesi'nde 
belirtilen hususlara uyulmadığından bahisle, biz dünyadaki bu kötü örnekleri tabi-
i ki ülkemizde görmek istemiyoruz. Ancak, Türkiye'deki uygulamalar da ortadadır ki, hakikaten, 
özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda ve diğer hususlarda eğitim ve sağlık alanında birçok 
başarılı iş yapılmıştır. Bunu da inkâr etmemek lazım diye düşünüyorum. İşte, görüşülmekte olan 33 
sıra sayılı Tasarı'nın en önemli gerekçelerinden biri, hiç kuşkusuz, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın 
Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'yle birlikte bahsi geçen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Söz-
leşmesi'dir. Tasarıyla, velayet hakkı ihlal edilerek, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhe
lerine Dair Sözleşme'ye taraf olan bir ülkeden diğer taraf bir ülkeye götürülen veya alıkonulan 
çocuğun mutat mesken, yani, olağan ikametgâhının bulunduğu ülkeye iadesine veya şahsi ilişki kur
ma hakkının kullanılmasına dair taraf olunan bu Sözleşme'nin uygulanmasını sağlamaya yönelik 
usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Yani, zaten siz ülke olarak uluslararası bir sözleşme
ye tarafsınız, zaten böyle bir kanunu çıkarmasanız dahi iç hukuk mevzuatı gibi uygulamak zorunda
sınız ama kanundaki boşlukları doldurmak adına bunu çıkarmak bir gereklilikten kaynaklanmaktadır. 

Görüşülmekte olan söz konusu tasarı, Türkiye açısından taraf olduğumuz 21 Ocak 1998 tari
hinde imzalanan ve 1 Ağustos 2000 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hu
kuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye istinaden hazırlanmış, Adalet Komisyonuna, oradan da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine gelmiştir. 

Sözleşme, özellikle çocuklann velayet hakkına sahip olmayan kişiler tarafından, bulunduğu bir 
ülkeden diğer bir ülkeye haksız olarak götürülmesi gibi, son yıllarda tüm dünya kamuoyunda oldu
ğu gibi, ülkemiz kamuoyunu da meşgul edecek şekilde artması ve bu olayların yol açtığı ailevi, ki
şisel, psikolojik ve toplumsal travmalara yol açması neticesinde bu sorunlara etkili çözümler 
getirilebilmesi için, uluslararası düzeyde sözleşmeye taraf olan ülkelerin hukuki iş birliğiyle çözü
müne duyulan ihtiyaç sonucunda hazırlanmıştır. 

Sözleşmenin hızlı ve etkin bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla da, taraf ülke
ler arasında uluslararası irtibatı en hızlı şekilde sağlayacak mekanizmalann kurularak sonuca en sağ
lıklı bir şekilde ulaşılması hedeflenmiştir. 

Sözleşme, aynı zamanda, az önce bahsetmiş olduğum, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz-
leşmesi'ne de atıfta bulunuyor. Bu sözleşmeye de taraf olan devletlere çocuğun ana ve babasının rı-
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zası dışında ayrılmamasını güvence altına almak, ana ve babasından veya bunlardan birinden ayrıl
masına karar verilen çocuğun kendi yararına psikolojik ve toplumsal isteklerine aykırı olmadıkça 
ana babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde görüşebilmesine imkân sağlamak ve bu amaçla da ço
cuğun yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülememesi hâllerine karşı tedbir almak gibi 
yükümlülüklerin uygulamaya geçirilmesi anlayışına dayanmaktadır. 

Görüldüğü üzere tasarı, Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşme-
si'nin 9, 10 ve 11 'inci maddelerinin tatbik edilmesi açısından da gereklilik arz etmektedir. 

Buraya kadar izah etmeye çalıştığım üzere, görüşmekte olduğumuz ve kanunlaşmasına çalıştı
ğımız kanun tasarısı, Türkiye'nin taraf olduğu ve zaten de Anayasa'mıza göre uygulamak zorunda 
olduğumuz uluslararası sözleşmelerin getirdiği bir gerekliliktir. 

Söz konusu kanun tasarısı, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Vehçelerine Dair Sözleş-
me'nin Türkiye açısından yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2000 tarihinden sonra meydana gelen ve bu 
kapsamdaki tüm dava ve işler hakkında da uygulanacaktır. Böylece, uygulamada devam eden ve 
bekleyen bu nitelikte uyuşmazlıklar da bir an önce çözüme kavuşacaktır. 

Ayrıca, son yıllarda uluslararası çocuk kaçırma fiillerinin artması ve bu hususta her ne kadar ta
raf olduğunuz uluslararası sözleşmeler var ise de karışıklığı gidermek ve uygulamada birliktelik sağ
lamak adına bu düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Böylece de Türk hukuk mevzuatıyla uyum 
sağlanması amacıyla bu çerçevede özel nitelikli bu uygulamaya kanun çıkartılması gerekmektedir. 

İşte, bu nedenlerle, ahdî yükümlülüğümüzün gereği olarak özel düzenlemeler getiren bu sözleş
menin amacına uygun ve her yerde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak üzere, sözleşmeye taraf ül
kelerin uygulamalarından da istifade suretiyle söz konusu tasarının kanunlaşması gerekmektedir. 

Kanun tasarısının amacı, konusu, kapsamı gerek genel gerekçelerde gerekse de maddelere iliş
kin gerekçelerde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 

Söz konusu sözleşmede öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere tespit edilen merkezî 
makam, doğrudan doğruya veya diğer yetkili makamların yardımıyla da haksız olarak Türkiye'ye ge
tirilen veya alıkonulan çocuğun yerini bulmakla da görevlidir. Merkezî makam bu kanun kapsamın
da Adalet Bakanlığı olarak belirlenmiştir ve bütün bu görevler Adalet Bakanlığına verilmiştir. 

Ayrıca, lüzumu hâlinde gerekli her türlü geçici tedbirleri alarak çocuğun ve başvuruda bulunan 
velayet hakkına sahip şahsın menfaatlerinin tehlikeye düşmesini önlemek, çocuğun rızasıyla mutat 
meskeninin bulunduğu ülkeye dönmesini veya sulh yoluyla bir çözüme ulaşılmasını sağlamak da yi
ne taraf ülkenin yükümlülükleri içerisinde yer almaktadır. Sulh yoluyla bir çözüme ulaşılamadığı 
takdirde çocuğun iadesinin sağlanması veya şahsi ilişki kurulması hakkının yerine getirilmesi için ad
li veya idari işlemleri başlatmak ve çocuğun güvenli bir şekilde iadesini sağlamak gibi taraf ülkeye 
verilen görevler, ileride karşılaşılabilecek olan daha vahim problemlerin önüne geçilmesi için önce
den tedbirin alınması hususunda da bu kanun çok önemlidir. 

Bu kanunun uygulanmasından doğan davalar aile hukuku kapsamında değerlendirilecektir. Tüm 
dava ve işler basit yargılama usulüne tabidir, öncelikle ve acele görülür ve hatta adli tatilde dahi ba
kılır. Bu da konunun ehemmiyetini açıkça ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan, sözleşme uyarınca Adalet Bakanlığının üstlendiği başkaca görevler bulunmak
tadır. Çocuğun iadesi veya diğer aile ferdinin çocukla şahsi ilişki kurulması davasının açılmasının usu
lü, tarafların ehliyeti ve temsil yetkileri, davanın açılacağı mahkemenin görev ve yetkisi, yargılama 
usulü, bu gibi kaideler de Adalet Bakanlığına verilmiş ve Adalet Bakanlığınca belirlenecektir. Belir-

- 4 2 9 -



TBMM B:23 21 . 11 . 2007 O: 3 

lenen bu usullerle, çocuğun gelişim süreci içerisinde yaşayabileceği olumsuzlukların en baştan önü
ne geçilerek, en zararsız bir şekilde atlatılması hedeflenmiştir. 

Davaların en hızlı usullerle görülüp sonuçlandırılması, iade davasının hukuki niteliği, çocuğun bu
lunduğu yerin tespiti, rızasıyla teslimi, yararlarının korunması veya çocuğun yerinin değiştirilmeme
si için alınacak idari tedbirler gibi hususlarda iç hukukumuzda düzenleme boşluğu bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, Adalet Bakanlığının sözleşmeyle üstlendiği görev ve işlerin yasal çerçevesini 
oluşturmak ve bu suretle Türk hukuk mevzuatıyla uyum sağlamak amacıyla bir uygulama kanunu çı
karılmasında zaruret görülmüştür. 

Bu sebeplerle, Türkiye'nin ahdî yükümlülük gereği olarak, özel nitelikli düzenlemeler getiren 
bu sözleşmenin amacına uygun, etkin, süratli ve her yerde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak üze
re, başta sözleşmeye taraf Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere, taraf devletlerin bu konuya iliş
kin uygulama kanunları da göz önünde tutularak bu tasarı hazırlanmıştır. 

Söz konusu tasarı, velayet veya şahsi ilişki kurma hakkının ihlalinden hemen önce, mutat mes
kenin bulunduğu sözleşmeye taraf bir ülkeden başka bir taraf ülkeye kaçırılan on altı yaşını doldur
mamış bütün çocuklar hakkında uygulanacaktır. 

Ayrıca, az önce muhalefet partili arkadaşımızın muhalefet ettiği bir hususu da özellikle dile ge
tirmek istiyorum. İşte "Velayet davası niye önce görülmüyor?" 

Şimdi değerli arkadaşlar, bizler ülke olarak bu uluslararası anlaşmaya imza atmışız ve taraf olmu
şuz. Uluslararası anlaşmanın, sözleşmenin bir şekilde uygulama kanunu mahiyetinde çıkarılacak ve siz, 
iade talebiyle velayet usulünü birlikte değerlendirdiğinizde, iade talebinin kabulü hâlinde çocuğu zaten 
iade etmenize, kabul ettikten sonra, zaten velayeti görüşmeye de gerek yoktur diye düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, söz konusu tasarının kanunlaşacağı ümidiyle hepinizi sevgi ve say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu. 
Buyurun Sayın Çobanoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
MHP GRUBU ADINA METİN ÇOBANOĞLU (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Milliyet
çi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında, İç Tüzük'ün 77'nci maddesine göre, geçen dönemden 
kadük kalan ve komisyonca maddeleriyle ilgili görüşme yapılmadan Genel Kurula gönderilen tasarı
lara ait yapılan uygulamanın yanlışlığını bir kere daha belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ge
lecek olan yüzlerce madde hükmüne sahip tasarıların, 77'nci maddeye göre komisyonda maddeleri 
görüşülmeden Genel Kurula gelmesinin doğru olmadığını ifade ediyorum. Bu itirazlarımızı komis
yonlarda dile getirdiğimizde "Burada yeniden incelemek zaman alır, Genel Kurulda önerge vererek is
tediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz" denmektedir. Ama, uygulamada ve pratikte bunun böyle 
olmadığını da tespit etmiş bulunmaktayız. Onun için, bu konunun altını bir kere daha çizmek istedim. 

Değerli milletvekilleri, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Kanunî Veçhelerine Dair Sözleşme'nin 
21 Ocak 1998 tarihinde Türkiye tarafından imzalanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
3 Kasım 1999'da 4461 sayılı Yasa'yla onaylanmasının uygun görülmesi üzerine, anılan sözleşme 
29 Aralık 1999 tarih, 99/13909 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 15 Şubat 2000 tarih, 23965 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Türkiye bakımından 1 Ağustos 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme, çocukların velayet haklarına sahip olmayan kişilerce, bir ülkeden diğerine haksız ola
rak götürülmesi olaylarının artması ve bu olayların yol açtığı sorunlara etkili çözümler getirilebil
mesi için uluslararası düzeyde hukuki iş birliğine duyulan ihtiyaç sonunda hazırlanmıştır. 
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Hükümetimiz adına, 21 Ocak 1998'de imzalanan söz konusu sözleşmenin 26'ncı maddesinin 
üçüncü paragrafına "Türkiye Cumhuriyeti, mahkeme masraflarından veya kanuni danışman veya 
müşavirlerin katılımından doğan masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan masrafları üstlenme-
mektedir." şeklinde çekince konarak onaylanması uygun bulunmuştur. 

Sözleşmenin başında "Bu sözleşmeyi imzalayan devletler, çocuğun çıkarının korunmasına iliş
kin meselelerde hayati öneme sahip olduğuna derinden inanarak, 

Çocuğu, uluslararası anlamda kanuna aykırı bir yer değiştirmenin zararlı etkilerinden koruma
yı ve çocuğun mutat ikametgâhı devletine derhal dönüşünü teminat altına almak için usuller tespit et
meyi ve ziyaret hakkının korunmasını sağlamayı arzu ederek, 

Bu amaçla bu sözleşme akdini kararlaştırmışlar..." diyerek, sözleşmede çocuğun çıkarının ko
runmasının esas olduğunu ifade etmişlerdir. 

Sözleşme, aynı zamanda Türkiye'nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-
mesi'nin âkit devletlere, çocuğun anne ve babasından onların rızası dışında ayrılmamasının güvence 
altına alınarak, ana ve babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun kendi 
yüksek yararına olmadıkça ana babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde şahsi ilişki kurmak, bu amaç
la çocuğun yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi hâllerine karşı tedbir almak yü
kümlülüğü getiren 9, 10, 11 'inci maddelerinin uygulamaya geçirilmesi anlayışına dayanmaktadır. 

Bu sözleşmeyle, on altı yaşından küçük çocukların rızası dışında ve çocuğun menfaatlerine ay
kırı olarak Türkiye'ye getirilen veya alıkonulan çocuğun bulunduğu yeri bulmak, çocuğun ve vela
yet hakkına sahip şahsın menfaatlerini korumak, çocuğun rıza ile mutat meskeninin bulunduğu ülkeye 
dönmesini veya sulh yoluyla bir çözüme ulaşmasını sağlamak, çocukla şahsi ilişki kurulması hakkı
nın yerine getirilmesi için adli ve idari işlemleri başlatmak gibi görevler Türkiye tarafından yükle
nilmiş bulunmaktadır. 

Bu işlemlerin yapılabilmesi için, Adalet Bakanlığının üstlendiği görevler kapsamında, yukarı
da bahsi geçen konularda davanın açılması, usulü, taraf ehliyeti, temsil, görev ve yetkili mahkeme, 
yargılama usulü, davaların en hızlı usullerle görülüp sonuçlandırılması, iade davasının hukuki nite
liği, çocuğun yerinin bulunması, rıza ile teslimi, menfaatlerinin korunması veya çocuğun yerinin de
ğiştirilmemesi için alınacak idari tedbirler gibi konularda iç hukukumuzda düzenleme boşluğu 
bulunmaktadır. Bu boşluğun doldurulması için, sözleşmeyle üstlendiğimiz görev ve işlerin yasal çer
çevesini oluşturmak ve bu suretle Türk hukuk mevzuatıyla uyum sağlanması amacıyla uygulama ka
nunu çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu tasan hazırlanırken, başta taraf Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere, taraf ülkelerin uygu
lama kanunları da göz önünde tutulmuştur. Bu tasarı, anılan sözleşmenin uygulanmasını sağlayacaktır. 

Çocuk kaçırma, günümüzde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Özellikle farklı milletlere ait eşlerin 
boşanması durumunda çocuk kaçırma olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Söz konusu çocuk olunca da 
konu hükümetler düzeyinde ele alınmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türk milleti olarak çok güzel bir sözümüz var, çocuk yeni doğduğunda 
deriz ki: "Allah analı babalı büyütsün." İşte, bu sözleşmenin ve bugün üzerinde konuştuğumuz tasa
rının ana teması da budur. Yani, bir şekilde, anasından, babasından, her ikisinden veya birinden ay
rı kalan çocukların menfaatlerinin korunması. İşte, bu hayat içerisinde yaşadığımız birçok olay 
neticesinde de böyle güzel bir söz, Türk milleti tarafından, yeni doğan çocuklar için güzel bir temen
ni olarak söylenmiştir. 

Tabii, bu tasarı gerçekten ihtiyaçtan doğmuştur. Uluslararası bir sözleşmeyi kabul etmişiz ve 
bunun boşluğunu doldurmak üzere, uygulamadan kaynaklanan boşluğu doldurmak üzere bu kanun 
tasarısı gelmiştir. Fakat, ben bu konuda şunu da... Tabii, olaylarda mutlaka taraf ülkeler söz konusu. 
Taraf ülkeler söz konusu olunca da her ülke kendi vatandaşının menfaatlerini korumak gibi bir dav
ranış içerisine girmekte. Böyle olunca da birçok sıkıntı ortaya çıkmakta. 

Ben, bu konuda Türkiye'de yaşanmış bir olayı da sizlere aktarmak istiyorum. Bakın, çok ilginç
tir, Türkiye ile Amerika arasında bu konuda ilginç bir dava ortaya çıkmış ve bugün de hakikaten bir 
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trajedi yaşanmaktadır. Amerika'da yaşayan Türk vatandaşı bir profesör, yirmi beş yıl Amerika'da ya
şadığı dönem içerisinde, boşanmak üzere olan Amerikalı bir hanımla ilişki kuruyor, bu ilişki netice
sinde de bir çocukları oluyor. Tabii, buraya kadar her şey normal ama boşanmak üzere olan Amerikalı 
hanımın eşi kısır. Yani, bizim, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşı profesörümüzle ilişki kurması
nın asıl nedeni kocasının kısır olması. Çocuk olduktan sonra tekrar kocasına dönüyor, çocuğuyla bir
likte bir başka eyalete göç ediyor. Tabii, Türk baba, haklı olarak, çocuğunun peşine düşerek çocuğunu 
buluyor ve Türkiye'ye getiriyor. Amerika'da açılan dava neticesinde, profesörün banka hesaplarına 
el konuluyor, tutuklama kararı çıkarılıyor, ceza veriliyor ve 1.040 dolar da çocuk için nafaka isteni
yor ve kabul ediliyor. 

Tabii, çocuk Türkiye'ye geldikten sonra da annesi arkasından Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'
de dava açılıyor. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde, 3 Haziran 2003'te, çocuğun babaya ve
rilmesine karar veriliyor. Buraya kadar her şey normal. Ama, bu karardan sonra Amerikan 
Büyükelçisi Adalet Bakanımızı ziyaret ediyor -ki, gazetelere yansıdığı şekliyle de- Sayın Başbaka
nımızın Amerika ziyaretinde Amerikan Başkanı bu konuyu gündeme getiriyor. 

Yani, çocuk konusu çok hassas bir konu, hele ülkeleri ilgilendirdiğinde devlet başkanları, baş
bakanlar bile bu konuya müdahale ediyorlar. 

Daha sonra, yine, Adalet Bakanlığına Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor, diyor ki: 
"Bu Sözleşme'ye dayanarak yargılamanın hızlı bir şekilde yapılması." Adalet Bakanımız Amerikan 
Dışişleri Bakanının gönderdiği bu yazıyı mahkemeye gönderiyor ve konu Yargıtaydan geri geliyor, 
7. Aile Mahkemesine geliyor; 25. Asliye Hukuk değil, 7. Aile Mahkemesine. 7. Aile Mahkemesin
de çok hızlı bir şekilde bu dava görülüyor ve davanın avukatı "Mahkemeden, savunmaktan vazge
çiyorum. Bu davaya müdahale vardır, onun için ben savunma hakkımdan feragat ediyorum." diyor. 
Nitekim, bu 7. Aile Mahkemesi Yargıtayın bozma kararına uyuyor ve tekrar Yargıtaya gidiyor ve 
Yargıtayda onanıyor. 

Tabii, bu hukuki bir konu, bu konuda diyeceğim bir şey yok. Ama bakın, biz bu imzaladığımız 
Sözleşme'nin gereklerine uymuşuz ve Amerika Devleti kendi vatandaşlarının haklarım korumak 
için, Büyükelçisi vasıtasıyla, Başkanı vasıtasıyla bu konuda müdahil olmuş. Nitekim, Türkiye'de 
karar verilmiş, çocuk annesine iade edilmiş. 

Dün, ben, bu aileyle Amerika'da görüştüm. Şimdi, şu anda çocuk Amerika'da annesinin yanın
da yani kocasının kısır olduğundan dolayı bizim profesörle ilişki kuran annesinin yanında. Şimdi, bi
zim çocuğun babası, Türk vatandaşı profesör çocuğuyla görüştürülmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunu şunun için söylüyorum: Bu, işte, üç dört sene önce Türkiye'de ya
şanmış sıcak bir vaka. Bu, gazetelere yansımış ve mahkemelik olmuş. Elimde bu konuda daha fazla 
da bilgi var. Bu davayı yürüten avukatla da görüştüm. 

Burada şunu vurgulamak istiyorum: Yani, nasıl düzenleme yaparsak yapalım, uluslararası söz
leşmeler konusunda -üzülerek söylüyorum- güçlü devletler veya bu konuda kendi vatandaşının hak
kını koruma noktasında bastıran devletler sözleşme falan dinlemiyorlar. Eğer bu sözleşmelere 
uyulacak olsaydı, çocuğu Amerika'ya iade edilen profesör bugün çocuğuyla görüşebilir, onu ziyaret 
edebilir noktada olurdu. Bu sözleşmeye rağmen, Amerika, Türk babanın çocuğuyla görüşmesine he
nüz izin vermemiştir, dava 2003 yılında neticelenmesine rağmen. 

Tabii, bu tasarı, uluslararası bir sözleşmenin kabulü neticesinde -bu tasarının uygulanması nok
tasında- getirilmiş bir kanun tasarısıdır. Biz, bu eleştirilerimizi veya bu düşüncelerimizi paylaştıktan 
sonra, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi beyan ediyoruz. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
Gruplar adına dördüncü söz, Demokratik Toplum Partisi adına Şırnak Milletvekili Sevahir Ba

yındır'ın. 
Buyurun Sayın Bayındır. (DTP sıralarından alkışlar) 
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Süreniz yirmi dakika. 
DTP GRUBU ADINA SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu hakkında görüşlerimizi sunmak için grubum adına konuşmak üzere huzurlarınızdayım. Ön
celikle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konu hakkında görüşlerimi belirtmeden önce 25 Kasım dünyada "Kadına Yönelik Şiddete Ha
yır Günü" olması itibarıyla söz hakkı talebinde bulunmuştum, belki sıra gelmeyebilir, bu vesileyle 
buradan dünyada kadına dönük ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı, cinsler arası barışın sağlandı, kim
senin cinsinden, dilinden, kültüründen, inancından dolayı ayrımcılığa tabi tutulmayacağı bir dünya 
dileğiyle başarılar diliyorum. 

Bu yasa tasarısının tartışıldığı bugün dünyada ve Türkiye'de çocukların genel durumuna bir göz 
atmanın doğru olacağı kanısındayım. Çocuk kaçırmalarının nedenlerini tartışırken, yoksulluk ve kü
resel eşitsizlik sorunlarının da mutlak suretle incelenmesi gerekmektedir. 

Çocuk haklan, insan haklan konusundan aynlmayacak bir problemdir ve mutlaka aynı düzlemde 
tartışılmalıdır. Birleşmiş Milletlerin Binyıl Zirvesi'nden sonra 2002 yılında Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulu çocuk özel oturumu, ekonomik kalkınmayı çocuklar için uygun bir dünya yaratmasına bağlamıştır. 

İlerlemeyi sağlamanın yolu cazip sloganlar ve iyi niyetle olmaz. Sürdürülebilir kalkınmanın yo
lu akıllıca yatınmlarla birlikte adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuklara özenli ve kararlı bir ba
kış sahiplenişidir. 

Ülkemiz, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, azınlıklara mensup çocuklann kendi dillerini, kültürle
rini ve dinlerini öğrenme ve yaşayabilme haklarından bahseden 17, 29 ve 30'uncu maddelerinin Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması hükümlerine ve ruhuna 
uygun olarak yorumlama hakkını saklı tutarak, 1994 yılında kabul etmiştir. 

Bu sözleşmede şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması istenmekte, tüm çocukların kız ve erkek 
olmak üzere eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit yararlanmasına olanak tanınması öngörülmektedir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 26'ncı maddesi "Herkes eğitim hakkına sahiptir ve 
eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan hakları ile temel özgürlükleri güçlendirmeye yöne
lik olmalıdır." der. Ayrıca, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 24'üncü maddesinde "Taraf devletler, ulu
sal durumlanna göre ve olanaklan ölçüsünde ana babaya ve çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere, 
çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alır ve gereksi
nim olduğu takdirde, özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi yardım ve destek 
programları uygularlar." ilkesi kabul edilir. Bu durumda çocuğun bakım, gelişim ve eğitiminden ön
celikle ana baba ve yasal vasiler sorumlu tutulmakla beraber, çocuğun söz konusu haklarının korun
ması ve sağlanması konusunda nihai sorumluluk devlete verilmiştir. Ancak, ulusların çoğu, artan 
borç yükü, ekonomik durgunluk ve ekonomik küçülme tehlikesi, hızlı nüfus artışı, savaşlar, sivil çe
kişmeler, çocuk ölümleri ve çevresel bozulmanın yaygınlaşması sorunlarıyla karşı karşıyadır. Türki
ye'de de durum farklı değildir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının hazırladığı 2007 yılı Eğitim Raporu'nda Türkiye 
gayrisafı millî hasıladan eğitime en az kaynak ayıran ülkelerin başında yer almaktadır. Bu durum 
ise, eğitimin niteliğinin artırılmasını büyük ölçüde engellemektedir. Hemen her yıl yapılan değişik
liklerle yapboz tahtasına döndürülen eğitim sistemimiz, Talim-Terbiye Kurulunun inisiyatifine bıra
kılmış ve çocuklarımız birer kobaya dönüştürülmüşlerdir. 

Her ne kadar, çocuklara verilen meslek eğitimlerinde birtakım düzenlemelere ve iyileştirmele
re gidildiyse de bunun yeterli olmadığı da ortadadır. 

Teorik anlamda verilen desteklere karşın, pratik alandaki uygulamalar oldukça farklıdır. Örneğin, 
ülkemiz Avrupa Sosyal Şartı'nın "Çocuklar ve gençlerin uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikele
re karşı özel korunma hakkına sahiptir." diyen 7'nci maddesini ve "Medeni hâlleri ve aile ilişkisine ba
kılmaksızın analar ve çocuklar uygun sosyal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir." içerikli 17'nci 
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maddesini hâlâ kabul etmemektedir. Avrupa Birliğine üye olmaya çalışan, Anayasa'sında da belirtil
diği üzere sosyal bir devlet olan ülkemizin bu maddeleri kabul etmemesi düşündürücü değil mi? 

Ayrıca, 2001 tarihli Siber Suçlara İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile 2005 tarihli İnsan Kaçak
çılığına Karşı Sözleşme'yi de henüz imzalamayan Türkiye'de çocuk kaçakçılığı ve İnternet üzerinden 
yapılan çocuk pornografisi konusunda oldukça büyük boşluklar yaşanmaktadır. Durumun ne denli va
him olduğu medyada yer alan haberlerden de anlaşılmaktadır. Mağdur çocuklar için kurulan psikosos-
yal koruma, önleme ve müdahale birimleri yaygın ve etkili değildir. Tüm bu hususlar Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklan Komitesinin Türkiye raporunda belirtilmiş ve ülkemiz sert bir biçimde eleştirilmiştir. 

Yoksulluğun ve açlığın bir sonucu olarak sokaklarda, atölyelerde, tarlalarda, hatta fuhuş sektö
ründe bile çalışan çocuklar görmekteyiz. Çocuk işçiliği ülkemizin bir gerçeğidir ve alınmaya çalışı
lan tüm önlemlere rağmen bu sorun devam etmektedir. 1970 yılında nüfusun yüzde 34,2'si şehirlerde, 
yüzde 67,6'sı kırsal kesimde yaşıyorken, bu oran 2000 yılı itibarıyla tam tersine dönmüş, halkın yüz
de 70,6'sı kentlere göç etmiş, yüzde 29,4'ü kırsalda kalmıştır. 

Büyük şehirlerde son yıllarda sokaklarda mendil satmaya çalışan çocukların çok büyük bir kıs
mı, ülkemizde yaşanan çatışma süreci sonrasında köylerinden zorla göç ettirilen çaresiz ailelerin ço
cuklarıdır. Büyük şehirlerde yaşam mücadelesi veren bu aileler ve çocuklarının suç örgütleri tarafından 
istismar edildiği, pek çok genç ve çocuğun kapkaç çeteleri tarafından maşa olarak kullanıldığı artık, 
herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü, çatışma ortamlarında toplumsal kurumlar ve yapıların çökü
şüne eşlik eden hukuksuzluklar, suç oranlarında artış, cinsel şiddet, sömürü, istismar ve eğitim hak
kından mahrum kalma gibi sorunlara yol açar. Bu ortamlarda en çok zarar görenler çocuklardır. 

Anayasa'nın 50'nci maddesindeki "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde ça
lıştırılamaz. 

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel ola
rak korunurlar." ilkesine rağmen, Türkiye'de, yeni İş Kanunu'nun 71'inci maddesinde de çalışma 
yaşının on beş olarak saptandığı görülmektedir. On beş yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları ya
saktır. Ancak yine aynı Yasa'da "Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma sürele
ri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir." 
denmektedir. Bu son ibareyle, yasa koyucu, her ne kadar çocuğu korumaya dönük birtakım ilkeler 
benimsemişse de "eğitim dönemindeki çocuklar" gibi belirsiz bir ifadeyle, çalışma yaşını tam ola
rak anlaşılamayan bir yaşa kadar düşürerek çocukların yeterli eğitimi almaksızın iş gücü olarak kul
lanımını meşrulaştırmıştır. İş Yasası'nın 104'üncü maddesinde ise, bu hükümleri yerine getirmeyen 
işverenlere, 500 YTL gibi hiçbir caydırıcılığı olmayan bir ceza öngörülmektedir. Çocuğun gelişim 
ve eğitimindeki aile ve devletin yükümlülüğü azaltılmış, henüz gelişmekte olan çocuğun kendisine 
ağır bir sorumluluk yüklenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ucuz iş gücü olarak görülen çocuk emeği, uzun va
dede, ülke için çok pahalı bir emek hâline dönüşmektedir. Çocuk işçiliği, dünyada gündemin en üst 
sıralarda yer alması gereken, öncelikli çözüm bekleyen bir sorundur. Çalışan çocuk sayısını tam ola
rak söylemek mümkün olmasa da, ILO araştırmalarına göre, dünyada 5-14 yaş grubunda 250 milyon, 
12-17 yaş grubunda ise 283 milyon çocuk, çalıştığı için okula devam etmemektedirler. Ülkemizde ise, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, ekonomik işlerde çalışan 6-17 yaş grubunda 1 milyon 
637 bin çocuktan büyük bir kısmı tarımda, geri kalan ise sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe çalış
maktadır. Türkiye, her ne kadar sanayileşme döngüsüne girmiş bir ülke olsa da, gelişmiş ülkelere 
göre ekonomik güçlükler yaşamaya da devam etmektedir. Sosyal dönüşüm kıskacında, çalışan çocuk
larla ilgili sosyal sorunlarla mücadelede, ciddi anlamda kaynağa ihtiyaç vardır. Bu zor çalışma ko
şullarında mücadele veren çocukların büyük bir kısmı okula gidememekte, gidenler ise başarısız 
olmaktadır. Eğitimsiz, sahipsiz çocukların organ, fuhuş mafyaları, kötü niyetli grupların tuzağına 
düşmeleri ve istismar edilmeleri de kaçınılmaz sonuç olarak önümüze çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yoksulluk, çocuk istismarlarının ve kaçırmalarının en bü
yük nedenidir. Çocukların hem bedenlerini hem zihniyetlerini tahrip eden yoksulluk, sonuçta, daha 
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sonraki kuşaklara geçerek bir kısır döngü oluşturmaktadır. Sağlıksız bir toplum, beraberinde suç ve 
kriminalite, her geçen gün artar ve gerekli önlemler alınmazsa önlenemez bir hâl alır. 

Çocuk istismarı üzerinde ciddi birtakım çalışmalar yapılacağı ve önlemler alınacağı yerde med
yanın da katkısıyla olayların sebebi farklı yerlerde aranmaktadır. Yaşadıklarımız toplumsal çürüme
nin bir sonucudur. Yaşları dört ile yirmi arasında değişen çocukların, kaybolup sonradan tecavüz 
edilerek öldürülmesi, toplumsal çürümenin bir örneği değilse ne ile izah edilebilir? İnsan Hakları 
Derneğinden alınan verilere göre 2007 yılının ilk altı ayında 21 çocuk intihar etmiş, 15 tanesi ise in
tihara teşebbüs etmiş. Hane içinde şiddete uğrayarak ölen çocuk sayısı 7 iken, 22 yaralı tespit edil
miş, bunların 6 tanesinin ensest ilişkiye maruz kaldığı belirtilmiştir. Toplumsal alanda şiddete uğrayan 
çocukların 21 tanesi yaşamını yitirmiş, 37 tanesi ağır yaralı kurtulmuş, 56 tanesi de tecavüze uğra
mıştır. Derneğin tespit ettiği fuhşa zorlanan çocuk sayısı ise 13'tür. Tespit edilebilen bu rakamlar bi
le durumun vahametini ortaya koymaktadır. 

Çocuklara yönelik şiddetin hiçbir mazereti olamaz. Paris İlkeleri'nde de belirtildiği gibi, bunun
la mücadele etmek için çocuk haklarını gözetecek bir ombudsmanlık veya bir çocuk hakları komis
yonu kurulması alınacak önlemlerde somut bir gelişme yaratmak için bir fırsat olacaktır. 

Çocuklarla ilgili öncelikli çözülmesi gereken bir diğer konu ise çocuk ticareti ve kaçakçılığıdır. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) çocuk ticareti ve gençlerin sömürüsüne karşı mevcut mü
cadele yollarını eleştiren bir rapor yayımladı. Rapora göre, daha çok soruna dikkat çekmeye yönelik 
olduğu belirtilen bu programlarda çok az başarı kaydedilmiştir. Raporda, yoğunlaşılması gereken 
noktanın önlem almak olduğuna dikkat çekilmektedir. Raporun eleştiri getirdiği nokta, soruna dik
kat çekmeye yönelik kampanyalardır. Bu kampanyaların çocuklardan çok yetişkinleri hedef aldığı, 
ancak kaçakçıların yabancılardan çok çocuğun aile üyeleri ya da yakınlarından çıkması konusuna 
gereken özenin gösterilmediği vurgulanmaktadır. 

Raporda, satılan pek çok çocuğun ya aile içi şiddet ya da tacize maruz kaldığı belirtilmekte ve 
çocuk ticaretinin yoğun yaşandığı ülkelerde ailelerin bölünmesini önlemek amacıyla sosyal hizmet
lere daha fazla yatırım yapılması, sorunların tespiti için çocuklarla çalışan kişilere daha iyi eğitim ve
rilmesi çağrısı yapılmaktadır. Ülkemizin de bu çağrıya uyacağını ve gerekli önlemleri alacağını 
gönülden diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ILO tarafından 1999, Türkiye tarafından ise 2001 yılında 
kabul edilen Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Acil Eylem Sözleşmesi isimli 182 no.lu 
Sözleşme on sekiz yaşını bitirmemiş herkesi çocuk olarak kabul eder ve çocukların en kötü biçimler
deki işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek acil önlemler almasını ister. Tür
kiye bu Anlaşma'nın altına imzasını koymuştur. Bu Sözleşmeye göre "en kötü biçimlerdeki çocuk 
işçiliği" ifadesi kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimlerini, çocuğun fahişelikte, pornografik yayın
ların üretiminde, uyuşturucu maddelerin üretimi ya da pazarlanması gibi yasal olmayan işleri kapsa
maktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin l'inci maddesi, on sekiz yaşın 
altındaki herkesi çocuk kabul eder. Ülkemiz, bu anlaşmayı da kabul etmiş ve imzalamıştır. Bu bağlam
da, üzerinde tartışmakta olduğumuz yasa tasarısının 3'üncü maddesinin (c) bendinde "Çocuk, on altı 
yaşını tamamlamamış kişileri ifade eder." cümlesi, kabul ettiğimiz bu sözleşme ile ters düşmekte. On 
altı-on sekiz yaş arasındaki kişilerin hangi yasalara tabi kalacağı konusunda çelişki yaratmaktadır. 

Anayasa'nın, uluslararası antlaşmaların onaylanması isimli 90'ıncı maddesine göre, uluslarara
sı antlaşmalar ülke yasalarında yerlerini tam olarak bulmuşlardır. Bu anlaşmaların Anayasa'ya aykı
rılığı yönünde, Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Dolayısıyla, Türkiye'nin, ILO ve diğer 
uluslararası kuruluşlarla imzaladığı antlaşmalarla alman karar ve düzenlemeleri kendi kanunlarına 
yansıtması ve bunlara aykırı düzenlemeler ve uygulamalar yapmaması gerekmektedir. Yasa tasarı
sındaki bu çelişkili ifadenin... 

BAŞKAN - Sayın Bayındır, bir saniye. 
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Görüştüğümüz tasarının maddelerine geçilebilmesine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Yasa tasarısındaki bu çelişkili ifadenin düzeltilmesinin yanı sıra, düzeltilmesi gereken başka 

noktalara da sahip olduğunu düşünüyoruz. 
Tasarının 1 'inci maddesinde velayet hakkı ihlal edilen çocuklardan bahsedilirken, 2'nci maddede 

ise bir kişiye ya da kuruma tek başına bırakılan velayet hakkından bahsediliyor. Oysa, ulusal yasaları
mıza göre velayet hakkı, sadece, ana ya da babaya verilen bir haktır. Hukukumuzda, kurum ve kişile
re velayet hakkı değil, sadece, vesayet makamı aracılığı ile temsil hakkı verilmektedir. Bu nedenle, 
2'nci maddedeki fiilen kullanılmakta olan vesayet, velayet, şahsi ilişki kurulması haklarının ihlalinden 
söz edilmelidir. Bu durumda da ya ilgili yasalar ya da bu yasa tasarısındaki ifadeler düzeltilmelidir. 

Yasa tasarısının 3'üncü maddesinin (h) bendinde bahsedilen "pedagog" tabiri, "çocuk gelişim uz
manı" ile değiştirilmelidir çünkü artık, ülkemizde böyle bir meslek grubu yoktur. 

Yine, geçici koruma tedbirlerini anlatan 10'uncu maddenin içeriğinde bahsi geçen tedbirler, yürür
lükten kaldırılan 2253 sayılı Yasa'da yer almaktadır. Artık, tedbirler, 5395 sayılı Çocuk Koruma Ka-
nunu'yla belirlenmiştir. Bu nedenle, lO'uncu madde yerine, 5395 sayılı Yasa'dan bahsedilmeli, koruma 
kararlan "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun koruma altına aldığı yerel mahkeme yetkilidir." şek
linde düzeltilmelidir. Ayrıca, bu tedbirler sınırlandınlmayıp hâkime takdir yetkisi de tanınırsa çok da
ha işlevsel olacaktır. 

Tasarının 16'ncı maddesine de davaların belirli bir sürede bitirilmesini zorunlu kılan bir hüküm 
eklenmesinde yarar vardır. Aksi takdirde, davalar, basit yargılama usulü de olsa uzar gider. 

17'nci maddede, kararların uygulanması kesinleşmesine bağlanmaktadır ancak bilindiği gibi ül
kemizde, dosyalar, Yargıtayda, kimi zaman yıllar boyu beklenmektedir. Bu nedenle, Yargıtayda da 
bu kararların öncelikli ve belirlenen bir sürede görülmesi hususu tasarıya eklenmelidir. 

27'nci maddede yer alan, avukat ve müşavirin masraflarının ödenekten karşılanmaması, parası 
olmayanların avukat tutmasını ve haklarını almasını engeller ki bu da sosyal devlet anlayışı ile çe
lişkili bir tutumdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en başta da belirttiğim gibi, çocuk hakları ve insan hakla
rı birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Eşit, özgür, hane içinde ve siyasi alanda bağımsız iradesiyle ka
rar verebilen, insanca çalışan ve yaşayan bireylerin oluşturduğu toplumlarda, kuşkusuz ki çocuklar 
da daha mutlu, tacize, istismara ve şiddete maruz kalmadan yaşayacak ve çocuk kaçırmaları ve istis
marı da en alt seviyeye inecektir. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayındır. 
Şahıslar adına söz talepleri vardır. 
Ramazan Başak, Şanlıurfa... Yok. 
Ahmet Aydın, Adıyaman... Yok. 
Recai Birgün, İzmir... Yok. 
Soru yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Çalışma süremiz tamamlanmıştır. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Kasım 2007 Perşembe günü, alınan ka

rar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 20.03 

• 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Sinop Milletvekili Engin Altay 'in, seviye belirleme sınavı sistemine ilişkin sorusu ve Millî Eği

tim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/461) 

TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

2007-2008 Eğitim-öğretim yılından itibaren Ortaöğretim Kurumları Sınavı kaldırılarak / ad 

değiştirilerek aşamalı olarak Seviye Belirleme Sınavı getirilmiştir. Bu yeni sınav türüyle ilköğretim 4. 

sınıftan 8. sınıfa sonunda kadar bütün notlar sınava ve yerleştirmeye dahil edilecektir. 

1. OKS sınavı kaldırılarak 6, 7 ve 8. sınıflara SBS konulmasının pedagojik bir çalışması 

yapılmış mıdır? Yeni sınav şeklinin herhangi bir örneği var mıdır? 

2. Yeni sınav sistemiyle ile ilgili olarak dershane sektöründen herhangi bir talep gelmiş 

midir? 

3. Daha önceki sistemde öğrenciler ağrılıklt olarak 7 ve 8. sınıflarda dershaneye gitmekte 

iken yeni sistemle dershaneye gitme sınıfının 4. sınıfa kadar inmesinin devlet eliyle 

yapılması ussal mıdır? 

4. 2007-2008 Eğitim-öğretim yılı itibariyle sınıflara göre dershaneye giden öğrenci sayısı 

ne kadardır? 

5. Ülke genelinde fırsat eşitliğini bir nebze olsun sağlamak için, 4. sınıftan itibaren 

yetiştirme kurslarının yaygın bir şekilde açılması için bir çalışmanız olacak mıdır? 

6. Okullar ve ilçeler arasında yapılan okul seviye sınavlarının bu yıl kaldırılma gerekçesi 

nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/33 £ o 'U / / i /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-920 sayılı yazı. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın, "Seviye Belirleme Sınavı sistemine 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/461 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

OKS, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında okumak isteyen 
öğrencilerin, seçme ve yerleştirme işlemlerinin objektif olarak yapılabilmesi amacıyla 
Bakanlığımız Kğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen merkezi bir 
sınav türüdür. 1998 yılına kadar Anadolu liseleri, genel liseler, Anadolu öğretmen liseleri ve 
kurumlar sınavı şeklinde ayrı ayrı yapılan bu sınavlar, 1998 yılından itibaren "Ortaöğretim 
Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı" adı altında birleştirilerek uygulanmaya 
başlamıştır. Adalet meslek lisesi, meteoroloji meslek lisesi, tarım meslek lisesi ile tapu ve 
kadastro meslek lisesine öğrenci alımı için yapılan "Kurumlar Sınavı" da 2001 yılından 
itibaren OKS'ye dahil edilmiştir. 

OKS'nin: öğrenciler arasında "bilgi odaklı rekabete" neden olduğu için okul dışı bilgi 
kaynaklarına -dershane, özel ders vb.- erişim imkânı olmayan öğrenciler aleyhine eşitliği 
bozması; sınav baskısı nedeniyle okullarda öğretim boyutunun daha da öne çıkması 
sonucunda müfredatın öngördüğü beceri ve değer eğitiminin yeteri kadar yapılamaması; aşırı 
sınav baskısının öğrencilerde ve ailelerde yoğun psikososyal gerilimlere neden olması; okul 
içi performansın yeteri kadar belirleyici olmaması nedeniyle öğretmenlerin etki alanının 
daralması, bunun okul disiplinini olumsuz yönde etkilemesi; aileleri öğrenciyi dershaneye 
göndermeye veya özel öğretmenden ders almaya zorlaması sonucunda sınav maliyetinin 
eğitim maliyetini geçmesi; OKS alanına girmeyen derslerin etkisizleşmesi ve önem kaybına 
uğraması gibi zayıf yönleri tespit edilmiştir. Bu durum Bakanlığımızı, ortaöğretimde yeni bir 
öğrenci yerleştirme modeli oluşturma ve uygulama çalışmalarına yönlendirmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Bakanlığımızın konuyla ilgili diğer birimleriyle 
ortak çalışma yaparak 05.10.2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazetc'de yayımlanan "Millî 
Eğilim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ve 06.10.2007 tarihli ve 26665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan liseyle ilgili 
Yönetmelik Değişikliği hükümleri gereğince, merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan 
Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları 
düzenleyen yeni modeli oluşturmuştur. 

Bu yeni modelde de müfredatın öngördüğü biçimde uygulanması; ilköğretimde bilgi, 
beceri, değer ve davranış eğitiminin dengeli yapılması; öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına 
yerleştirme işlemlerinin daha nesnel ve objektif esaslara bağlanması; okul kültürünün, 
öğretmenin etkinliği bağlamında daha güçlü hâle getirilmesi, dolayısıyla Öğretmenin sınıf ve 
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okuldaki rolünün ön plana çıkarılması; öğrencinin okula devamının sağlanması; "En iyi okul, 
en yakın okuldur" anlayışının hayata geçirilerek ailelere, önemli ölçüde ulaşım giderinden 
tasarruf sağlanması; bir merkezi sınava alternatif olarak öğrencilerin öğrenimleri boyunca 
gerçek performanslarına dayalı bir geçiş sisteminin oluşturulması ve okul dışı kurumlara 
bağımlılığın azaltılması temel amaç edinilmiştir. 

1. Söz. konusu yeni modelle ilgili gerekli çalışmalar '['alim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığınca ilgili birimlerle birlikte yürütülmüş, hazırlanan "Millî Eğilim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi" Talim ve Terbiye Kurulu'nda görüşülmüş ve 
26.10.2007 tarihli ve 178 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

2. Konuyla ilgili dershanelerden herhangi bir talep gelmemekle beraber, bu yeni model 
Bakanlığımızın internet sitelerinde yayımlanarak ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin 
görüşlerine sunulmuş, ayrıca İstanbul'da yapılan bir toplantıda da gerekli açıklamalar yapılıp 
katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bu görüşler de imkânlar ölçüsünde dikkate alınmıştır. 

3. Uygulanacak olan bu model, öğrencileri yönlendirmeye temel teşkil ettiğinden 
ilköğretim kurumlarının her birini ölçme ve değerlendirmede daha güçlü hâle getirecektir. 
Okul başarısının 4'üneü sınıftan itibaren 100'lük puana göre hesaplanması; öğrencilerin okul 
içi başarıları ile ders dışı ctkinliklcrdeki performanslarının lemel referans noktası olması; özel 
yetenek gerektiren ortaöğretim kurumlarına -spor ve güzel sanatlar liseleri- öğrenci alımının 
süregeldiği gibi devanı etmesi; sınavlarda objektifliği artırmak için okul, eğitim bölgesi, ilçe 
ve il bazında zümre öğretmenleri kurulunun (»İçme ve değerlendirme açısından daha etkili 
hâle getirilmesi; şube öğretmenler kurulunun öğrencilerin, hangi ortaöğretim kurumlarına 
yerleştirileceği hususunda sınırlı ölçüde etkili hâle getirilmesi; sınavla öğrenci alan okullara 
-askeri liseler, polis kolejleri- yerleşen öğrencilerin dışında kalanların kendi il veya ilçesindeki 
okulları tercih etmelerinin özendirilmesi gibi önlemler, öğrencilerin daha erken yaşlarda 
dershanelere akışını engelleyebilecektir. Bu bakımdan da yeni model OKS'yc göre daha 
akılcıdır. 

4. Bakanlığımızca, söz konusu kapsamda istatistiki veri toplanmamaktadır. 
5. Nisan-2004 tarihli ve 2559 Tebliğler Dergisi'ndc yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 

Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi'nin 10'uncu maddesinde "Kurslar, öğrenci ve 
velilerden gelen istek ve ders yılı sonunda toplanan öğretmenler kurulunca gösterilecek ihtiyaç 
üzerine, kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen dersler için açılır. Ayrıca, sınavlara 
hazırlanmak amacıyla açılan kurslarda sözel, sayısal ve dil yeteneklerini geliştirici türde 
kurslara da yer verilebilir, imkânlar ölçüsünde öğrencilere, özel yeteneklerini geliştirici 
nitelikte veya genel yetenek kazandırıcı tarzda bilgisayar, resim, müzik, beden eğitimi, iş 
eğitimi ve benzeri alanlarda da kurslar açılabilir." hükümleri yer almakta olup bu kapsamda 
ülke genelinde fırsat eşitliğini de sağlamak için okullarda yetiştirme kursları açılmaktadır. 

6. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönelmeliği'nin, 20.08.2007 tarihli ve 
26619 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Değişikliği ile değiştirilen 36'ncı maddesinde; 
"...Görsel sanallar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, 
öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her 
dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap 
anahtarları da okul zümre öğrctmcnlcrincc hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için 
verilecek puan belirtilir..." denilmektedir. Bu ortak sınavla öğrenci başarılarının 
değerlendirilmesinde okul düzeyinde şubeler arası birliktelik sağlanmış olacaktır. 

Öğrencilerin öğretim programı kazanımlarını edinme derecesini ölçen, merkezî 
düzeyde seviye belirleme sınavları ve okul düzeyinde ortak sınavların yapılacak olması 
nedeniyle, il düzeyinde yapılan başarı değerlendirme sınavları kaldırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

luseyı 
Millî Eğitim Bakam 

- 4 3 9 -



TBMM B: 23 21 . 1 1 . 2007 

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa 'daki bir yatılı ilköğretim bölge okulunun eksik
liklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/468) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa İli Turgut Yılmazipek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, 1994/1995 öğretim 
yılında ilköğretim okulu olarak açılmış, 1997/1998 öğretim yılında pansiyonlu 
ilköğretim okuluna dönüştürülmüş, 2006/2007 öğretim yılında ise yatılı ilköğretim 
bölge okulu olmuştur. Okul bu süre içerisinde bir çok başarılı öğrencinin 
yetiştirilmesini sağlamıştır. 

Okulda, parasız yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin beslenme, barınma, 
giyim, sağlık, kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Okulun verimliliğinin ve başarısının artması, öğrencilerin boş zamanlarını daha 
etkili ve olumlu kullanabilmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişimleri açısından, faaliyette 
bulunabilecekleri etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için yetersiz durumda görülen oyun 
bahçesinin genişletilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

1. Bursa, ilimizde ihtiyaçlara daha iyi cevap verecek daha kapsamlı ve kapasitesi 
daha fazla olan yeni bir yatılı bölge ilköğretim okulu yapılmasıyla ilgili neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Halen faaliyette olan yatılı bölge ilköğretim okulunda 2000 yılından bu yana 
kullanılan bilgi teknoloji sınıfında yer alan bozuk bilgisayarların yenilenmesi ve 
bu sınıfın teknolojiye uygun hale getirilmesi ile ilgili olarak acilen neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

3. Okul salonunun öğrencilerin faaliyetlerinin ve diğer etkinliklerin 
sergilenebileceği şekilde ses ve oturma düzeninin yapılmasıyla ilgili olarak neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

4. Okulun bahçe, oyun alanı ve çevre düzenlemesinin acilen yapılması için neler 
planlıyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 USTS^'j-

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.10.2007 tarihli ve A.OI .O.GNS.0.10.00.02-920 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DL-MİREL'in, "Bursa'daki bir yatılı ilköğretim bölge 
okulunun eksikliklerine ilişkin" ilgi ya/ı eki 7/468 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-3-4. Söz konusu işler, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, mahallinde 
valiliklerce oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı dahilinde planlanan ve valiliklerin 
yetki ve sorumluluğunda olan işlerdendir. 

Bursa Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) 2006 Yılı İl Yapım Programı dahilinde planlanan; bünyesinde 18 derslik, I Kız Öğrenci 

Yurdu, 1 Erkek Öğrenci Yurdu ve Yemekhane bulunan Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Yatılı 
İlköğretim Bölge Okulu inşaatının tamamlanarak 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında hizmete 
verildiği, 

b) Turgut Yılmaz İpek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu binasında bulunan salonda ses 
düzeninin mevcut olduğu, oturma düzeni yapılmasıyla ilgili olarak hayırsever kişi ve kuruluşlarla 
görüşmelerin sürdüğü, 

c) Turgut Yılmaz İpek YİBO'nun oyun alanının genişletilmesi amacıyla kamulaştırma 
yapılması için girişimde bulunulduğu, ancak okul çevresinde bulunan evlerin tarihi eser 
niteliğinde olduğu, bu sebeple yıkılmasının mümkün olmadığı, restore edilerek 
kullanılabileceğinin tespit edildiği, binaların okul olarak kullanıma uygun olmaması hususu da 
göz önünde bulundurularak kamulaştırma işleminden vazgeçildiği 

anlaşılmakladır. 
2. Söz konusu okulda, Bakanlığımız tarafından kurulmuş olan Bilişim Teknolojisi Sınıfı, 

2008 yılı için Avrupa Yatırım Bankası 2 kapsamında projelendirilmiştir. Projenin teknik 
şartnamesi hazırlanmakta olup bahse konu Sınıf, aynı yılda kurulan diğer bilişim teknolojisi 
sınıfları ile birlikte yenilenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2 / //t/2007 

Doç. Dr. Hüseyin 
Millî Eğitim Ba 
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3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'in, sağlık meslek liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakam Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/504) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5450 sayılı kanunla Sağlık Meslek Liseleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 
Müdür ve müdür yardımcıları Sağlık Bakanlığı'nda Genel İdari Hizmetler Sınıfında iken 
Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilirken Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında atamaları 
yapılmış, ikinci görevle müdür ve müdür yardımcılığı görevi verilmeyerek vekalet görevi 
verilmiştir. Bir çok müdür ve müdür yardımcısı Bölge İdare Mahkemelerinde dava açmıştır. 
Ayrıca, 119 ve 115 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararları ile öğretmenlerin alan belirlemeleri 
yapılmış ancak Sağlık Meslek Lisesi kadrolarında mevcut öğretmenlerin durumları netlik 
kazanmamıştır. Bu gelişmeler göz önünde bulundurularak, aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize 
arz ederim. 18/10/2007 

Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı bu kanunla Sağlık Bakanlığı'ndan kaç tane Sağlık Meslek 
Lisesi devralmıştır? 
Devir alınan Sağlık Meslek Liselerinde müdür ve müdür yardımcılarının durumu ne 
olmuştur? 
Meslek Dersleri öğretmenlerinin durumu ne olmuştur? Ayrıca, bu öğretmenlerin kendi 
branşları haricindeki Türkçe, Fen gibi derslere atamaları yapılmış mıdır? Yapıldıysa 
bunun gerekçeleri nelerdir? 
Milli Eğitim Bakanlığı okullarının alanlarına uygun olarak Genel Müdürlükler 
oluşturulmuş ancak Sağlık Meslek Liseleri Daire Başkanlığına bağlanmıştır. Bu Daire 
Başkanlığının Genel Müdürlük seviyesine çıkartılması düşünülmekte midir? 
Sağlık Meslek Liselerine öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitüleri kapatıldığına göre bu 
okulların meslek dersleri Öğretmen ihtiyaçları nereden ve nasıl karşılanacaktır? 
(Mesela, Tıp Fakültelerinin Anestezi bölümleri anestezi dersleri öğretmeni yetiştirecek 
midir?) 
Mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.Ü.03.06.03-I1/5J55 L{ ' ^ / 2 Ü ° 7 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :31.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1069 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'ın, "sağlık meslek liselerine ilişkin" ilgi 
yazı eki 7/504 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte iken, 5450 sayılı Kanun 
gereği 279 sağlık meslek lisesi Bakanlığımıza devredilmiştir. 

2. Söz konusu Kanun'un 5'inci maddesinin 2'inei fıkrasında; "Devredilen okullar, 
eğitim merkezleri ve kurslar ile döner sermaye işletmelerinde ekli (1) sayılı listede yer alan 
kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 1 lakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (1) 
sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılarak iptal edilmiştir. Bu Kanun'a ekli (2) sayılı 
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin eki (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne 
eklenmiştir. Okulların, eğitim merkezlerinin ve kursların okul müdürü, okul müdür 
yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, Turizm Eğitim Merkezi Müdürü, Turizm Aşçılık 
Eğitim Merkezi Müdürü, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü, Meteoroloji Teknik Lise 
Müdürü, Meteoroloji Teknik Lise Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların 
görevleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer; bunlar (2) sayılı liste ile ihdas edilen 
öğretmen unvanlı kadrolara (Turizm Eğitim Merkezleri Müdürleri, Turizm Aşçılık Eğitim 
Merkezleri Müdürleri, Tesis Müdürü unvanlı, kadrolara), kadro ve görev unvanları 
değişmeyenler ise bu liste ile ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar" hükmü 
öngörüldüğünden devredilen eğitim kurumlarına 5450 sayılı Kanun'la Bakanlığımız emrine 
öğretmen kadrosu ihdas edilmiş ve sağlık meslek liselerinde müdür ve müdür yardımcısı 
olarak gör'ev yapanlar ihdas edilen öğretmenlik kadrolarına (Bulunduğu eğitim kurumu müdür 
ve müdür yardımcılığını vekaleten yürütmek üzere) atanmışlardır. 

3. Sağlık Bakanlığı bünyesinde meslek dersleri öğretmenlerinin branşlarının genel adı 
"Sağlık Meslek Dersleri" iken Bakanlığımıza devredildikten sonra mezuniyetlerine göre 
görevli oldukları alanlar 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. 
Bu öğretmenlerimiz de diğer öğretmenlerimiz gibi görevli bulundukları okullarda öğretmen 
unvanlı kadrolarını korumaktadırlar. Ayrıca, kendi branşları haricinde Türkçe ya da fen bilgisi 
gibi derslere atamaları yapılmamıştır. 

4. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinin Bakanlığımıza devrine ilişkin 
5450 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 1 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ile 2 sağlık 
meslek lisesi Bakanlığımız Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini 
sürdürmekteydi. Devir alınan söz konusu okulların; sağlık eğitimi konusunda, eğiüm-öğretim, 
yönelim, ders programları ve ders kitapları konusunda deneyimli olan Sağlık İşleri Dairesi 
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Başkanlığının sorumluluğuna verilmesi uygun görülmüş olup bahse konu duruma yönelik 
olarak yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. 

5. Bakanlığımıza bağlı eğilim kurumlarına, yükseköğretim kurumlarının hangi bölüm 
veya anabilim dallarından mezun olanların öğretmen olarak atanabileceği Talim ve Terbiye 
Kurulu'nun 12.07.2007 tarihli ve 119 sayılı Kararı ile belirlenmiştir. 

Bu Karar eki çizelgede sağlık meslek liselerindeki öğretmenlik alanlarına, 
yükseköğretim kurumlarının hangi bölüm veya anabilim dallarından mezun olanların 
atanabileceği belirtilmiş ve Karar eki Esaslar'ın geçici 9'uncu maddesinde de "Ayrıca sağlık 
meslek liselerinin öğretmen ihtiyacı. Karar eki Çizelge'de yer alan yükseköğretim kurumları 
mezunları ile karşılanamadığı atama dönemlerinde, sağlık eğitim enstitülerinin ilgili 
bölümlerinden mezun olanların atanmalarına devam edilir." hükmüne yer verilmiştir 

Görüldüğü üzere, sağlık meslek liseleri meslek dersleri öğretmenliğinde öğretmen 
ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, hangi yükseköğretim programlarından mezun olanların bu 
kurumlara atanabileceği düzenlenmiş olup bu mezunlarla ihtiyacın karşılanamadığı 
durumlarda kapatılan sağlık eğitim enstitülerinden mezun olanların ataması yapılabilecek, 
bunlarla da ihtiyaç karşılanamadığı durumlarda da bazı alanlarda uzmanlaşmış tıp fakültesi 
mezunlarına görev verilebilecektir. 

6. Hükümetlerimizin sağlığa verdiği önem ve aldığı tedbirler sonucu, bu sektörde, 
özellikle özel kesimde yeni kapasiteler oluşturulmuş olup bunun devam edeceği 
değerlend i ri I mekted i r. 

Söz konusu okulların mezunları, sağlık sektöründe -özel ve resmî- istihdam 
edilebilmektedir. Ayrıca, fakülte ya da yüksekokullara girerek yükseköğrenimlerini 
tamamlayabilmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 

4.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal 'in, iptal edilen yönetmeliğe göre atanan yöneticilere iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/546) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Sn.Hüseyin ÇEÜK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. / J 

Ali KOCAL ) 
Zonguldak Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı 10 bin civarında eğitim yöneticisinin 
atamaları hukuka aykırı olarak atandıkları gerekçesiyle, Danıştay tarafından iptal 
edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, 2.10.2007 tarih ve 75 sayılı genelgesiyle;yanlış ve 
yasalara aykırı olarak yaptıkları eğitim yöneticilerinin atamalarının iptal edileceğini 
belirtirken .diğer taraftan aynı yöneticileri eğitim öğretimin aksamaması gerekçesiyle 
geçici görevlendirme yoluyla vekaleten tekrar atamıştır.Bu uygulama eğitim 
camiasında ve kamuoyu önünde yargı kararlarının uygulanması için hileye 
başvurulduğu kanısı uyandırmaktadır.Geleceğimizi ve çocuklarımızı emanet ettiğimiz 
Milli Eğitim gibi temel bir kurumda, hukuk dışı uygulamaların olması kaygı vericidir. 

•r. Hüseyin 
Millî Eğitim Bakanı 
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Bu çerçevede; 

1- Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde, yasaların ve yargı kararlarının herkes 
için uygulanabilir olması tartışılamaz bir gerçektir, Danıştay'ın 27.08.2007 tarihli 
yönetici atamalarının iptaline ilişkin kararının bu çerçevede uygulanmamasının 
nedeni nedir? 

2-Danıştay'ın yürütmenin durdurulması ve atamaların iptali ile ilgili olarak aldığı 
karara rağmen daha önce hukuka aykırı olarak atanan yöneticilerin tekrar vekaleten 
atanmasının dayanağı nedir? 

3-Hukuka aykırı olarak atandıkları yargı kararıyla kesinleşen eğitim yöneticileri 
vekaleten aynı görevlere tekrar atanması sırasında kıdem ve liyakat dikkate 
alınmışmıdır? 

4- Bakanlığınızla davalı olan eğitim yöneticilerinin(Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü,Şube Müdürü,Okul Müdürü,Müdür Yardımcısı,...) sayısı nedir? 

5-Milli Eğitim gibi Türkiyemizin geleceğini ilgilendiren önemli bir kurumda daha 
hassas ve özenli davranılması gerekirken, eğitim yöneticilerini "geçici görevlendirme" 
yoluyla hem yargı kararınf'Kanuna Karşı Hile"olarak nitelendirilebilecek bir yöntemle 
aşmayı, hem de bunu kamuoyu önünde meşrulaştırmayı uygun bir davranış olarak 
görüyormusunuz? 

6-Bakanlığınız döneminde "Eğitim Yöneticileri Atama Yönetmeliği"nde kaç kez 
düzenleme yapılmıştır ? Kaçı yargıdan dönmüştür? 

Ayrıca; 

a- Zonguldak İlinde Danıştayın iptal kararından önce atanan Müdür.Müdür Baş 
Yardımcısı ve Müdür Yardımcısı sayısı nedir?Vekaleten atananların tamamı önceki 
yöneticiler midir?Yeni atanan var mıdır.sayısı kaçtır? 

b-Mahkeme kararına karşın Zonguldak İlinde vekaleten atanan yöneticiler hangi 
kurumlarda, hangi pozisyonlarda çalışmaktadır? 

c- Zonguldak İlinde yargının iptal kararından önce atanan 53 Müdür ve 115 Müdür 
Yardımcısının üyesi oldukları sendikalara göre dağılımı nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ 'S3^% ' £ - f / / \ / 2 0 0 7 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :05.1 1.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1136 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali KOÇAL'ın, "iptal edilen Yönetmeliğe göre atanan 
yönelieilere ilişkin" ilgi yazı eki 7/546 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-5. Bakanlılığımızca yargı kararları, Anayasa'nın 138'inci ve İdari Yargılama 
Usulü Kanunu'nun 28*inci maddesi hükümleri gereğince yerine getirilerek geciktirmeksizin 
uygulanmaktadır. 

Bunun sonucu oluşan yeni duruma göre ilgili mevzuatı çerçevesinde asaleten atama 
yapılıncaya kadar tesis edilen işlemler, eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi 
bakımından, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek ilgili valiliklerin ve okulların bağlı 
bulunduğu öğretim dairelerinin uygun görüşleri de dikkate alınarak yapıldığından, bunun yargı 
kararlarının uygulanmadığı yönünde yorumlanmasının objektif bir yaklaşım olmadığı 
düşünülmektedir. 

4. Söz konusu kapsamda Bakanlığımız aleyhine 01.01.2003 - 07.11.2007 tarihleri 
arasında toplam 1.293 dava açılmıştır. 

6. Bakanlığımızca I 1.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumlan Yöneticilerinin Alama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin 
04.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren değişikliği ve 13.04.2007 tarihinde yeniden düzenlen 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Alama Yönetmeliği olmak üzere üç 
defa düzenleme yapılmış ve bu yönetmeliklerin bazı maddelerine yönelik açılan idari davalar 
hakkında da yürütmenin durdurulması karan verilmiştir. 

a) Atama yetkisi Bakanlığımızda bulunan eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan atamalar 
kapsamında Zonguldak iline 4 müdür atanmış olup üanıştayın kararı üzerine iptal edilmiştir. 

Ayrıca, atama yetkisi valiliklerde olan Zonguldak ilindeki eğitim kurumlarına da 
Valilikçe 53 okul müdürü, 2 müdür başyardımcısı ve 112 müdür yardımcısı ataması yapılmış 
ve bunlarda Danıştayın kararı üzerine iptal edilmiştir. 

b) Atama yetkisi Bakanlığımızda bulunan eğitim kurumlarından Zonguldak iline 
vekâleten 4 müdür atanmış olup bunlardan 1 müdür Çaycuma l'ilyos Atacan Şanlı Lisesi, 
2 müdür yardımcısından birisi Merkez Kozlu İlköğretim Okulu, diğeri Merkez Anadolu Kız 
Meslek Lisesi, daha önce yöneticilik görevinde bulunan 1 öğretmen ise E'reğli Kandilli Sağlık 
Meslek Lisesinde görev yapmaktadır. 

Ayrıca, Valilikçe de daha önce ataması yapılıp iptal edilen; müdürlerden 48'inin (Daha 
önce müdür olarak atanıp iptal edilenlerden 3'ü il dışına gitmiş, 2 okul müdürlüğüne de görev 
yaptığı okul eğitim-öğrelime kapanan okul müdürleri atanmıştır), 2 müdür başyardımcısının 
ve müdür yardımcılarından 103'ünün geçici görevlendirmesi yapılmıştır. 

c) Valilikten alınan konuya ilişkin bilgiden; söz konusu 53 müdür, 2 müdür 
başyardımcısı ile 112 müdür yardımcısından; 27'si müdür olmak üzere 66"sının Türk Eğitim 
Sen, 9'u müdür olmak üzere 33'ünün Eğilim Birsen, 4'ü müdür olmak üzere 17'sinin Eğitim 
Sen üyesi olduğu ve 13'ü müdür olmak üzere 51'inin de herhangi bir sendikanın üyesi 
olmadığı anlaşılmakladır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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GÜNDEMİ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 2 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
21 KASIM 2007 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

_3̂  

5 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

I S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERÎ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Genel Kurulun; 21.11.2007 ve 28.11.2007 Çarşamba ile 22.11.2007 ve 29.11.2007 
Perşembe günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması, 27.11.2007 Salı günü 15.00-23.00 saat
leri arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü sorulardan sonra, diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi ve 21.11.2007 ve 28.11.2007 Çarşamba 
günleri sözlü soruların görüşülmemesi; 33 sıra sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî 
Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı, 47 sıra sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakkında Kanun Tasarısı ve 34 sıra sayılı Tanık Koruma Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci 
maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve 33 sıra sayılı Kanun Tasarısının birinci 
bölümünün 1 ilâ 17 nci maddelerden, ikinci bölümünün 18 ilâ 31 inci maddelerden oluşması 
(Geçici 1 inci madde dahil), 47 sıra sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci mad
delerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 48 inci maddelerden, 3 üncü bölümünün 49 ilâ 65 inci madde
lerden oluşması, 34 sıra sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 16 nci maddelerden, ikin
ci bölümünün 17 ilâ 27 nci maddelerden oluşması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 20.11.2007 tarihli 22 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/1,4,5,7,9,10,11,13,14,15,16,17) Esas 
21.11.2007 Çarşamba - Saat: 10.00 Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
22.11.2007 Perşembe - Saat: 10.00 21.11.2007 Çarşamba - Saat: 11.00 
23.11.2007 Cuma - Saat: 10.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
21.11.2007 Çarşamba - Saat: 10.30 
22.11.2007 Perşembe - Saat: 10.30 

* Adalet Komisyonu 
22.11.2007 Perşembe - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
23 Ü N C Ü BİRLEŞİM 21 KASIM 2007 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCfck 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCfck 

6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 
2. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1/431) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 
3. - Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/436) 
(S. Sayısı: 51) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

4. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 33) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

5. - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/337) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 5.11.2007) 

6. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) 
(Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

7. - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 16.11.2007) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

13. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

15. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

26. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

27. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

28. X - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 49) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/431) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, esas olarak da Milli Sa
vunma Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10.10.2007 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3868 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/368 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/424 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/565 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/570 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/573 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 
1/881 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı 
1/911 Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/974 Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1250 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1264 Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1319 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1323 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1327 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 
32751 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Arnavutluk Cum

huriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci Çerçeve
sinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 4.4.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci madde

si uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Ba
kanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/379 Askerlik Kanunu Tasarısı 
1/381 Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuru

luşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/383 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı 

1/386 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gele
cek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/390 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 

1/397 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

1/402 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Gi
yeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

1/469 Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/553 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/581 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/602 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/623 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/820 Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/863 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 49) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 

1/908 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/920 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

1/935 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gele
cek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/937 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı 

1/953 İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Veril
mesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1010 Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1025 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1035 Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1037 Meslekî Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 49) 
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T.C. 
Başbakanlık 15.5.2001 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-242/2392 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
16.4.2001 tarihinde kararlaştırılan "Türk Silâhlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Ta
sarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 1̂  
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
2615 sayılı Askerî Hastahaneler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Revirlerde Hastaların Beslen

me ve Bakımlan Hakkında Kanun, 24/12/1934 tarihli ve 2888 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar, 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi dışında hiçbir değişikliğe 
uğramamıştır. 

1034 sayılı Askerî Nekahethane ve Sanatoryumlarda Bulunan ve Sevkedilenlere ve Harb Ya
ralılarının ve Tebdilhavalıların Sureti İaşelerine Dair Kanun ise, 31/5/1927 tarihli ve 598 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 1928 yılında yapılan küçük bir oran ayarlaması 
dışında hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Kanunda yer verilen istihkaklar bilimsel gelişme ve değiş
meye uygun olmadığından, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait hiçbir hastahanede uygulanmamaktadır. 

1034 sayılı Kanunun, uygulanabilirliğini yitirmesi, nekahethanelerin olmaması ve sanatoryum
ların sadece iç hastalıklarına yönelmesinden dolayı hasta beslenmesi ile ilgili ihtiyaçlara cevap ve
remediği değerlendirilmektedir. 

Adı geçen kanunlarda, hasta beslenmesinde bir derecelenme mevcut olmadığından, hastalar, 
erbaş ve er iaşesi gibi standart beslenmekte, Kanunda yer verilmeyen yiyecek maddesinin verilebil-

i mesi için, tabibin ayrıca belirleyeceği çeşit ve miktarda yiyecek maddesi ancak, hasta tabelasının 
baştabipçe tasdiki ve ita amirinin onayını müteakip verilebilmektedir. 

Diğer taraftan, müteferrika cetvelinde yer verilen beyin, böbrek, karaciğer, kakao, kahve, kay
mak, krema, paça gibi besinler, doktor ve diyetisyenlerce uygun görülmediği ve tedariki zor ol
duğundan müteferrika cetveli de uygulanamamaktadır. 

Derecelerin kullanılmaması sonucu, bu derecelerden yararlanacak hastalar, ayrı rejim beslen
mesine dahil edilmekte, bu durum ise mutfak, aşçı ve ilâve teçhizatı gerektirmektedir. 

Hasta beslenme işlemlerinin daha sağlıklı ve kaliteli bir hale getirilmesi yanında bütçeye de 
% 40'a varan bir tasarruf sağlaması beklenen Kanun Tasarısı ile; yürürlükteki iki kanunun tek ka
nunda birleştirilmesi, sağlık hizmetlerinde görevin, uygun basamakta uzman kişilerce yapılması, 
teşhisten sonra hastanın beslenmesinin diyetisyence belirlenmesi, beslenmede gıda maddelerinin 
seçim yetkisinin doktor ve diyetisyene bırakılması, yataklı tedavi yerleri dışında da hasta beslenme 
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işlemleri yapılarak hizmetin kapsamının genişletilmesi, diyetisyenlerin beslenmeye yönelik statüle
rinin hüküm altına alınması, tedavileri ayakta yapılan ve raporlarında belirtilen süre içerisinde bes
lenmeleri birlik ve kurumlarında devam edecek askerî öğrenci, erbaş ve erlerin beslenmelerinin büt
çeye ek yük getirmeyecek şekilde düzenlenmesi, hasta beslenmesinin normal ve diyet olmak üzere 
ikiye bölünmesi ve diyet yemeklerinin değişebilirliğinin, kolay ancak standart hale getirilmesi, has
taya sıvı gereksinimi yanında moral açısından da katkı sağlayacağı değerlendirilen içeceğin öğün 
aralarında da verilmesi, hastalara taburcu olduklarında varacakları yere kadar, doktor onayı ve di
yetisyen kontrolünde kumanya verilmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarı bu nedenlerle hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1 - Madde ile, bu Kanunun amacının Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yer

lerinde tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların, beslenmelerine yönelik gereksinimlerinin kar
şılanması olduğu belirtilmiştir. 

Madde 2- Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde sağlık hizmetlerini veren yerlerde, tedavileri 
yatılı olarak yapılan tüm hasta ve yaralıların beslenme gereksinimleri, 15.12.1934 tarihli ve 2615 
sayılı Kanun uyarınca karşılanmaktadır. 

Madde ile, bu Kanun kapsamında, tedavileri yatılı olarak yapılan tüm hasta ve yaralıların, has
ta olmadığı halde süt emzirdiği bebeğinin tedavisine katkısının olacağı doktoru tarafından gerekli 
görülen annelerin, tedavilerinin yataklı kısmının tamamlanmasının ardından taburcu edilen veya 
ayakta muayene edilerek raporlarında belirtilen süre içerisinde istirahat ve tedavilerine ilaçlı veya 
ilaçsız olarak birlik ve kurumlarında devam edilmesine karar verilen askerî öğrenci, erbaş ve erle
rin beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 3- Madde ile, bu Kanunda geçen bazı ifadeler tanımlanmaktadır. 
Madde 4 - Madde ile, hastanın beslenme şekline doktorun, besin maddelerinin seçimi ve öğün

lerine diyetisyenin karar vermesi, hasta beslenmesinde tıbbî sorumluluktan ötürü beslenemeyecek 
durumdaki hastalara doktorun onayı ile yemek verilmeyeceği, normal hasta beslenmesinde, er bes
lenmesinde olduğu gibi günlük istihkak tutarını aşmamak kaydıyla yeterli ve dengeli beslenmeyi 
sağlayacak her türlü besin maddesinin verilebilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan diyet yemeği alacak hastalara, doktorun önerisi doğrultusunda diyetisyenin belir
leyeceği ilkelere göre, depo ve bütçe imkânları içinde her türlü besin maddesinin sınırlanmadan ve 
gruplandırılarak verilmesi, işgücü ve verimliliğin artırılması için de diyet yemeklerin planlanmasın
da, normal yemek listelerinden mümkün olduğu ölçüde yararlanılması hüküm altına alınmaktadır. 

Bunun yanı sıra, bütün gereksinimlerinin Devlet tarafından karşılanması hüküm altına alınmış 
olan askerî öğrenci, erbaş ve erlerden, yatarak tedavileri tamamlandıktan sonra, nekahet dönemle
rini veya muayene edildikten sonraki ilaçlı tedavilerini birliklerinde geçireceklerin de, beslenmele
rinin ne şekilde olacağına açıklık getirilmiş, hava değişimine gönderilen veya birliğine katılması 
için taburcu edilen askerî öğrenci, erbaş ve erlere yol süresine bağlı olarak kumanya verilmesi ön
görülmüştür. 

Madde 5- Madde ile, hasta beslenmesi, normal ve diyet olmak üzere ikiye ayrılarak, beslenme 
sisteminin kolaylaştırılması, sürekli gelişen bilim ve teknolojiye uyumlu olarak değişebilmesi ve 
sistemin kendini sürekli yenilemesi amaçlanmaktadır. 
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Diyet yemeği ile tedavisi sürdürülen hastaların beslenmelerinin kontrol altında olması nedeniy
le normal yemek alanlara, ara öğün yerine ara içecek veya meyve verilerek, hasta moralinin yüksel
tilmesi ve sıvı, vitamin ve posa ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir. Diğer taraftan, yeterli 
ve dengeli beslenmek için günlük olarak hasta beslenmesinde kullanılacak besin grupları bilimsel 
bir temele bağlanmış ve günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirilmiştir. 

Madde 6- Madde ile, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esasların, günlük istihkak tutarının 
belirlenmesinde kullanılacak besin maddelerinin cins ve tutarlanmn, hasta beslenmesinin ihaleye 
verilmesi durumunda yüklenici firmalar ve idare tarafından verilecek yemek hizmetlerine yönelik 
ilkelerin, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, Sağlık Bakanlığı ve Sayıştayın da 
görüşleri alınarak, Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konula
cak yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 7- Madde ile, 19.5.1927 tarihli ve 1034 sayılı Askerî Nekahethane ve Sanatoryumlarda 
Bulunan ve Sevkedilenlere ve Harb Yaralılarının ve Tebdilhavalıların Sureti İaşelerine Dair Kanun ile 
15.12.1934 tarihli ve 2615 sayılı Askerî Hastahaneler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Revirlerde Has
taların Beslenme ve Bakımları Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 8- Yürürlük maddesidir. 
Madde 9- Yürütme maddesidir. 
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22. Dönem Milli Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 27/3/2006 

Esas No.: 1/573 
Karar No.: 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 21 inci yasama döne
minde Başkanlığınıza sunulan ancak görüşülemeyerek hükümsüz kalan, Bakanlar Kurulunca ye
nilenerek 4/4/2003 tarihinde Başkanlığınıza sunulan ve Başkanlığınızca 15/4/2003 tarihinde tali ko
misyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak Komisyo
numuza havale edilen, (1/573) esas numaralı" Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Ta
sarısı", Komisyonumuzun 22/3/2006 tarihinde yapmış olduğu 21 inci birleşiminde, Hükümeti tem-
silen Millî Savunma, Sağlık, Adalet ve Maliye bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Gülha-
ne Askeri Tıp Akademisi temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sağlık hizmeti veren yerlerde, tedavileri yatılı olarak 
yapılan tüm hasta ve yaralıların beslenme gereksinimlerinin, 1927 tarihli ve 1034 sayılı "Askeri Ne-
kahethane ve Senatoryumlarda Bulunan ve Sevkedilenlere ve Harb Yaralılarının ve Tebdilha-
valıların Sureti İaşelerine Dair Kanun" ile 1934 tarihli ve 2615 sayılı "Askeri Hastahaneler ile Has-
tahane Gibi Kullanılacak Revirlerde Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkında Kanun" marife
tiyle sürdürülmeye çalışıldığı, 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- 1034 sayılı Kanunda yer verilen istihkakların bilimsel gelişme ve değişmelere uygun ol
madığı ve bu nedenle uygulanamadığı, nekahethanelerin olmaması ve senatoryumların sadece iç 
hastalıklarına yönelmesi nedeniyle hasta beslenmesi ile ilgili ihtiyaçlara cevap veremediği, 

- Söz konusu kanunlarda hastaların beslenmesinde bir derecelendirmenin bulunmaması nede
niyle hastaların, erbaş ve er iaşesi gibi standart beslenmek durumunda olduğu, 

- Kanunda yer verilmeyen bir yiyecek maddesinin hastaya verilebilmesi için doktorun ayrıca 
belirteceği yiyecek maddesinin, ancak hasta tabelasının baştabip ve ita amirinin onayının alın
masının ardından verilebildiği, 

- Tasarının yasalaşması ile hasta beslenme işlemlerinin daha sağlıklı ve kaliteli hale getirilme
sinin yanı sıra bütçe açısından da tasarruf sağlanmasının beklendiği, 

- Yürürlükteki iki kanunun tek bir kanunda birleştirilmesinin, teşhisten sonra hastanın beslen
mesinin doktor ve diyetisyeni erce belirlenmesi, diyetisyenlerin beslenmeye yönelik statülerinin hü
küm altına alınması gibi önemli yararlar sağlayacağı, 

görülmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerinin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
uygun görülerek maddelerine geçilmesine karar verilmiştir. 
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Maddelerin görüşülmesinin sonucunda Tasarının; 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri tali komisyon olan 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildiği şekilde ve 1, 2, 7 ile yürürlük 
ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü kanun yapım tekniği ve Türk dil yazım kurallarına uygun olarak redaksiyona 
tâbi tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

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

Başkan 
Cengiz Kaptanoğlu 

İstanbul 
Kâtip 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 
Üye 

İsmail Değerli 
Ankara 

Üye 
Hasan Bilir 

Karabük 

Üye 
Halil Tiryaki 

Kırıkkale 

Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Başkanvekili 
Yüksel Çavuşoğlu 

Karaman 
Üye 

Recep Garip 
Adana 
Üye 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

Üye 

Muharrem Eskiyapan 
Kayseri 

Üye 
Murat Yılmazer 

Kırıkkale 
Üye 

Sözcü 
Ziyaeddin Yağcı 

Adana 
Üye 

A. ismet Çanakçı 
Ankara 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 

Üye 
Vahit Erdem 
Kırıkkale 

Üye 
M. Sefa Sirmen 

Kocaeli 

Hüseyin Özcan 
Mersin 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No.: 1/431 
01/11/2007 

Karar No.: 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22 nci dönemde Milli Savunma Komisyonunda görüşülerek 1133 sıra sayısı ile Genel Kurul 
Gündemindeki yerini alan ancak, görüşülemeyerek hükümsüz kalan ve 23 üncü Dönemde de Ba
kanlar Kurulunca yenilenerek, Başbakanlık tarafından 10/10/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilen ve Başkanlığınızca, 22/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 
(1/431) esas numaralı "Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı", Komisyonumu
zun 31/10/2007 tarihli toplantısında Hükümeti temsilen Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül 
ve beraberinde Bakanlık yetkilileri ile Genelkurmay Başkanlığı, Adalet ve Maliye bakanlıkları tem
silcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca verilen 
önergenin kabul edilmesi ile 22 nci Dönem Milli Savunma Komisyonu raporu ve metni Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir. 

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

Başkan 
Hasan Kemal Yardımcı 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Hanifı Alır 
Ağrı 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

Üye 
Bengi Yıldız 

Batman 
Üye 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Üye 
Reha Çamuroğlu 

İstanbul 
Üye 

Sabahattin Çakmakoğlu 
Kayseri 

Başkanvekili 
Memet Yılmaz Helvacıoğlu 

Siirt 
Üye 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Üye 
Ensar Öğüt 

Ardahan 
Üye 

Mehmet Alp 
Burdur 

Üye 
Yahya Doğan 
Gümüşhane 

Üye 
Erdal Kalkan 

İzmir 
Üye 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Sözcü 
Nurettin Akman 

Çankırı 
Üye 

Yıldırım Tuğrul Türkeş 
Ankara 

Üye 
Mehmet Erdem 

Aydın 
Üye 

Derviş Günday 
Çorum 

Üye 
Fuat Bol 
İstanbul 

Üye 
Kamil Erdal Sipahi 

İzmir 
Üye 

Mehmet Yaşar Öztürk 
Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA 
BESLENME KANUNU TASARISI 
Amaç 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Türk 

Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerin
de, tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların 
beslenme gereksinimlerinin karşılanması ile il
gili esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuv

vetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde; 
a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve 

yaralılar ile anne sütü ile beslenmesi gereken 
bebeklerin annelerinin, 

b) Taburcu edilen veya muayene edilerek 
raporlarında belirtilen süre içerisinde istirahat 
ve tedavilerine birlik ve kurumlarında devam 
edilecek olan askerî öğrenci, erbaş ve erlerin, 

Doktorun gerekli görmesi durumunda te
davilerine katkı sağlayacak beslenme gereksi
nimlerinin karşılanmasını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- Bu Kanunda geçen deyim

lerden; 
a) Normal yemek : Hastanın günlük kalori 

ve besin öğeleri gereksinimini karşılamak 
amacı ile üç öğün olarak verilen yiyecek ve içe
cekleri, 

b) Diyet yemeği : Hastanın tıbbî zorunlu
luktan veya tedavisi gereği besin öğelerinden 
bir veya birkaçının miktarındaki azaltma ve 
çoğaltmaları öngören ve bunlara bağlı olarak 
besin maddelerinin çeşitleri, miktarları, hazır
lanışları ile öğün sayısı ve zamanının normal 
yemekten farklı olduğu yiyecek ve içecekleri, 

c) Ara öğün : Beslenmeleri normal yemek 
olarak yapılan hastalara günlük sıvı gereksi
nimlerinin, vitamin ve posa ihtiyaçlarının bir 
bölümünü karşılamak ve moral vermek için 
öğün aralarında verilecek sıcak veya soğuk içe
cekleri ve taze meyveleri, 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA 
BESLENME KANUNU TASARISI 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türk 

Silâhlı Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerin
de, tedavileri yapılan tüm hasta ve yaralıların 
beslenme gereksinimlerinin karşılanması ile il
gili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türk Silâhlı 

Kuvvetlerine ait yataklı tedavi yerlerinde; 
a) Tedavileri yatılı olarak yapılan hasta ve 

yaralılar ile anne sütü ile beslenmesi gereken 
bebeklerin annelerinin, 

b) Taburcu edilen veya muayene edilerek 
raporlarında belirtilen süre içinde istirahat ve 
tedavilerine birlik ve kurumlarında devam edi
lecek olan askerî öğrenci, erbaş ve erlerin, 

doktorun gerekli görmesi durumunda te
davilerine katkı sağlayacak beslenme gereksi
nimlerinin karşılanmasını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 
a) Normal yemek : Hastanın günlük kalo

ri ve besin öğeleri gereksinimini karşılamak 
amacı ile üç öğün olarak verilen yiyecek ve içe
cekleri, 

b) Diyet yemeği : Hastanın tıbbî zorunlu
luktan veya tedavisi gereği besin öğelerinden 
bir veya birkaçının miktarındaki azaltma ve 
çoğaltmaları öngören ve bunlara bağlı olarak 
besin maddelerinin çeşitleri, miktarı, hazır
lanışları ile öğün sayısı ve zamanının normal 
yemekten farklı olduğu yiyecek ve içecekleri, 

c) Ara öğün : Beslenmeleri normal yemek 
olarak yapılan hastalara günlük sıvı gereksi
nimlerinin, vitamin ve posa ihtiyaçlarının bir 
bölümünü karşılamak ve moral vermek için 
öğün aralarında verilecek sıcak veya soğuk içe
cekler ile her türlü meyve ve yiyeceği, 

ç) Yataklı tedavi yerleri : Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerini yürüten ku-
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d) Yataklı tedavi yerleri : Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerini yürüten ku
rum veya kuruluşlardan; hasta veya yaralıların 
yatırılarak tedavisini sağlayacak nitelikte olan 
kıta tabiplikleri, revirler, dispanserler, seyyar, 
çevre, merkez ve özel dal hastahaneleri ile ilmî 
ve tıbbî merkezleri, 

İfade eder. 
Görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 4- Hastanın, kontrolü ve biyo

kimyasal bulguları doğrultusunda, normal veya 
diyet yemeği verilerek beslenmesine doktoru, 
tedaviye uygun besin maddelerinin seçimi, 
çeşitleri ve miktarları, hazırlama şekilleri ile 
öğün sayılarına ise diyetisyen karar verir. Diye
tisyenlerin olmadığı durumlarda bu görev dok
torlar tarafından yapılır. 

Doktorunun onayı ile, tıbben beslenecek 
durumda olmayan veya tedavisi gereği beslen
memesi gereken hastalara besin maddeleri ve
rilmez. 

Normal hasta yemek listesi, günlük istih
kak tutan içerisinde kalmak koşuluyla, yeterli 
ve dengeli beslenmeyi sağlayacak her türlü be
sin maddeleri, depo veya bütçe imkânları göz 
önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlenir. 

Diyet yemeği alacak hastalara, diyetisye
nin uygun göreceği miktar ve sıklıkta, depo ve
ya bütçe imkânları doğrultusunda her türlü yi
yecek maddesi, sınırlamaya tâbi olmadan grup-
landırılarak ve normal yemek listelerinden de 
azamî ölçüde yararlanılarak verilir. 

Yatarak tedavileri tamamlandıktan sonra 
nekahet dönemlerini veya muayene edildikten 
sonraki ilaçlı tedavilerini birlik veya kurum
larında geçirecek askerî öğrenci, erbaş ve erle
rin beslenmelerinin nasıl olacağı ve süresi, 
doktor tarafından taburcu belgesi veya raporda 
belirtilir. Bu tür hastaların beslenmeleri, has
tanın birlik veya kurumuna ait imkânlar da göz 

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

rum veya kuruluşlardan, hasta veya yaralıların 
yatırılarak tedavisini sağlayacak nitelikte olan 
kıta tabiplikleri, revirler, dispanserler, seyyar, 
çevre, merkez ve özel dal hastaneleri ile ilmî ve 
tıbbî merkezleri, 

ifade eder. 

Görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 4- (1) Hastanın, kontrolü ve bi

yokimyasal bulguları doğrultusunda, normal 
veya diyet yemeği verilerek beslenmesine dok
toru, tedaviye uygun besin maddelerinin seçi
mi, çeşitleri ve miktarı, hazırlama şekilleri ile 
öğün sayılarına doktorunun görüşünü de alarak 
diyetisyen karar verir. 

(2) Doktorun onayı ile tıbben beslenecek 
durumda olmayan veya tedavisi gereği beslen
memesi gereken hastalara besin maddeleri ve
rilmez. 

(3) Normal hasta yemek listesi, günlük is
tihkak tutarı içinde kalmak koşuluyla, yeterli 
ve dengeli beslenmeyi sağlayacak her türlü be
sin maddeleri, depo veya bütçe imkanları göz 
önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlenir. 

(4) Diyet yemeği alacak hastalara, diyetis
yenin uygun göreceği miktar ve sıklıkta, depo 
veya bütçe imkanları doğrultusunda her türlü 
yiyecek maddesi, sınırlamaya tâbi olmadan 
gruplandırılarak ve normal yemek listelerinden 
de azamî ölçüde yararlanılarak verilir. 

(5) Yatarak tedavileri tamamlandıktan 
sonra nekahet dönemlerini veya muayene edil
dikten sonraki ilaçlı tedavilerini birlik veya ku
rumlarında geçirerek askerî öğrenci, erbaş ve 
erlerin beslenmelerinin nasıl olacağı ve süresi, 
doktor tarafından taburcu belgesi veya raporda 
belirtilir. Bu tür hastaların beslenmeleri, has
tanın birlik veya kurumuna ait imkânlar da göz 
önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlene-
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önüne alınarak diyetisyen tarafından belirlene
cek kriterlere göre yapılır. Ayrıca askerî öğren
ci, er ve erbaşlardan taburcu olanlara, gerekli 
görüldüğünde birliğine veya varacağı yere bağ
lı olarak uygun görülen cins ve miktarda ku
manya verilir. 

Beslenme yöntemi 
MADDE 5- Hasta beslenmesinde normal 

yemek ve diyet yemeği olmak üzere iki yöntem 
uygulanır. 

Normal yemek verilerek tedavisi sürdürü
len hastalara ayrıca öğün aralarında içecek ve 
taze meyve verilir. Normal yemeğin günlük is
tihkak miktarlarını oluşturan besin maddeleri; 
et, yumurta, kuru baklagiller; süt ve süt ürünle
ri; taze sebze ve meyveler; ekmek ve tahıllar
dan oluşan gruplar ile yağ, şeker, tatlılar, çeşni 
vericiler ve çaylardan seçilir. 

Normal hasta yemek listesinde, günlük is
tihkak tutarının altında kalan parasal değerler 
gösterilir ve söz konusu bakiyeler gerektiğinde 
yıl sonunda aşım yaratmayacak şekilde diğer 
günlerdeki yemek listelerinin oluşturulmasında 
kullanılabilir. 

İçme suyunun uygun bulunmadığı bölge
lerdeki hastahanelerde yemek pişirme ve hasta
ların içme suyu gereksinimi, su arıtma yöntemi 
ile karşılanır ve bu amaçla yeteri kadar su arıt
ma cihazı tesis edilir. 

Beslenme hizmetinin, bu amaçla personel 
istihdam edilmemesi ve ödeneğin olması kaydıy
la ihale yoluyla temin edilmesi halinde; yönet
melikte belirtilen normal yemek istihkak tutarına 
pişirme, temizlik ve dağıtım giderleri gibi satın 
alınacak hizmetin kapsamına bağlı olarak, diğer 
girdilerin bedelleri de eklenir. Bu girdilerin neler 
olduğu ve ne şekilde hesaplanacağına ilişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

cek kriterlere göre yapılır. Ayrıca askerî öğren
ci, er ve erbaşlardan taburcu olanlara, gerekli 
görüldüğünde, birliğine veya varacağı yere 
bağlı olarak uygun cins ve miktarda kumanya 
verilir. 

Beslenme yöntemi 
MADDE 5- (1) Hasta beslenmesinde nor

mal yemek ve diyet yemeği olmak üzere iki 
yöntem uygulanır. 

(2) Normal yemek verilerek tedavisi sür
dürülen hastalara ayrıca öğün aralarında yiye
cek, içecek ve taze meyve verilir. Normal ye
meğin günlük istihkak miktarını oluşturan be
sin maddeleri ; et, yumurta, kuru baklagiller; 
süt ve süt ürünleri; taze sebze ve meyveler; 
ekmek ve tahıllardan oluşan gruplar ile yağ, 
şeker, tatlılar, çeşni vericiler ve çaylardan se
çilir. 

(3) Normal hasta yemek listesinde, günlük 
istihkak tutarının altında kalan parasal değerler 
gösterilir ve söz konusu bakiyeler gerektiğinde 
yıl sonunda aşım yaratmayacak şekilde diğer 
günlerdeki yemek listelerinin oluşturulmasında 
kullanılabilir. 

(4) İçme suyunun uygun bulunmadığı böl
gelerdeki hastanelerde, yemek pişirme ve has
taların içme suyu gereksinimi uygun yöntem
lerle karşılanır. 

(5) Beslenme hizmetinin, bu amaçla perso
nel istihdam edilmemesi ve ödeneğin olması kay
dıyla ihale yoluyla temin edilmesi halinde; yönet
melikte belirtilen normal yemek istihkak tutarına 
pişirme, temizlik ve dağıtım giderleri gibi satın 
alınacak hizmetin kapsamına bağlı olarak diğer 
girdilerin bedelleri de eklenir. Bu girdilerin neler 
olduğu ve ne şekilde hesaplanacağına ilişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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Yönetmelik 
MADDE 6- Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin esaslar, normal yemeğin günlük istihkak 
tutarının belirlenmesinde parametre olarak kul
lanılacak olan besin maddelerinin cins ve mik
tarları, beslenme hizmetinin kurumun dışında 
yapılması veya yüklenici firmalar yahut idare 
tarafından verilecek yemek hizmetlerine yöne
lik ilkeler, Sağlık Bakanlığı ile Sayıştayın da 
görüşü alınarak Millî Savunma ve İçişleri ba
kanlıklarınca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren altı ay içerisinde çıkartılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 7- 19/5/1927 tarihli ve 1034 sayılı 

Askerî Nekahethane ve Sanatoryumlarda Bulu
nan ve Sevkedilenlere ve Harb Yaralılannın ve 
Tebdilhavalılann Sureti İaşelerine Dair Kanun ile 
15/12/1934 tarihli ve 2615 sayılı Askerî Hastaha-
neler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkında Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Milli Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelik 
MADDE 6- (1) Bu Kanunun uygulan

masına ilişkin esaslar, normal yemeğin günlük 
istihkak tutarının belirlenmesinde parametre 
olarak kullanılacak olan besin maddelerinin 
cins ve miktarı, beslenme hizmetinin kurumun 
dışında yapılması veya yüklenici firmalar yahut 
idare tarafından verilecek yemek hizmetlerine 
yönelik ilkeler, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığı ile Sayıştayın da görüşü alına
rak Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde çıkartılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 7- (1) 19/5/1927 tarihli ve 1034 

sayılı Askerî Nekahethane ve Sanatoryumlarda 
Bulunan ve Sevkedilenlere ve Harb Yaralılannın 
ve Tebdilhavalılann Sureti İaşelerine Dair Kanun 
ile 15/12/1934 tarihli ve 2615 sayılı Askerî Has-
tahaneler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Revir
lerde Hastalann Beslenme ve Bakımlan Hakkın
da Kanun yürürlükten kaldınlmıştır. 
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Yürürlük 
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof Dr. H. Y. Gökalp 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. C. Ersümer 

Orman Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan 

(Milli Savunma Komisyonunun 
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Yürürlük 
MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı V. 
Prof Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. Çay 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
İçişleri Bakanı 

S. Tan tan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

F. Aytekin 
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TBMM (S. Sayısı: 33) 

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/315) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Dışişleri ve Adalet komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 27.9.2007 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3739 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Cemil Çiçek 
Başbakan V. 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/887 Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılma

sına İlişkin Kanun Tasarısı 
1 /903 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve 

Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/906 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/922 Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/931 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/934 Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı ile Romanya Kobiler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutaba
kat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/936 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Ba
kanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarı
mıyla İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/939 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda 

Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/941 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Ta

rım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/957 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/958 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde 
Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/963 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İş
birliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/965 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik 
Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/970 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Öz
bekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/973 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı 
Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/982 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş
birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçe
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/986 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadî Kal
kınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/987 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekono
mik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1014 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 

Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1016 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 
1/1020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 

Askerî-Bilimsel ve Askerî-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1044 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner
lik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1046 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim
sel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1051 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1058 Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1059 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1060 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1063 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1071 Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve 
Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1078 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi 
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1079 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 

1/1080 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gü
venlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1087 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Kat
kı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1088 Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1090 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1091 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı 

1/1092 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1095 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ta
rım Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1101 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı 
1/1107 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko

runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1109 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbir

liğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1116 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği Ara

sında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1117 Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 

Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü 
Konusundaki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1118 Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli Pro
tokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer 
Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkın
daki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1 /l 123 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Ka
bulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 33) 



— 5 — 

Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1124 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasın

da Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1128 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hari
tacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1138 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
1/1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın

da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 

Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1142 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1143 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1144 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1151 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif Hak
ları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1152 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/1159 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/1163 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Kon

feransı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1174 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1187 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1203 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Ku

rulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1231 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1238 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaş

masına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1253 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1256 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica

ret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1275 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1280 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1289 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1290 Tanık Koruma Kanunu Tasarısı 
1/1296 Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terö

rizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güven
lik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1302 Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Re
vizyonu ile İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1349 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 9.9.2005 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-1068/4107 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.8.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Türkiye adına 21.1.1998 tarihinde imzalanan "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhe
lerine Dair Sözleşme"nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3.11.1999 tarihli ve 4461 sayı
lı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş, anılan Sözleşme 29.12.1999 tarihli ve 99/13909 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 15.2.2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanmış ve Türkiye bakımından 1.8.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme, çocukların velayet hakkına sahip olmayan kişilerce bir ülkeden diğerine haksız ola
rak götürülmesi olaylarının artması ve bu olayların yol açtığı sorunlara etkili çözümler getirilebil
mesi için, uluslararası düzeyde hukukî işbirliğine duyulan ihtiyaç sonucunda hazırlanmıştır. 

Sözleşme aynı zamanda, Türkiye'nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz
leşmesinin, âkit devletlere çocuğun ana ve babasından onların rızası dışında ayrılmamasını güven
ce altına almak, ana ve babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, ken
di yüksek yararına aykırı olmadıkça ana babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde şahsi ilişki kurmak, 
bu amaçla çocuğun yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi hallerine karşı ted
bir almak yükümlülüğü getiren 9, 10 ve 11 inci maddelerinin uygulamaya geçirilmesi anlayışına da
yanmaktadır. 

Sözleşmenin 6 ncı maddesi uyarınca, Sözleşmede öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek 
üzere tespit edilen Merkezî Makama, diğer yetkili makamların yardımıyla haksız olarak Türkiye'ye 
getirilen veya alıkonulan çocuğun bulunduğu yeri bulmak, gerekli her türlü geçici tedbirleri alarak 
çocuğun ve başvuruda bulunan velayet hakkına sahip şahsın menfaatlerinin tehlikeye düşmesini ön
lemek, çocuğun, rıza ile mutat meskeninin bulunduğu ülkeye dönmesini veya sulh yoluyla bir çö
züme ulaşılmasını sağlamak, çocuğun iadesinin sağlanması veya şahsi ilişki kurulması hakkının ye
rine getirilmesi için adlî veya idarî işlemleri başlatmak ve çocuğun güvenli bir şekilde iadesini sağ
lamak gibi görevler yüklenmiştir. 

Diğer taraftan, Sözleşme uyarınca Adalet Bakanlığının üstlendiği görevler kapsamında, çocu
ğun iadesi veya çocukla şahsi ilişki kurulması davasının açılma usulü, taraf ehliyeti ve temsil, da
vanın açılacağı mahkemenin görev ve yetkisi, yargılama usulü, davaların en hızlı usullerle görülüp 
sonuçlandırılması, iade davasının hukukî niteliği, çocuğun bulunduğu yerin tespiti, rıza ile teslimi 
yararlarının korunması veya çocuğun yerinin değiştirilmemesi için alınacak idarî tedbirler gibi hu
suslarda iç hukukumuzda düzenleme boşluğu bulunmaktadır. 
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Bu çerçevede, Adalet Bakanlığının Sözleşme ile üstlendiği görev ve işlerin yasal çerçevesini 
oluşturmak ve bu suretle Türk hukuk mevzuatı ile uyum sağlamak amacıyla bir uygulama kanunu 
çıkarılmasında zaruret görülmüştür. 

Bu sebeple, Türkiye'nin ahdî yükümlülük gereği olarak, özel nitelikli düzenlemeler getiren bu 
Sözleşmenin amacına uygun, etkin, süratli ve yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere 
başta Sözleşmeye taraf Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere, taraf devletlerin bu konuya ilişkin 
uygulama kanunları da göz önünde tutularak bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarı ile, velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye gö
türülen veya alıkonulan çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine veya şahsi ilişki kur
ma hakkının kullanılmasına dair Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleş
menin uygulanmasını sağlamaya yönelik usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; Kanunun amacı, velayet hakkı ihlâl edilerek Sözleşmeye taraf bir ülke

den, diğer bir taraf ülkeye götürülen veya alıkonulan çocukların mutat meskeninin bulunduğu ülke
ye iadesine, yahut şahsî ilişki kurma hakkının kullanılması hakkındaki 25.10.1980 tarihli Uluslara
rası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya yönelik 
usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu maddede yer alan velayet hakkı ibaresi, ve
sayet hakkını da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 

Madde 2- Maddede, uluslararası çocuk kaçırmanın konusu ve şahsî uygulama alanı açıklan
maktadır. Kanun, velayet veya şahsî ilişki kurma hakkının ihlâlinden hemen önce mutat meskeni
nin bulunduğu Sözleşmeye taraf bir ülkeden, başka bir taraf ülkeye kaçırılan onaltı yaşını doldur
mamış bütün çocuklar hakkında uygulanacaktır. Uluslararası çocuk kaçırma, çocuğun mutat mes
keninin bulunduğu ülkenin kanunları uyarınca, bir kişiye, kuruma ve kuruluşa tek başına veya bir
likte kullanılmak üzere tevdi edilmiş bulunan velayet ya da şahsî ilişki kurma hakkı ihlâl edilmek 
suretiyle yerinin değiştirilmesi veya sınırlı bir süre için başka bir taraf ülkesinde bulunan çocuğun, 
bu sürenin dolmuş olmasına rağmen buna hakkı olmayan şahıs tarafından alıkonulup, mutat meske
ninin bulunduğu ülkeye gönderilmemesi hallerini kapsar. 

Madde 3- Madde ile; Kanunun uygulama alanı yönünden, "Merkezî Makam", "başvuru sahi
bi", "çocuk" "velayet hakkı", "şahsî ilişki kurma hakkı", "Sözleşme" "Genel Müdürlük", "uzman
lar" ve "mahkeme" kavramları tanımlanmaktadır. 

Madde 4- Bu madde, Sözleşmenin, hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması için 
taraf ülkelerde uluslararası irtibatı sağlayacak olan merkezî makamların kurulmasını öngören 6 ncı 
maddesine istinaden düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Merkezî Makamın, başvuruda bulunan kişi adına çocuğun iadesi 
veya şahsî ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla idarî ve adlî işlemleri yapmaya yetkili olacağı ön
görülmektedir. 

Madde 5- Madde, Sözleşmenin 7 nci maddesi ile ilgili olup, Merkezî Makamın görevlerini 
saymaktadır. Buna göre, Merkezî Makam, bu Kanun kapsamında, mahallî Cumhuriyet başsavcılığı 
aracılığı ile, çocuğun bulunduğu yerin tespiti ile menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirleri al
mak, çocuğun kendisini kaçırmış olan şahsın rızası ile iadesi yahut sulh yoluyla bir çözüme ulaşıl
ması için tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak, eğer bu mümkün değilse, çocuğun iade edilip edil-
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meyeceği veya şahsî ilişki hakkının kullanılması konusunda bir karar verilmek üzere yetkili mah
kemede dava açmak yükümlülüğüne sahip olacaktır. 

Maddede, Merkezî Makamın görevlerini duruma göre doğrudan doğruya ya da diğer yetkili 
makamların yardımıyla yerine getireceği belirtilmektedir. Bu çerçevede Merkezî Makam, kaçırılmış 
olan çocuğun bulunduğu yerin tespit edilmesi için, ilgili idarî makamlardan gerekli tedbirlerin alın
masını isteyebilecektir. 

Madde 6- Maddede, mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili mah
kemeler gösterilmiştir. Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işler aile hukuku kapsamında 
değerlendirilerek, görevli mahkeme 4787 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca belirlenmiş, yetki 
yönünden de, iade veya şahsî ilişki kurulması hakkında başvuru yapıldığı sırada çocuğun halen 
oturduğu yer veya eğer çocuk 10 uncu maddeye göre koruma altına alınmışsa, bu yer mahkemele
rinin, yetkili olacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 7- Madde ile çocuğun iadesine ilişkin başvuru ve dava açma usulü açıklanmış olup, mad
denin birinci fıkrası uyarınca, çocuğun velayet hakkı ihlâl edilerek yerinin değiştirildiğini veya alıko
nulduğunu ileri süren kişi, kurum veya kuruluş tarafından çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ül
kenin merkezî makamına veya Türkiye açısından Merkezî Makam olarak belirlenmiş olan Adalet Ba
kanlığına veya Sözleşmeye taraf diğer herhangi bir devlet merkezî makamına başvurabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında çocuğun iadesi hakkındaki davaların Merkezî Makam adına ma
hallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca açılacağı öngörülmüştür. Madde hükmü, medeni usul hukukun
da, savcılara bazı hallerde tanınan özel hukuk davası açma yetkisinin özel bir kanun hükmüne da
yanması gereğini yansıtmaktadır. 

Madde 8- Madde, Sözleşmenin, çocuğun bulunduğu devletin merkezî makamına, çocuğun rı
za ile iadesi için tüm önlemleri almak veya aldırmak yükümlülüğünü öngören 11 inci maddesiyle 
ilgili bulunmaktadır. Aynı düzenleme, 4787 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde de yer almaktadır. 
Maddeyle, mahkemece bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde, esasa girmeden önce, 
aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması özellikle çocuğun yüksek yararları 
bağlamında, anne ve babasıyla ilişkilerini sürdürmesi bakımından uzmanlardan da yararlanmak su
retiyle çocuğun sulh yoluyla iadesi sağlanmak istenmiştir. Ancak, sulh sağlanamadığı takdirde yar
gılamaya devam olunarak çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilip edilmemesi ko
nusunda bir karar verilecektir. 

Madde 9- Maddede, çocuğun iadesi hakkında davaların tâbi olacağı yargılama usulü açıklan
maktadır. Sözleşmenin taraf devletlerin adlî ve idarî makamlarına ivedilikle hareket etme yükümlü
lüğünü getiren 2 ve 11 inci maddeleri hükümleri dikkate alınarak, bu Kanunun uygulanmasından 
doğan tüm dava ve işler, 1086 sayılı Kanunda öngörülen "hızlı usul" hükümleri çerçevesinde basit 
yargılama usulüne göre öncelikle ve acele görülüp sonuçlandırılacaktır. 

Madde 10- Madde, sözleşmenin, taraf devletlere, her türlü geçici tedbirleri alarak çocuğun ya
rarlarının tehlikeye düşmesini önlemek yükümlülüğünü getiren 7 nci maddesinin (b) bendi hükmü 
uyarınca düzenlenmiştir. Maddede, çocuğun korunması amacıyla özgürlüğünün kısıtlanması söz 
konusu olduğundan, hüküm ve sonuçları itibarıyla özel hükümlerin konulması gerekmiştir. 
7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinden sadece (4) numaralı bendi hükmü çıkarılmak suretiyle 
aynen alınmıştır. 
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Uygulamada olayların niteliği ve tarafları dikkate alınarak, bu Kanundan doğan dava ve işlem
lerin sonuçlanmasına kadar çocuğun kendisini kaçıran veya haksız olarak alıkoyan kişinin yanında 
kalması tercih edilmektedir. Ancak bu halde, çocuğun yararları tehlike altında ise mahkeme hal ve 
şartlara göre çocuğun görüşünü almak ve uzmanlardan rapor almak suretiyle maddede yazılı geçici 
tedbirlere karar verebilecektir. Madde ile "çocuğun yararlan" çocuğun duygusal, bedensel ve zihin
sel gelişiminin tehlikeye düşmesi, çocuğun yanında bulunduğu kişinin bu duruma çare bulamaması 
veya buna gücünün yetmemesi halini de kapsayacak şekilde daha geniş bir ifade tarzı kullanılmıştır. 

Madde 11- Maddenin birinci fıkrasında, Sözleşme kapsamında, çocukla şahsî ilişki kurulması 
talebi ile bu talebin yerine getirilmesine yönelik adlî ve idarî işlemlerin, çocuğun iadesi talebi hak
kındaki usul ve esaslara tabi olacağı belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, mahkemece, çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması da
vası sonuçlanıncaya kadar, talepte bulunanla, çocuk arasında geçici tedbir niteliğinde olmak üzere 
ziyaret veya şahsî ilişki kurulmasına karar verilebilir. 

Madde 12- Sözleşmenin, yetkili adlî veya idarî makam tarafından çocuğun iadesine karar ve
rilmişse bu kararda, velayet hakkına ilişkin bir düzenlemenin yer almayacağını öngören 19 uncu 
maddesi ile ilgili bulunmaktadır. Burada, çocuğun iadesine karar verilmesi halinde, bu kararın hiç
bir zaman velayet hakkının iade başvurusunda bulunan kimseye ait olduğu anlamına gelmeyeceği 
düşüncesinden hareket edilmiş ve bu nedenle velayet hakkına ilişkin düzenlemeleri yapmak yetki
si, çocuğun iade edileceği devletin makamlarına bırakılmıştır. Ancak iade talebinin reddedilmesi 
durumunda, mahkeme çocuğun velayeti konusunda düzenleme yapabilir. Böylece çocuğun yaban
cı ülkeye iade edilmemesi durumunda, velayet hakkında sahip olmayan taraf ile çocuk arasında 
velayet ilişkisinin yeniden tesis edilmesi sağlanmak istenmiştir. 

Madde 13- Bu madde, Sözleşmenin 17 nci maddesindeki talepte bulunulan devlette velayete 
ilişkin bir karar verilmiş olmasının bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde çocuğun iadesi talebinin 
reddine gerekçe oluşturmayacağı hükmünü karşılamaktadır. Maddeyle, bir velayet kararının başka 
bir haksız eylem olan kaçırma olayını bertaraf etmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Çocuğun gö
türüldüğü veya alıkonulduğu devlet mahkemesince bir velayet kararı verilmiş olsa dahi, çocuğun 
iadesine karar verilebilecektir. Bununla birlikte, mahkeme, iade talebini değerlendirirken söz konu
su velayet kararının Sözleşmenin uygulama alanına girebilecek sebeplerini dikkate alabilir. 

Madde 14- Maddeyle, Sözleşmenin 19 uncu ve Kanunun 12 nci maddeleriyle bağlantılı ola
rak, görülmekte olan bir iade davası sırasında velayet davası da açılmış ise, velayete ilişkin dava
nın bekletilmesi gereği kabul edilmiştir. Sözleşme ilke olarak çocuğun iade edilip edilmeyeceği ko
nusunda bir karar verilmesini öngörmektedir. Çocuğun iadesi yönünde verilecek karar, hiçbir suret
le velayet hakkına ilişkin hüküm içermez. Ancak iade talebinin reddine karar verilmişse, mahkeme
ce velayet hakkına ilişkin bir karar verilebilir. 

Bu bakımdan, bir iade davası sırasında, açılmış bulunan bir velayet davasının görülmesi, Söz
leşme hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu sebeple iade davası devam ederken velayet dava
sı da açılmış ise velayete ilişkin dava, iade davasının sonucuna kadar bekletilir. Dava sonucunda, ço
cuğun iadesine karar verilmişse artık velayet hususu düzenlenemeyecektir. Buna karşılık iade talebi
nin reddine karar verilmişse, bu halde, velayet davası ile ilgili esasa ilişkin hüküm kurulabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 33) 



- 1 1 -

Madde 15- Madde, 14 üncü maddede işaret edilen hususlar esas alınmak suretiyle düzenlenmiş
tir. İade davası ile velayet davası birleştirilmiş ise, birleştirilen davaların 1086 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinde yazılı usule göre ayrılmasına karar verilmesi ve öncelikle iade talebi hakkında süratle ve 
esasa ilişkin Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak bir hüküm tesis edilmesi gerekmektedir. 

Madde 16- Bu madde, Sözleşmenin taraf devletlere, ülkelerinin sınırlan içinde Sözleşmenin 
amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere uygun bütün önlemleri alma yükümlülüğü ile hızlı 
yargılama usulüne ilişkin yükümlülükler getiren 2 ve 11 inci maddeleri göz önünde tutularak dü
zenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, 1086 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi gereğince bu Ka
nunun uygulanmasından doğan dava ve işlerin ivedi görülmesi gereken davalardan olduğu, dolayı
sıyla adlî tatilde de görüleceği hükmü kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkra hükmünün sonucu olarak, bu Kanunun uygulanmasın
dan doğan dava ve işlerde 1086 sayılı Kanunun adlî tatil nedeniyle sürelerin uzatılmasına ilişkin hü
kümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Madde 17- Maddeyle, bu Kanunun uygulanmasında çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulma
sı hakkında verilen kararlar, aile hukuku ile ilgili bulunduğundan, 1086 sayılı Kanunun 443 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulmasına dair kararların 
kesinleştiğinde yerine getirileceği kabul edilmiştir. Böylece kesinleşmemiş bir iade kararma daya
narak, çocuğun yabancı bir ülkeye iade edilmesinden sonra, söz konusu kararın çocuğu yanında bu
lunduran kişi lehine değişmesi halinde ortaya çıkabilecek sakıncalar giderilmek istenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması hakkında kararla
ra karşı Merkezî Makam, başvuruda bulunan veya davalı tarafın kanun yollarına başvurabilecekle
ri açıklanmıştır. 

Madde 18- Maddede, uluslararası nitelik taşıyan çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması 
hakkında ilâmların yerine getirilmesi, 2004 sayılı Kanunun hükümlerine tâbi tutulmuştur. Madde
nin birinci fıkrasında 2004 sayılı Kanunun 25 inci maddesi kısmen değiştirilmek suretiyle, çocuğun 
iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmların icra emri tebliğ edilmeksizin yerine getirilmesi 
uygun görülmüştür. Bu suretle çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması kararlarının Sözleşmeye uy
gun olarak en hızlı usullerle yerine getirilmesi ve uygulamada zaman zaman şikâyetlere sebep olan, 
icra emri süresi içinde çocuğun tekrar kaçırılmasının önüne geçilmesinin sağlanması istenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bu Kanun gereğince verilen geçici tedbir kararlarının, niteliğine 
göre, ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Madde 19- 2004 sayılı Kanunun 80 inci maddesi dikkate alınarak yazılan bu maddenin birin
ci fıkrasında, çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmın icrası sırasında, çocuğun ya
nında bulunduğu kişi bulunmaz veya hemen bulundurulması mümkün olmaz ise ilâmın gıyabında 
yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca çocuğun yanında bulunduğu kişi, çocuğun bulunabileceği 
yerleri göstermekle zorunlu tutulmuş ve icra müdürünün bu yerleri gerektiğinde zorla açtırma yet
kisine sahip olduğu belirtilmiştir. 

Madde 20- Maddede, 2004 sayılı Kanunun 81 inci maddesindeki hükmü tekrar edilmektedir. 
Buna göre kolluk kuvvetleri icra müdürlüğünün yazılı başvurusu üzerine yardım etmek ve emirle
rini yerine getirmekle yükümlüdür. 
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Madde 21- Madde, çocuğun korunması amacıyla düzenlenmiştir. İcra ve İflâs Kanununun, ço
cukların teslimine ve çocukla şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasının, icra müdürü ile bir
likte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pe
dagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitim
cinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilmesini düzenleyen 25/b maddesine yollama yapılmıştır. 

Madde 22- Madde, çocukların korunması amacıyla düzenlenmiştir. Çocuğun iadesi veya şahsî 
ilişki kurulması hakkında bir kararın yerine getirilmesinin, çocuğun fiziksel veya duygusal yönden 
gelişimini ağır bir tehlike altında bırakacağının uzman tarafından tespit edilmesi durumunda, icra 
müdürü tarafından talep üzerine veya kendiliğinden söz konusu tehlike ortadan kalkıncaya kadar ic
ranın erteleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 23- Maddede, iade veya şahsî ilişki kurulmasına dair kararların icrası suretiyle çocu
ğun iadesi, başvuruda bulunanın veya tayin edeceği kişi yahut kurum yetkilisinin hazır bulunması 
şartına bağlanmıştır. Uygulamada, genellikle başvuran şahıs veya kurum yabancı ülkede bulundu
ğu için iade veya şahsî ilişki kurulmasına dair kararın icrasında çocuğun kime teslim edileceği hu
susu ciddi sorun arz etmektedir. Bu hükümle, icra suretiyle çocuğun teslim edilemediği hallerde or
taya çıkan sorunların bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 24- Maddede, mahkemece talep üzerine veya kendiliğinden iade ya da şahsî ilişki ku
rulması işlemleri sonuçlanıncaya kadar çocuğun yerinin izlenmesi için hal ve şartlar da göz önün
de tutularak maddede yazılı geçici tedbirlere karar verilebileceği hükme bağlanmıştır. Uygulamada 
çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması işlemleri devam ederken veya iade sürecinde, çocuğun 
yanında bulunduğu kişi tarafından kötü niyetli olarak adresinin değiştirilmesi, gizlenmesi hatta baş
ka bir ülkeye kaçırılması sebebiyle çocuğun teslim edilememesi, ciddi sorunların ortaya çıkmasına 
yol açmaktadır. Madde hükmü sorunlara çözüm getirilmesi bakımından gerekli görülmüştür. 

Maddede, çocuk ve yanında bulunduğu şahsın hürriyetinin kısıtlanması söz konusu olup, böy
le önemli bir konunun şartları, hüküm ve sonuçları özel hükümlerin konulmasını zorunlu kılmıştır. 

Madde 25- Maddede uluslararası nitelikte çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurulması konusun
da verilmiş bir karara aykırı olarak çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından sonra tekrar kaçıran ta
raf ile bu eylemlere iştirak edenlerin yaptırıma tâbi tutulması düzenlenmiştir. 

Madde 26- Madde, 2253 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi hükmünden kısmen değiştirilmek 
suretiyle alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasına göre bu Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca bir ai
le yanına veya paralı özel bir kurum ya da benzeri teşekküllere yerleştirilen küçüğün giderleri Dev
letçe ödenir. Zira, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşmenin 26 ncı 
maddesine Devletimiz tarafından çekince konulduğundan söz konusu giderlerin ilgililerden tahsil 
edilmesi cihetine gidilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, haksız yere ödeme yapılmasına sebebiyet veren ilgililere karşı 
Devlet'in, genel hükümler uyarınca rücû hakkının saklı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 27- Bu madde Sözleşmenin 26 ncı maddesinin, "Her merkezî makamın Sözleşmeyi uy
gularken kendi masraflarını karşılar" hükmü dikkate alınarak düzenlenmiştir. Maddenin birinci fık
rasında, bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerin harca tâbi olmadığı, yargılama mas
raflarının ise kovuşturma ödeneğinden karşılanacağı, bununla birlikte 1086 sayılı Kanundaki genel 
kurala uygun olarak, yargılama masraflarının davayı kaybedene yükletileceği belirtilmektedir. 
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Maddenin ikinci fıkrası, Türkiye'nin Sözleşmenin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, kanunî 
danışman ve müşavirlerin katılımından doğan masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan masraf
ları üstlenmeyeceği şeklinde koymuş olduğu çekince hükmünü karşılamaktadır. 

Madde 28- Madde, Sözleşmenin, taraf bir devletin vatandaşları ile bu devlette mutat meskeni 
bulunan şahısların Sözleşmenin uygulanması ile ilgili bütün konularda, diğer taraf devlette, bu dev
letin vatandaşları ile aynı şartlarla adlî yardıma hak kazanacaklarını öngören 25 inci maddesi hük
mü göz önünde tutularak düzenlenmiştir. Madde uyarınca başvuruda bulunan, Türk hukukunun ön
gördüğü usul ve şartlarda adlî yardımdan yararlanma hakkına sahiptir. 

Madde 29- Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda, Türk Medeni Kanununun aile huku
kuna ilişkin hükümleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Gö
rev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ve İcra ve İflâs Kanunu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 1- Madde, Sözleşmenin 35 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüyle ilgili bu
lunmaktadır. Sözleşme ancak ilgili devletler açısından yürürlüğe girmesinden sonra meydana gelen 
çocuğun kaçırılması veya haksız olarak alıkonulması hallerinde uygulama alanı bulabilecektir. Bu
na göre, çocuğun kaçırılmadan ve haksız olarak alıkonulmadan önce mutat meskeninin bulunduğu 
devlet yahut çocuğun kaçırıldığı ya da haksız olarak alıkonulduğu devlet bu fiillerin gerçekleştiği 
sırada Sözleşmeye taraf değilse bu Sözleşme hükümleri uygulanmaz. Sözleşme Türkiye yönünden 
1.8.2000 tarihinde yürürlüğe girdiği cihetle maddede, bu Kanun hükümlerinin 1.8.2000 tarihinden 
sonra meydana gelen bu Kanun kapsamındaki dava ve işler hakkında uygulanacağı vurgulanmıştır. 

Madde 30- Yürürlük maddesidir. 
Madde 31- Yürütme maddesidir. 
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22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 2.12.2005 

Esas No.: 1/1101 

Karar No.: 95 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 19.9.2005 tarihinde tali komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, esas 
komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî 
Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı (1/1101)", Komisyonumuzun 26.10.2005 tarihli 33 üncü birleşimi 
ile 24.11.2005 tarihli 34 üncü birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüş, Tasarı metni üzerindeki kabul ve 
değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının başlığında yer alan "Veçhelerine" ibaresinin daha anlaşılır bir şekilde ifade 
edilmesini sağlamak amacıyla Tasarının başlığı "Yön ve Kapsamına" olarak değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi; maddede geçen "iadesi konusunda" ibaresinin daha iyi bir şekilde 
ifade edilebilmesi ve muhtemel bir anlam karmaşasına sebep olmaması amacıyla "iadesine dair" 
biçiminde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 
23 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesi; birinci fıkranın (d) bendinin, çocuğun yanında bulunduğu kişinin 
çocukla birlikte düzenli olarak bulunduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine görünmesinin, bu 
Kanunla hedeflenen amaca hizmet etmekten daha çok, çocuğun psikoloji ve gelişimi üzerindeki 
olumsuz etkilerinin muhtemel olması sebebiyle madde metninden çıkartılmak ve diğer bentler 
teselsül ettirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 25 inci maddesi, 31.5.2005 tarihli ve 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesiyle 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 341 inci maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla, madde başlığı ve 
metni üzerinde gerekli değişikliğin yapılması suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, geçici 1 inci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarı, kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tâbi tutulmuştur. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Kâtip 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 

Süleyman Sarıbaş 
Malatya 

Üye 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

(Karşı oyum eklidir) 

Başkanvekili 

Recep Özel 

İsparta 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Fehmi Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

(Karşı oyum eklidir) 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oyum eklidir) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Sözcü 

Ramazan Can 

Kırıkkale 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Halil Özyolcu 

Ağrı 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oyum eklidir) 

Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Enver Yılmaz 
Ordu 

Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Toplantıya katılmadı) 
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KARŞI OY YAZISI 
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Tasarısının 12., 13., 

14. ve 15. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, fiili uygulamada Türk vatandaşları aleyhine 
sonuç doğurabilecek niteliktedir. 

Şöyle ki; bu düzenlemeyle herhangi bir nedenle yurt dışından Türkiye'ye gelen ya da getirilen 
bir Türk çocuğu hakkında, Türk mahkemelerinin velayet konusunda karar verememeleri 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu durumda bulunanların velayetle ilgili istekleri Türk mahkemesinde 
incelenmeksizin, öncelikle iade kararı verilecektir. Fiili durumda çocuk Türk vatandaşı olsa dahi, 
onun hakkında kendi ülkesinin mahkemesinin velayet kararı vermesi engellenmiş bulunmaktadır. 
Bu husus ceza hukukundaki vatandaşın iade edilemezliği kuralıyla çelişki teşkil eden bir durumdur 
ve ulusal egemenlik ilkesine açıkça aykırıdır. Velayet davalan nitelik olarak sadece özel hukuka 
ilişkin olmayıp, kamu hukukunu da ilgilendiren bir yanı vardır. Kamu hukukunu ilgilendiren böyle 
bir konuda, sözleşmede şart olmamasına rağmen fiili olarak Türk Mahkemesinin vatandaşı 
hakkında karar verme hakkını sınırlayan düzenlemeye, karşıyız. 

Orhan Eraslan M. Nuri Soygun Mehmet Küçükasık 
Niğde Tekirdağ Bursa 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 4.10.2007 

Esas No.: 1/315 

Karar No.: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunun, 27/9/2007 tarih ve B.02.0.KKG/196/279/3739 sayılı yazısıyla, İçtüzüğün 
77 nci maddesi uyarınca yenilenen "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Ka
nun Tasarısı (1/315)", Başkanlığınızca, 1/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Dışişleri Komis
yonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Söz konusu Kanun Tasarısı (1/315), Başkanlıkça, 22 nci Yasama Döneminde 1/1101 esas nu
marasıyla 19/9/2005 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon, söz konusu Ka
nun Tasarısını, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temsilci
leri ile Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımlarıyla 26/10/2005 ve 24/11/2005 tarihli 33 ün
cü ve 34 üncü toplantılarda görüşmüş ve 2/12/2005 tarihinde 95 numaralı kararıyla düzenlemiş ol
duğu rapor ve metni Başkanlığa sunmuştur. Söz konusu Kanun Tasarısı, 1037 Sıra Sayısı ile Genel 
Kurul Gündemine girmiş, ancak yasama dönemi sona erdiğinden hükümsüz kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince, 2/6/2007 tarihli 894 sayılı kararla İçtüzüğün 77 nci madde
sinin birinci fıkrasına "Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki 
dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir" hükmü 
eklenmiştir. 

Komisyonumuz, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 3/10/2007 tarihli 2 nci toplantısında, söz konusu Kanun 
Tasarısı ile ilgili olarak, önceki Yasama Dönemine ait komisyon raporunu ve metinleri görüşmüş
tür. Bütün görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. Komisyonumuzda, müzakereler sırasında aşağıda be
lirtilen görüşler ifade edilmiştir. 

Yenilenen Kanun Tasarısının yeni baştan ele alınıp sonuçlandırılması dile getirilmiş, ayrıca söz 
konusu Kanun Tasarısının 12, 13, 14 üncü ve 15 inci maddelerinin birlikte değerlendirildiğinde ço
cuğun iadesine karar verilmesi durumunda, velayet hakkında karar verilemeyecek olmasının, Türk 
mahkemelerinin, yargı yetkisine el atma anlamı taşıdığı ileri sürülmüştür. 

Parlamento hukukuna egemen "istimrar/süreklilik", yasama ekonomisi ilkeleri, düzenleme ala
nında raporu temelden sarsacak yeni gelişmelerin yokluğu ve benzeri nedenlerle 22 nci Yasama Dö
nemi Adalet Komisyonu raporu ve metinlerinin aynen kabulünün daha yerinde olacağı, gerekmesi 
halinde Genel Kurulda önergeler yoluyla değişiklikler yapılabileceği, egemenliğe yönelik itirazla
rın ise milletlerarası sözleşmeler hukuku ve Anayasanın 6 nci ve 90 inci maddelerinin birlikte yo
rumu karşısında geçerli olmadığı görüşü ağırlık kazanmıştır. 

Yollama yapılan İçtüzük hükmü uyarınca, 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu raporu 
ve metni, oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet İyimaya 

Ankara 
Kâtip 

İlknur İnceöz 
Aksaray 

Üye 

Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ayla Akat Ata 

Batman 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

Üye 
Ali Rıza Öztürk 

Mersin 

(Muhalefet şerhim vardır) 
Üye 

Rahmi Güner 
Ordu 

(Muhalefet şerhim var) 

Başkanvekili 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 

Ahmet Aydın 
Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
Üye 

Fatih Metin 
Bolu 
Üye 

Celal Erbay 
Düzce 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Öztürk 
Konya 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İsa Gök 
Mersin 

Üye 
Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Üye 
Ali ihsan Köktürk 

Zonguldak 

Sözcü 
Mehmet Emin Ekmen 

Batman 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Yılmaz Tunç 

Bartm 
Üye 

Mehmet Tunçak 
Bursa 

Üye 
Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 

Üye 

İhsan Koca 
Malatya 

Üye 
Mustafa Hamarat 

Ordu 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 

(Muhalefet şerhim vardır) 
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KARŞI OY YAZISI 
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Tasarısının 12., 13., 

14. ve 15. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, fiili uygulamada Türk vatandaşları aleyhine 
sonuç doğurabilecek niteliktedir. 

Şöyle ki; bu düzenlemeyle herhangi bir nedenle yurt dışından Türkiye'ye gelen ya da getirilen 
bir Türk çocuğu hakkında, Türk mahkemelerinin velayet konusunda karar vermemeleri 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu durumda bulunanların velayetle ilgili istekleri Türk mahkemesinde 
incelenmeksizin, öncelikle iade kararı verilecektir. Fiili durumda çocuk Türk vatandaşı olsa dahi, 
onun hakkında kendi ülkesinin mahkemesinin velayet kararı vermesi engellenmiş bulunmaktadır. 
Bu husus ceza hukukundaki vatandaşın iade edilemezliği kuralıyla çelişki teşkil eden bir durumdur 
ve ulusal egemenlik ilkesine açıkça aykırıdır. Velayet davaları nitelik olarak sadece özel bir hukuka 
ilişkin olmayıp, kamu hukukunu da ilgilendiren bir yanı vardır. Kamu hukukunu ilgilendiren böyle 
bir konuda, sözleşmede şart olmamasına rağmen fiili olarak Türk Mahkemesinin vatandaşı 
hakkında karar verme hakkını sınırlayan düzenlemeye, karşıyız. 

Rahmi Güner Ali Rıza Oztürk Ali İhsan Köktürk 
Ordu Mersin Zonguldak 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 
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HUKÜMETIN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN 
HUKUKÎ VEÇHELERİNE DAİR 

KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

velayet hakkı ihlâl edilerek Sözleşmeye taraf bir 
ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen veya 
alıkonulan çocuğun mutat meskeninin bulun
duğu ülkeye iadesine veya şahsî ilişki kurma 
hakkının kullanılmasına dair 25.10.1980 tarihli 
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veç
helerine Dair Sözleşmenin uygulanmasını sağ
lamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun, bir kişiye veya 

bir kuruma tek başına veya birlikte kullanılmak 
üzere tevdi edilmiş bulunan ve yer değiştir
menin veya alıkonulmanın gerçekleştiği sırada 
fiilen kullanılmakta olan velayet veya şahsî 
ilişki kurulması haklarının ihlâlinden hemen 
önce mutat meskeninin bulunduğu taraf ül
kelerden birinde bulunan çocuklara uygulanır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 
a) Merkezî Makam: Adalet Bakanlığını, 
b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında 

çocuğun yeri değiştirilmeden veya alıkonul
madan önce bakım, gözetim ve koruma veya 
şahsi ilişki kurma hakkını fiilen kullanan ger
çek kişi ile kurum ve kuruluşları, 

c) Çocuk: Onaltı yaşını tamamlamamış 
kişileri, 

d) Velayet hakkı: Çocuğun bakım, gözetim 
ve koruma ile meskenini tayin etme hakkını, 

e) Şahsî ilişki kurma hakkı: Çocuğun 
belirli bir süre mutat meskeninin bulunduğu 
yerden başka bir yere götürülmesi hakkını, 

f) Sözleşme: 25.10.1980 tarihli Ulus
lararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine 
Dair Sözleşmeyi, 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN 
HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR 

KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

velayet hakkı ihlâl edilerek Sözleşmeye taraf bir 
ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen veya 
alıkonulan çocuğun mutat meskeninin bulun
duğu ülkeye iadesine veya şahsî ilişki kurma 
hakkının kullanılmasına dair 25.10.1980 tarihli 
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veç
helerine Dair Sözleşmenin uygulanmasını sağ
lamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun, bir kişiye veya 

bir kuruma tek başına veya birlikte kullanılmak 
üzere tevdi edilmiş bulunan ve yer değiştir
menin veya alıkonulmanın gerçekleştiği sırada 
fiilen kullanılmakta olan velayet veya şahsî 
ilişki kurulması haklarının ihlâlinden hemen 
önce mutat meskeninin bulunduğu taraf ül
kelerden birinde bulunan çocuklara uygulanır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 
a) Merkezî Makam: Adalet Bakanlığını, 
b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında 

çocuğun yeri değiştirilmeden veya alıkonul
madan önce bakım, gözetim ve koruma veya 
şahsi ilişki kurma hakkını fiilen kullanan ger
çek kişi ile kurum ve kuruluşları, 

c) Çocuk: Onaltı yaşını tamamlamamış 
kişileri, 

d) Velayet hakkı: Çocuğun bakım, gözetim 
ve koruma ile meskenini tayin etme hakkını, 

e) Şahsî ilişki kurma hakkı: Çocuğun 
belirli bir süre mutat meskeninin bulunduğu 
yerden başka bir yere götürülmesi hakkını, 

f) Sözleşme: 25.10.1980 tarihli Uluslararası 
Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair 
Sözleşmeyi, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

g) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Ulus
lararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür
lüğünü, 

h) Uzmanlar: Sosyal çalışmacı, psikolog 
ve pedagog gibi meslek mensuplarını, 

ı) Mahkeme: Aile mahkemesini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezî Makamın Alacağı Tedbirler 
Merkezî Makam 
MADDE 4- (1) Sözleşmenin öngördüğü 

yükümlülükler Merkezî Makam tarafından, 
mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığı ile 
yerine getirilir. 

(2) Merkezî Makam, başvuruda bulunan 
adına çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurul
masını sağlamak amacıyla idarî ve adlî işlem
leri yapmaya yetkilidir. 

Merkezî Makamın görevleri 
MADDE 5- (1) Merkezî Makam, mahallî 

Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile; 
a) Sözleşme kapsamında çocuğun iadesi 

veya şahsî ilişki kurulma hakkının kullanılması 
konusunda bir başvurunun yapılmasını müteakip 
çocuğun bulunduğu yerin tespiti ile menfaat
lerinin korunması için kolluk ve diğer yetkili 
makamları görevlendirmek de dahil olmak üzere 
gerekli bütün tedbirleri alır. 

b) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan 
kişinin rızası ile iadesi veya taraflar arasında 
sulh yoluyla bir çözüme ulaşılmasını teminen 
gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlar. 

c) Çocuğun kendisini kaçırmış olan kişinin 
rızası ile iadesi veya taraflar arasında sulh 
yoluyla bir çözümün bulunması mümkün değil
se, çocuğun iade edilip edilmeyeceği veya şahsî 
ilişki hakkının kullanılması konusunda bir karar 
verilmek üzere yetkili mahkemeye dava açar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Usul Hükümleri 

Görev ve yetki 
MADDE 6- (1) Bu Kanunun uygulan

masından doğan dava ve işlerde görevli mah-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

g) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Ulus
lararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür
lüğünü, 

h) Uzmanlar: Sosyal çalışmacı, psikolog 
ve pedagog gibi meslek mensuplarını, 

ı) Mahkeme: Aile mahkemesini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezî Makamın Alacağı Tedbirler 
Merkezî Makam 
MADDE 4- (1) Sözleşmenin öngördüğü 

yükümlülükler Merkezî Makam tarafından, 
mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığı ile 
yerine getirilir. 

(2) Merkezî Makam, başvuruda bulunan 
adına çocuğun iadesi veya şahsî ilişki kurul
masını sağlamak amacıyla idarî ve adlî işlem
leri yapmaya yetkilidir. 

Merkezî Makamın görevleri 
MADDE 5- (1) Merkezî Makam, mahallî 

Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile; 
a) Sözleşme kapsamında çocuğun iadesi 

veya şahsî ilişki kurulma hakkının kullanılması 
konusunda bir başvurunun yapılmasını müteakip 
çocuğun bulunduğu yerin tespiti ile menfaat
lerinin korunması için kolluk ve diğer yetkili 
makamları görevlendirmek de dahil olmak üzere 
gerekli bütün tedbirleri alır. 

b) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan 
kişinin nzası ile iadesi veya taraflar arasında 
sulh yoluyla bir çözüme ulaşılmasını teminen 
gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlar. 

c) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin 
nzası ile iadesi veya taraflar arasında sulh yoluy
la bir çözümün bulunması mümkün değilse, 
çocuğun iade edilip edilmeyeceği veya şahsî 
ilişki hakkının kullanılması konusunda bir karar 
verilmek üzere yetkili mahkemeye dava açar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Usul Hükümleri 

Görev ve yetki 
MADDE 6- (1) Bu Kanunun uygulan

masından doğan dava ve işlerde görevli mah-
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keme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi 
bulunmayan yerlerde bu Kanun kapsamına 
giren dava ve işlerde 9.1.2003 tarihli ve 4787 
sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanunun 2 nci mad
desinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

(2) İade veya şahsî ilişki kurulması hak
kında başvuru yapıldığı sırada çocuğun halen 
oturduğu veya 10 uncu maddeye göre koruma 
altına alındığı yer mahkemeleri yetkilidir. 

Başvuru usulü 
MADDE 7- (1) Çocuğun, velayet hakkı 

ihlal edilerek yerinin haksız olarak değiştiril
diğini veya alıkonulduğunu ileri süren kişi, 
kurum veya kuruluş, çocuğun geri dönmesini 
sağlamak için çocuğun mutat meskeninin 
bulunduğu merkezî makama veya Merkezî 
Makama veya Sözleşmeye taraf diğer herhangi 
bir devlet merkezî makamına başvurabilir. 

(2) Çocuğun iadesi hakkındaki davalar, 
Merkezî Makam adına mahallî Cumhuriyet 
başsavcılığınca açılır. 

(3) Davanameye yabancı merkezî makam 
veya başvuruda bulunan veyahut çocuğu yanın
da bulunduran kişi tarafından ibraz edilen bel
geler eklenir. Bu Kanunun uygulanmasında 
merkezî makam tarafından gönderilen bel
gelerin tasdiki aranmaz. 

(4) Mahkeme çocuğun iadesi veya şahsî 
ilişki kurulması talebinin değerlendirilmesine 
esas olmak üzere, gerekli gördüğü tüm bilgi ve 
belgelerin ibrazını isteyebilir. 

Sulh yoluyla çözüm 
MADDE 8- (1) Mahkeme, bu Kanunun 

uygulanmasından doğan dava ve işlerde esasa 
girmeden önce, çocuğun iadesini uzmanlardan 
da yararlanarak sulh yoluyla teşvik eder. Sulh 
sağlanamadığı takdirde yargılamaya devam 
olunarak esas hakkında karar verilir. 

Yargılama usulü 
MADDE 9- (1) Çocuğun iadesine dair 

davaname, duruşma günü ile birlikte taraflara 
tebliğ olunur. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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(2) Bu Kanunun uygulanmasından doğan 
tüm dava ve işler basit yargılama usulüne göre 
öncelikle ve acele görülür. 

Geçici koruma tedbirleri 
MADDE 10- (1) Mahkeme, talep üzerine 

veya re'sen çocuğun yüksek yararının tehlikeye 
düşmesini önlemek için, dava sonuna kadar 
aşağıda belirtilen geçici tedbirlere, gerektiğin
de çocuğun görüşünü ve uzmanlardan rapor al
mak suretiyle karar verebilir: 

a) Bakım ve gözetimi üzerine alan ak
rabalardan birine teslim, 

b) Bakım ve gözetimi üzerine alan 
güvenilir bir aile yanına yerleştirme, 

c) Çocuk bakımı ve yetiştirme veya ben
zeri resmî yahut özel kurumlara yerleştirme, 

d) Resmî veya özel bir hastaneye veya 
tedavi evine yahut eğitimi güç çocuklara mah
sus kurumlara yerleştirme. 

Şahsî ilişki kurulması 
MADDE 11- (1) Şahsî ilişki kurma hak

kının korunması veya tesisi talebi ile bu talep 
üzerine yürütülecek adlî ve idarî işlemler, 
çocuğun iadesi talebi hakkındaki usul ve esas
lara tâbidir. 

(2) Çocuğun iadesi veya çocukla şahsî iliş
ki kurulması davasının neticelenmesine kadar, 
mahkemece başvuruda bulunan ile çocuk 
arasında geçici olarak şahsî ilişki kurulması 
kararı verilebilir. 

İade davasında velayet 
MADDE 12- (1) Çocuğun iadesi konusun

da bir karar verilmiş ise, bu hükümde ayrıca 
velayete ilişkin karar verilmez. Ancak, çocuğun 
iadesi talebinin reddine karar verilmesi halinde, 
velayet hakkına dair bir karar verilebilir. 

Velayet kararının iade davasına etkisi 
MADDE 13- (1) Çocuğun iadesi baş

vurusunun yapılmasından sonra verilmiş bir 
velayet karan, bu Kanun hükümleri çerçevesin
de çocuğun iadesi talebinin reddine gerekçe 
oluşturmaz. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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Bekletici mesele 
MADDE 14- (1) Görülmekte olan bir iade 

davası sırasında velayet davası da açılmış ise, 
velayete ilişkin dava bekletilir. 

Davaların ayrılması 
MADDE 15- (1) İade davası ile velayet 

davası birleştirilmiş ise birleştirilen davalar tef
rik edilerek öncelikle iade davası görülüp 
sonuçlandırılır. 

Adlî tatil 
MADDE 16- (1) Bu Kanunun uygulan

masından doğan dava ve işler adlî tatilde de 
görülür. 

(2) Bu Kanunun uygulanmasından doğan 
dava ve işlerde, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî 
tatil nedeni ile sürelerin uzatılmasına ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

Kararın kesinleşmesi 
MADDE 17- (1) Çocuğun iadesine veya 

şahsî ilişki kurulmasına dair kararlar kesinleş
tiğinde yerine getirilir. 

(2) Çocuğun iadesi ve şahsî ilişki kurul
ması hakkındaki kararlara karşı Merkezî 
Makam, başvuruda bulunan veya davalı 
tarafından kanun yoluna başvurulabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kararların Yerine Getirilmesi 

Kararın yerine getirilmesi 
MADDE 18- (1) Çocuğun iadesine veya 

şahsi ilişki kurulmasına dair ilâmlar, 9.6.1932 
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
ilgili hükümlerine göre çocuğun bulunduğu 
yerdeki icra müdürlüğünce İcra ve İflâs 
Kanununun 25 inci maddesinde yazılı şekilde 
bir icra emri tebliğ etmeksizin yerine getirilir. 

(2) Bu Kanun gereğince verilen geçici ted
bir kararları Cumhuriyet başsavcılığınca, Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıy
la yerine getirilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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İcra müdürlüğünün yetkisi 
MADDE 19- (1) Çocuğun iadesi ve şahsî 

ilişki kurulmasına dair ilâmın icrası sırasında, 
çocuğu yanında alıkoyan kişi bulunmaz veya 
hemen bulundurulması mümkün olmazsa 
ilâmın yerine getirilmesi yokluğunda yapılır. 

(2) Çocuğu alıkoyan kişi icra müdür
lüğünün isteği halinde, çocuğun bulunabileceği 
yerleri derhal göstermek zorundadır. Bu yerler 
gerektiğinde zorla açtırılır. 

Kolluk kuvvetlerinin görevleri 
MADDE 20- (1) Zor kullanma hususunda 

bütün kolluk kuvvetleri icra müdürlüğünün yazılı 
başvurusu üzerine kendisine yardım etmek ve 
emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Koruma tedbirlerinin yerine getirilmesi 
MADDE 21- (1) Çocuk hakkında alınacak 

her türlü koruma tedbirleri sırasında, fiziksel ve 
zihinsel yönden zarar görmemesi için 2004 
sayılı İcra ve İflâs Kanununun 25/b maddesinde 
öngörülen hükümler uygulanır. 

İcranın ertelenmesi 
MADDE 22- (1) İlamın yerine getiril

mesinin, çocuğun fiziksel ve duygusal yönden 
gelişimini ağır bir tehlike altında bırakacağının 
uzman tarafından tespit edilmesi durumunda, 
icra müdürü tarafından, talep üzerine veya 
re'sen söz konusu tehlike ortadan kalkıncaya 
kadar icra ertelenir. 

Çocuğun iadesi 
MADDE 23- (1) İade veya şahsî ilişki 

kurulmasına dair kararların icrası suretiyle 
çocuğun teslimi ancak başvuruda bulunanın 
veya tayin edeceği bir kişi yahut kurum yet
kilisinin huzurunda yerine getirilir. 

Çocuğun yerinin değiştirilmemesi 
MADDE 24- (1) Mahkemece, talep 

üzerine veya re'sen iade ya da şahsî ilişki kurul
ması işlemleri sonuçlanıncaya kadar çocuğun 
yerinin takibi için aşağıdaki geçici tedbirlerden 
birine ya da birden fazlasına karar verilebilir: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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a) Çocuğun yurt dışına çıkışının geçici 
olarak durdurulması, 

b) Çocuk adına pasaport alınması veya 
yenilenmesi işlemlerinin durdurulması, 

c) Çocuğun okul, muhtarlık veya nüfus 
kayıtlarının alınması veya değiştirilmesi işlem
lerinin durdurulması, 

d) Çocuğun yanında bulunduğu kişinin 
çocukla birlikte, düzenli olarak, bulunduğu yer
deki yetkili kolluk kuvvetlerine görünmesi, 

e) Pasaport veya kimlik kayıtlarına dava 
süresince el konulması, 

f) Çocuğun tayin edilen sürelerde yetkili 
makamlarca kontrol edilmesi, 

g) Bu maksatla öngörülen diğer her türlü 
tedbirler. 

Cezaî yaptırım 
MADDE 25- (1) Çocuğun iadesine veya 

şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası 
sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasın
dan sonra tekrar kaçıran taraf ile bu fiillere iş
tirak edenler ve bu Kanuna göre yapılan tebliğ, 
tedbir ve emirlere uymayanlar, lehine hüküm 
verilmiş kimsenin şikayeti üzerine 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun 341 inci maddesi 
uyarınca cezalandırılır. 

Çocuğun giderleri 
MADDE 26- (1) Bir aile yanına veya 

paralı özel bir kurum ya da benzeri teşekküllere 
yerleştirilen küçüğün giderleri Devletçe ödenir. 
Ödenecek bu meblağ mahkemece verilecek bir 
kararla tespit edilir. 

(2) Haksız yere ödeme yapılmasına 
sebebiyet veren ilgililere karşı Devletin, genel 
hükümler uyarınca rücû hakkı saklıdır. 

Yargılama masrafları 
MADDE 27- (1) Bu Kanunun uygulan

masından doğan dava ve işler harca tâbi değil
dir. Yargılama masrafları kovuşturma 
ödeneğinden karşılanır. Bununla birlikte yar
gılama masrafları davayı kaybedene yükletilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Çocuğun yurt dışına çıkışının geçici 
olarak durdurulması. 

b) Çocuk adına pasaport alınması veya 
yenilenmesi işlemlerinin durdurulması. 

c) Çocuğun okul, muhtarlık veya nüfus 
kayıtlannın alınması veya değiştirilmesi işlem
lerinin durdurulması. 

d) Pasaport veya kimlik kayıtlarına dava 
süresince el konulması. 

e) Çocuğun tayin edilen sürelerde yetkili 
makamlarca kontrol edilmesi. 

f) Bu maksatla öngörülen diğer her türlü 
tedbirler. 

Yaptırım 
MADDE 25- (1) Çocuğun iadesine veya 

şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası 
sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasın
dan sonra tekrar kaçıran taraf ile bu fiillere iş
tirak edenler ve bu Kanuna göre yapılan tebliğ, 
tedbir ve emirlere uymayanlar hakkında, 2004 
sayılı İcra ve İflâs Kanununun 341 inci mad
desi hükümleri uygulanır. 

Çocuğun giderleri 
MADDE 26- (1) Bir aile yanına veya 

paralı özel bir kurum ya da benzeri teşekküllere 
yerleştirilen küçüğün giderleri Devletçe ödenir. 
Ödenecek bu meblağ mahkemece verilecek bir 
kararla tespit edilir. 

(2) Haksız yere ödeme yapılmasına 
sebebiyet veren ilgililere karşı Devletin, genel 
hükümler uyannca rücû hakkı saklıdır. 

Yargılama masrafları 
MADDE 27- (1) Bu Kanunun uygulan

masından doğan dava ve işler harca tâbi değil
dir. Yargılama masraflan kovuşturma ödeneğin
den karşılanır. Bununla birlikte yargılama mas
rafları davayı kaybedene yükletilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

(2) Şu kadar ki; başvuruda bulunan adına 
bir avukat veya müşavirin katılımından doğan 
masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan 
masraflar kovuşturma ödeneğinden karşılanmaz. 

Adlî yardım 
MADDE 28- (1) Bu Kanunun uygulan

masında, başvuruda bulunan adlî yardımdan 
yararlanabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Usul hükümleri 
MADDE 29- (1) Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde; 22.11.2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanununun aile 
hukukuna ilişkin hükümleri ile 18.6.1927 tarih
li ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu, 9.1.2001 tarihli ve 4787 sayılı Aile 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usullerine Dair Kanun, 9.6.1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu, 24.5.1983 
tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 3.7.2005 
tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun 
hükümleri 1.8.2000 tarihinden sonra meydana 
gelen bu Kanun kapsamındaki dava ve işler 
hakkında da uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(2) Şu kadar ki; başvuruda bulunan adına 
bir avukat veya müşavirin katılımından doğan 
masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan 
masraflar kovuşturma ödeneğinden karşılanmaz. 

Adlî yardım 
MADDE 28- (1) Bu Kanunun uygulan

masında başvuruda bulunan, adlî yardımdan 
yararlanabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Usul hükümleri 
MADDE 29- (1) Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde; 22.11.2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanununun aile 
hukukuna ilişkin hükümleri ile 18.6.1927 tarih
li ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu, 9.1.2001 tarihli ve 4787 sayılı Aile 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usullerine Dair Kanun, 9.6.1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu, 24.5.1983 
tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 3.7.2005 
tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun 
hükümleri 1.8.2000 tarihinden sonra meydana 
gelen bu Kanun kapsamındaki dava ve işler 
hakkında da uygulanır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 30- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 31- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 
Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

İV. Çubukçu 
Millî Savunma Bakam 

M. V. Gönül 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 30- (1) Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 31- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

M. A. Şahin 
Devlet Bakanı 

M. Aydın 
Adalet Bakanı 

C. Çiçek 
Maliye Bakanı V. 

A. Şener 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

A.Koç 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 51) 
Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/436) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Adalet, esas olarak da Millî Savunma Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10/10/2007 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3868 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/368 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/424 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/565 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/570 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/573 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 
1/881 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı 
1/911 Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/974 Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1250 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1264 Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1319 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1323 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1327 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 
32751 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Arnavutluk Cum

huriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci Çerçeve
sinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10/11/2006 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1310/5252 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

11/10/2006 tarihinde kararlaştırılan "Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununda Değişiklik Yapdmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar 

Kanununda; ilk ve son yoklamasını zamanında yaptırmayanlar, son yoklamada öğrenci olduğunu 
kanıtlayamayanlar, terhis olanlardan terhis kaydını üç ay içinde yaptırmayanlar, her yıl yedeklik 
yoklamasını yaptırmayanlar ile adres değişikliğini zamanında bildirmeyen yükümlüler için idari 
para cezalan öngörülmüştür. 

1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanunlarda öngörülen para cezaları 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı 
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda belirtilen misli tutara göre 
tespit edilmektedir. Buna göre tespit edilen idari para cezalarının çok cüzi miktarlarda olması 
sebebiyle herhangi bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Bununla birlikte mevcut idari para cezalan 
Maliye Bakanlığının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit ettiği tahsilinden feragat ettiği miktarın da 
altında kalmıştır. 

Günümüzün ekonomik şartları ve modern harbin gereklerine paralel olarak seferberlik kavramı 
harbe hazırlık faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Barış döneminde silahlı kuvvetlerin tam 
veya tama yakın personel mevcudu ile muhafaza edilmesi yerine, seferberliğe dayalı bir konsept 
içerisinde eğitilmiş personel ile kısa sürede seferberliğini tamamlayan orduların daha başarılı 
olacakları kabul edilmektedir. Yapılan tasarrufla ülke ekonomisine önemli katkıda bulunulmasının 
yanında silahlı kuvvetlere etkin bir modernizasyon olanağı sağlanmaktadır. Güçlü ekonomiye sahip 
ülkelerde dahi sınırlı kaynaklar, silâhlı kuvvetlerin tamamının her an hazır bulundurmasına mani 
olmaktadır. 

Silahlı kuvvetleri barış durumundan sefer durumuna kısa zamanda geçirmek, savaşa hazır hale 
getirmek ve gerçekçi planlarla yönetmek zaferin ana unsurları olarak görülmektedir. Ülkenin sahip 
olduğu etkin muharip güç potansiyelini süratle silah altına alabilme imkan ve kabiliyeti aynı 
zamanda düşman ülkeyi savaşa başlamaktan alıkoyabilecek en önemli caydırıcı unsurdur. 

Olağanüstü bir durumda silahlı kuvvetleri seferi kadro seviyesine çıkarmak için ülkemizin 
özellikleri göz önüne alınarak bir seferberlik sistemi geliştirilmiştir. Bu amaçla, askeri gücün 
kullanılmasına gereksinim duyulan durumlarda ihtiyaç duyulan ilave personelin, eğitilmiş hazır 
insan gücü ile süratle takviyesine dayanan etkili bir personel sisteminden istifade edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 51) 
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Silahlı kuvvetleri barış hâlinden seferberlik ve savaş hâline süratle ve etkin bir şekilde 
geçirmek maksadıyla; çağ içindeki yedek personelin silah altına alınması gerekmektedir. Çağ 
içindeki yedek personelin silah altına alınması ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerin tamamı 
personel seferber olma hazırlıklarını oluşturmaktadır. 

Personel seferber olma hazırlıklarında yükümlülerle ilgili işlemler, askerlik hizmetine 
başlanıldığı tarihten askerlik çağı dışına çıkılıncaya kadar geçen süre içerisinde yürütülmektedir. 

Yükümlüler askerlik hizmetini yürütürken kendileri hakkında elde edilen kişisel bilgileri (ad, 
soyadı, yaş, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, tahsil durumu, mesleğindeki ihtisas durumu 
ve adres bilgileri gibi), aldıkları eğitim ve gösterdikleri başarı durumları ile sağlık durumlarını ifade 
eden temel bilgilere göre yedek yükümlülerin kaynağını oluşturmaktadırlar. Yükümlülerin 
haklarında elde edilen bu bilgilere göre kendilerine sefer görevi verilmekte veya varsa verilen sefer 
görev emirleri kaldırılmaktadır. Yedek personel kaynağının oluşturulması ve güncel olarak 
bulundurulması personel seferber olma hazırlıklarının temelini oluşturmaktadır. 

Askerlik hizmetini tamamlayan yükümlü 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek 
Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu çerçevesinde askerlik şubesine giderek "Terhis Kaydını" 
yaptırmasıyla birlikte kullanılabilir kaynakta yer almış olur. Yükümlü terhis kaydı ile askerlik 
hizmeti sonrasında oturacağı adresini askerlik şubesine bildirirken aynı zamanda diğer kaynak 
bilgilerinin de güncelliği kontrol edilmektedir. 

Hayatın doğal akışı nedeniyle yükümlülerin kaynak bilgileri (adres bilgileri, tahsil durumları 
ve sağlık durumları) kendilerine verilen sefer görevlendirmelerini etkileyecek şekilde 
değişebilmektedir. Yedek personel kaynağındaki bilgilerin güncelliği 1111 sayılı ve 1076 sayılı 
Kanunlar çerçevesinde "Yedeklik Yoklaması" ile sağlanmaktadır. 

Yükümlüler 1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanunlarda belirlenen tarihlerde kaynak bilgilerinde 
değişiklik olup olmadığını her yıl yaptırdıkları yedeklik yoklamaları ile bildirmektedirler. Personel 
seferber olma hazırlıklarını doğrudan etkileyen yükümlülerin tahsil, meslek, sağlık ve adres 
bilgilerindeki değişikliklerin takibi yedeklik yoklamaları ile sağlanmaktadır. 

Yükümlüler, yedeklik yoklamalarını en yakın askerlik şubesine bizzat müracaat ederek 
yaptırılabilmelerinin yanı sıra; "Yedeklik Yoklama Bildirim Formu" doldurularak veya kimlik 
bilgilerini mektup, telgraf, faks göndererek ya da bir yakını vasıtası ile de yaptırılabilmektedirler. 

1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanunlar gereği sefer görev emri alan yükümlüler arasında adres 
değişikliği yapanlardan yeni adreslerini bir ay içerisinde bildirmeyenler ile terhis kaydını ve 
yedeklik yoklamasını yasal süresi içerisinde yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırıl
maktadır. 

Personel seferber olma hazırlıkları kapsamında yükümlülere yedeklik dönemine dair 
yapacakları işlemler birlik ve kurumlarca seferberlik eğitimleri sırasında öğretilmektedir. Bu 
eğitimlerde terhis kaydının ve yedeklik yoklamasının ne şekilde yaptırılacağı hususu üzerinde 
ağırlıklı olarak durulmaktadır. 

Ayrıca; Millî Savunma Bakanlığınca, yedeklik yoklamalarının yaptırılmasını kolaylaştırmak 
amacıyla bazı tedbirler de alınmıştır. Millî Savunma Bakanlığının internet sayfasında yükümlülerin 
yedeklik yoklamalarını kolaylıkla yaptırabilmelerini sağlayacak açıklayıcı bilgiler ile "Yedeklik 
Yoklama Bildirim Formu ve Doldurma Talimatı" bulunmaktadır. Yükümlüler anılan Formu 
doldurarak posta veya faks ile askerlik şubesi başkanlığına göndermek suretiyle de yedeklik 
yoklamasını yaptırabilmektedirler. Bunun yanı sıra anılan internet sayfasında, yükümlülerin 
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yedeklik yoklamalarını yaptıracakları yasal yaş sınırları hesaplanmaktadır. Anılan programla 
yükümlülerin yasal yaş sınırlarını takip etmeleri amaçlanmıştır. Diğer yandan internet üzerinden 
halen yedeklik yoklaması yapılamamaktadır. 

Yükümlülerin aydınlatılması amacıyla, yedeklik yoklamalarının yapılacağı tarihler askerlik 
şubesi başkanlıklarınca her yıl mülki makam kanalıyla köy ve mahalle muhtarlıklarında ilan 
edilerek yükümlülere duyurulmaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik olarak TRT'de 
yayınlanan görsel ve işitsel programlarda yedeklik yoklama tarihleri ilan edilmektedir. 

Yükümlülere terhis kaydı ve yedeklik yoklamasının yaptırılması konusunda tanınan yukarıda 
ifade edilen kolaylıklara rağmen yedeklik yoklaması yaptıranların oranı % 40 civarında 
bulunmaktadır. Anılan işlemler yükümlülere yaptırılamamaktadır. Bunun başlıca sebebi 1111 ve 
1076 sayılı Kanunlarda belirlenmiş olan idari para cezalarının caydırıcı seviyede olmamasıdır. 

Ayrıca; 1111 sayılı ve 1076 sayılı Kanunlarda yer alan idari para cezası tutarları statülere göre 
farklı uygulanmakta bu durum ise eşitlik ilkesine aykırılık yaratmaktadır. Yedeklik döneminde 
personel seferber olma hazırlıkları kapsamında benzer yükümlülükleri yerine getirmeyen 
vatandaşlara eşit ceza uygulaması getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Personel seferber olma hazırlıklarının sürdürülebilmesi yükümlülerin bu sistem içerisinde 
kanunlarla belirlenen vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri ile mümkün olacaktır. 
Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde vatandaşlara sağlanan kolaylıkların yanı sıra idari para ceza 
tutarlarının da caydırıcı bir seviyede ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 

asker alma hizmetleri barışta ve savaşta Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir. O yıl 
askerlik çağına girdiği halde, her ne sebeple olursa olsun ilân edilen listelerde ismi olmayan veya 
kimlik bilgilerinde yanlışlık bulunan yükümlülerin 15 Mayıs tarihine kadar nüfus idarelerine 
müracaat ederek düzeltme yaptırmaları büyük önem arz etmektedir. Zira yükümlülerin doğru kimlik 
bilgileri ile askere alınmaları da buna bağlıdır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ceza miktarı 
caydırıcı etkendir. Kanunun mevcut hali ceza miktarları yönünden günün koşullarına uymamakta 
ve caydırıcılığı bulunmamaktadır. Madde ile uygulanan cezanın günün koşullarına uygun ve 
caydırıcı hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 2- Asker alma hizmetlerinin yürütülmesinde yükümlülerin kimlik bilgilerinin yanında 
tahsil ve adres bilgileri ile askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespit edilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bedeni kabiliyetleri hekim muayenesine göre askerliğe elverişli bulunmayanlar ya 
ertesi seneye bırakılırlar veya askerlik hizmetinden muaf tutulurlar. Yükümlülerin bu ve diğer 
özelliklerinin tam ve doğru olarak belirlenmesi de bu muayenelerle yapılmaktadır. Yükümlülerin bu 
yükümlülüklerini yerine getirmesinde ceza miktarı caydırıcı etkendir. Kanunun mevcut hali ceza 
miktarları yönünden günün koşullarına uymamakta ve caydırıcılığı bulunmamaktadır. Madde ile 
uygulanan cezanın günün koşullarına uygun ve caydırıcı hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 3- Asker alma hizmetlerinin yürütülmesinde ilk yoklama kimlik bilgileri işlemlerini 
yaptırmamış o yıl askerlik çağına giren yükümlüler emsallerinin yurt genelindeki ilk sevk gününe 
kadar yoklama kaçağı olmamaktadırlar. Halen son yoklamanın son tarihi olan 31 Ekim tarihinden 
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sonra yoklamasını yaptıranlardan tebligat yapılmış olanlara idari para cezası verilmektedir. 
Yükümlülerin bu duruma düşmemeleri için yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri 
gerekmektedir. Burada ceza miktarı caydırıcı etken olmaktadır. Kanunun mevcut hali ceza 
miktarları yönünden günün koşullarına uymamakta ve caydırıcılığı bulunmamaktadır. Madde ile 
uygulanan cezanın günün koşullarına uygun ve caydırıcı hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 4- Askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin öğrencilikleri nedeniyle yükümlülüklerinin 
ertelenebilmesi okullarınca öğrenci olduklarına dair öğrenci durum belgelerinin askerlik şubelerine 
ulaştırılmasına bağlıdır. Öğrenci olduklarına dair belgelerin zamanında gönderilmemesi sonucu bu 
yükümlüler yoklama kaçağı veya bakaya olarak takip edilmektedirler. Bu durum da Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin insan gücü kaynağının tam ve doğru olarak tespit edilmemesi yanında askerlik 
şubeleri ile emniyet birimlerinde işgücü ve zaman kaybına yol açmaktadır. Yükümlülerin 
kendilerine ait bu yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ceza miktarı da caydırıcı etkendir. 
Kanunun mevcut hali ceza miktarları yönünden günün koşullarına uymamakta ve caydırıcılığı 
bulunmamaktadır. Madde ile uygulanan cezanın günün koşullarına uygun ve caydırıcı hale 
getirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 5- Personel seferber olma hazırlıklarının yürütülmesinde askerlik hizmetlerini bitirip 
terhis olmuş yükümlülerin terhis kayıtlarını üç ay içinde askerlik şubelerine yaptırmaları büyük 
önem arz etmektedir. Zira personel seferberlik sistemini doğrudan etkileyen yükümlülerin askerlik 
hizmetinden sonraki sağlık, tahsil, meslek ve adres bilgilerinin güncel tutulması ve bu bilgilerdeki 
değişikliklerin bundan sonraki kontrol ve takibi bu kayıtlara bağlıdır. Dolayısıyla yükümlülerin 
yükümlülüklerini yerine getirmesinde ceza miktarı caydırıcı etken olmaktadır. Kanunun mevcut 
hali ceza miktarları yönünden günün koşullarına uymamakta ve caydırıcılığı bulunmamaktadır. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 94 üncü maddesinde düzenlenmiş bulunan idari para cezası, 
5252 sayılı Kanun hükümlerine göre artırılarak uygulanmaktadır. Buna rağmen 2005 yılı için erbaş 
ve er statüsünde terhis kaydını ve yedeklik yoklamasını zamanında yaptırmamanın cezası; yedek 
erbaş ve erler için 0,28 YTL'dir. Anılan miktar caydırıcı olmaktan çok uzaktır. Şöyle ki, halen 
Ankara'da yaşayan bir yükümlünün yedeklik yoklamasını yaptırmak için askerlik şubesine gidiş 
geliş ücreti 2,4 YTL tutmaktadır. Yol ücreti anılan idari para cezası tutarının yaklaşık dokuz katıdır. 
Ayrıca; idari para cezası tutarının 1 YTL'nin altında bulunması nedeniyle maliye birimlerince takibi 
de yapılamamaktadır. Madde ile uygulanan cezanın günün koşullarına uygun ve caydırıcı hale 
getirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 6- 1076 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen idari para cezası, 5252 sayılı 
Kanun hükümlerine göre belirlenmekte ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Buna göre para cezalan 
2005 yılı için yedeklik yoklamasını yaptırmayan ve yer değişikliğini bir ay içinde bildirmeyenler 
için 4,28 YTL, terhis kaydını bir ay içinde yaptırmayanlar için 25,71 YTL'dir. Anılan miktarlar 
caydırıcı olmaktan çok uzaktır. Madde ile uygulanan cezanın günün koşullarına uygun ve caydırıcı 
hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca; 1076 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "reis", "tahrirî 
iş'arı", "mucibince" kelimelerinin yerine günümüzde kullanılan Türkçeye uygun olarak "başkan", 
"teklif ve "gereğince" kelimeleri kullanılmıştır. 

Terhis kaydını ve yedeklik yoklamasını yasal süresi içerisinde yaptırmayanlara uygulanan idari 
para cezası tutarlarının tahsil usul ve esaslarını belirleyen "Tahsili Emval Kanunu", 21/7/1953 
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tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. Anılan idari para cezası tutarlarının tahsil usul ve esaslan 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yürütülmekte olduğundan maddede Tahsili Emval Kanunu yerine Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna atıf yapılması yönünde düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 7- 1076 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen idari para cezası, 5252 sayılı 
Kanun hükümlerine göre belirlenmekte ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Buna göre 2005 yılı 
için sefer görev emri alan yükümlüler arasında adres değişikliği yapanlardan yeni adreslerini bir ay 
içerisinde bildirmeyenler için uygulanacak idari para cezası 14,28 YTL'dir. Anılan miktar caydırıcı 
olmaktan çok uzaktır. Madde ile uygulanan cezanın günün koşullarına uygun ve caydırıcı hale 
getirilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 8- Yürürlük maddesidir. 
Madde 9- Yürütme maddesidir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No: 1/436 Ol/Kasım/2007 
Karar No: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
22 nci Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ancak görüşülemeyerek hükümsüz 

kalan, 23 üncü Dönemde de Bakanlar Kurulunca yenilenerek Başbakanlık tarafından 10/10/2007 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen ve Başkanlığınızca, 22/10//2007 tarihinde tali 
olarak Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/436) esas 
numaralı "Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 31/10/2007 tarihli toplantısında, Hükümeti 
temsilen Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL ve beraberinde bakanlık yetkilileri, Genelkurmay 
Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL yapmış 
olduğu sunuş konuşmasında; 

- Olağanüstü bir durumda silahlı kuvvetleri seferi kadro seviyesine çıkarmak için ülkemizin 
özellikleri göz önüne alınarak bir seferberlik sisteminin geliştirildiğini, 

- Bu amaçla askerlik çağı içindeki yedek personelin silah altına alınmasının büyük önem arz 
ettiğini, söz konusu yedek personelin silah altına alınması ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerin 
tamamının personel sefer alma hazırlıklarını oluşturduğunu, 

- Yedek yükümlülüklerin kaynağını, askerlik hizmetini yürütürken kendileri hakkında elde 
edilen kişisel bilgilerin (ad, soyad, yaş, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, tahsil durumu, 
mesleğindeki ihtisas durumu ve adres bilgileri vb.), aldıkları eğitim ve gösterdikleri başarı 
durumları ile sağlık durumlarını ifade eden temel bilgilerin oluşturduğunu, 

- Sefer görev emrinin, bu bilgilere göre yükümlülere verildiğini, 
- Askerlik hizmetini tamamlayan yükümlünün askerlik şubesine giderek terhis kaydını 

yaptırmasıyla birlikte kullanılabilir kaynakta yer almış olduğunu ve bu işlem ile yükümlünün askerlik 
hizmeti sonrasında oturacağı adres ve diğer kaynak bilgilerinin güncelliğinin kontrol edildiğini, 

- Yedek personel kaynağındaki bilgilerin güncelliğinin, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu çerçevesinde "yedeklik yoklaması" ile 
sağlanmakta olduğunu, 

- Yedeklik yoklamalarının, en yakın askerlik şubesine bizzat müracaat edilerek yapılabileceği 
gibi; "Yedeklik Yoklaması Bildirim Formu" doldurularak veya kimlik bilgilerinin mektup, telgraf, 
faks ile gönderilmesi suretiyle de yaptırılabildiğini, 

- 1111 sayılı ve 1076 sayılı kanunlarda, ilk ve son yoklamasını zamanında yaptırmayanların, 
son yoklamada öğrenci olduğunu kanıtlayamayanlann, terhis olanlardan terhis kaydını üç ay içinde 
yaptırmayanların, her yıl yedeklik yoklamasını yaptırmayanlar ile adres değişikliğini zamanında 
bildirmeyen yükümlüler için idari para cezaları öngörülmüştür. 

- Söz konusu idari para cezalarının, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanunda belirtilen misli tutara göre tespit edildiğini, 

- Buna göre tespit edilen idari para cezalarının, çok cüzi miktarlarda olmaları nedeniyle 
herhangi bir yaptırım gücü bulunmadığını, 
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-Yükümlülere terhis kaydı ve yedeklik yoklaması yaptırılması konusunda tanınan kolaylıklara 
rağmen, yedeklik yoklaması yaptıranların oranının yüzde kırk civarında bulunduğunu, 

- Bunun başlıca sebebinin de 1111 sayılı ve 1076 sayılı kanunlarda belirlenmiş olan idari para 
cezalarının caydırıcı seviyede olmamasından kaynaklandığını, 

- Tasarı ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinde vatandaşlara sağlanan kolaylıkların yanı sıra, 
1111 sayılı ve 1076 sayılı kanunlarda düzenlenen idari para cezalarının caydırıcı bir seviyede ve 
günün koşullarına uygun hale getirilmesinin amaçlandığını, 

ifade etmişlerdir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca 

benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine oy birliği ile geçilmiştir. 
Maddelerin görüşmeleri sonucunda Tasarının; 
- 6 ncı maddesi; uygulamada para cezalarının askerlik şubelerinin teklifi, il ve ilçe idare 

kurullarının kararı ile verildiği ve vergi dairelerince de tahsil edildiği gerekçesi ile maddenin 2 nci 
ve 3 üncü cümlelerinin değiştirilmesine dair verilen önergenin kabul edilmesi suretiyle değiştirilerek, 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan "para cezası" ibarelerinin önüne gelmek üzere 
"idari" ibaresinin eklenmesi yönündeki önergenin kabul edilmesi suretiyle değiştirilerek, 

-Yürürlüğe ilişkin 8 inci maddesi ile yürütmeye ilişkin 9 uncu maddesi ise aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Hasan Kemal Yardımcı 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Hanifi Alır 
Ağrı 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

Üye 
Bengi Yıldız 

Batman 
Üye 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Üye 
Reha Çamuroğlu 

İstanbul 
Üye 

Sabahattin Çakmakoğlu 
Kayseri 

Başkanvekili 
Memet Yılmaz Helvacıoğlu 

Siirt 
Üye 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Üye 
Ensar Öğüt 

Ardahan 
Üye 

Mehmet Alp 
Burdur 

Üye 
Yahya Doğan 
Gümüşhane 

Üye 
Erdal Kalkan 

İzmir 
Üye 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Sözcü 
Nurettin Akman 

Çankırı 
Üye 

Yıldırım Tuğrul Türkeş 
Ankara 

Üye 
Mehmet Erdem 

Aydın 
Üye 

Derviş Günday 
Çorum 

Üye 
Fuat Bol 
İstanbul 

Üye 
Kamil Erdal Sipahi 

İzmir 
Üye 

Mehmet Yaşar Öztürk 
Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ASKERLİK KANUNU İLE YEDEK SU
BAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 

sayılı Askerlik Kanununun 83 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 83- Askerlik çağına girmiş olup 
da yirmi yaşına girdiği sene Temmuz ayının 
birinci gününe kadar 17 nci maddeye göre 
doğrudan doğruya veya herhangi bir vasıta ile 
ilk yoklamasını yaptırmayan ve yoklama 
defterine ismini yazdırmayanlardan son 
yoklamanın devam ettiği günler bitinceye 
kadar müracaat eden veya ele geçenler, yirmi 
Yeni Türk Lirası para cezasına tâbi tutulur ve 
her iki yoklamaları birden yapılarak keyfiyet 
cüzdanlarına yazılır." 

MADDE 2-1111 sayılı Kanunun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde 
son yoklamasının devam ettiği günler içinde 
bulunduğu yerin askerlik meclisine veya elçilik 
ve konsolosluklara gelmemiş ve gelememesi 
hakkında bu Kanunda yazılı bir mazeret 
bulunduğuna dair haber göndermemiş 
olanlardan arkadaşlarının ilk tertibinin şevk
lerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden 
gelenlerden yirmi Yeni Türk Lirası para cezası 
alınır ve hekime muayeneleri yaptırılarak 
askerliğe elverişli olanlar, bedeni kabiliyetle
rine ve öğrenim derecelerine ve diğer 
durumlarına göre tam veya kısa hizmet yapmak 
ve arkadaşlarıyla sevk ve terhis edilmek üzere 
numarasız olarak asker edilir." 

MADDE 3- 1111 sayılı Kanunun 85 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 85- İlk yoklama defterlerine is
mini yazdırmamış olmakla beraber son yokla
mada da bulundukları yer askerlik meclislerine 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ASKERLİK KANUNU İLE YEDEK SU
BAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun 83 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 83- Askerlik çağına girmiş olup 
da yirmi yaşına girdiği sene Temmuzunun birin
ci gününe kadar 17 nci maddeye göre doğrudan 
doğruya veya herhangi bir vasıta ile ilk yokla
masını yaptırmayan ve yoklama defterine ismi
ni yazdırmayanlardan son yoklamanın devam 
ettiği günler bitinceye kadar müracaat eden veya 
ele geçenler, yirmi Yeni Türk Lirası idari para 
cezasına tâbi tutulur ve her iki yoklamaları bir
den yapılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır." 

MADDE 2-1111 sayılı Kanunun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde 
son yoklamasının devam ettiği günler içinde bu
lunduğu yerin askerlik meclisine veya elçilik ve 
konsolosluklara gelmemiş ve gelememesi 
hakkında bu Kanunda yazılı bir mazeret bulun
duğuna dair haber göndermemiş olanlardan 
arkadaşlarının ilk tertibinin şevklerinden evvel 
ele geçen veya kendiliğinden gelenlerden yirmi 
Yeni Türk Lirası idari para cezası alınır ve 
hekime muayeneleri yaptmlarak askerliğe elverişli 
olanlar, bedeni kabiliyetlerine ve öğrenim dere
celerine ve diğer durumlarına göre tam veya 
kısa hizmet yapmak ve arkadaşlarıyla sevk ve 
terhis edilmek üzere numarasız olarak asker 
edilir." 

MADDE 3-1111 sayılı Kanunun 85 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 85- İlk yoklama defterlerine is
mini yazdırmamış olmakla beraber son yokla
mada da bulundukları yer askerlik meclislerine 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

veya şubelerine gelmemiş ve gelmemeleri 
hakkında bu konuda yazılı bir sebep olduğuna 
dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele 
geçen veya kendiliklerinden gelenler hakkında 
elde edildikleri tarihe nazaran yukarıdaki 
maddeye göre işlem yapılmakla beraber otuz 
Yeni Türk Lirası para cezası alınır." 

MADDE 4- 1111 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 87- Son yoklama sırasında 
ertesi seneye terki gereken okullarda okumakta 
olup da bulundukları yer askerlik meclislerine 
veya şubelerine tahsil derecesi hakkında onaylı 
belge göndermemiş olanlar yirmi Yeni Türk 
Lirası para cezasına tâbi tutulur ve ertesi 
seneye bırakılır." 

MADDE 5- 1111 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 94- Askerliklerini bitirip terhis 
edilen erbaş ve erden 54 üncü madde gereğince 
üç ay içinde geçerli bir özürleri olmaksızın 
terhis belgelerini şubelerine kaydettirmeyen-
lerden yirmi Yeni Türk Lirası para cezası alınır. 

İlk veya son yoklama zamanlarında 
yapılan ilân üzerine yoklama memurlarına veya 
askerlik şubelerine veya elçilik ve konsolos
luklara bizzat müracaatla veyahut yazı ile veya 
başka birisi vasıtası ile nüfus cüzdanını 
göndererek kanuni yoklamasını yaptırmayan 
yedek erbaş ve er yirmi Yeni Türk Lirası para 
cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 6- 16/6/1927 tarihli ve 1076 
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununun 10 uncu maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yoklama sırasında istenilen bilgileri 
sözlü olarak veya mektupla bildirmemiş ve 
kaydını yaptırmamış ya da şubeleri mıntıkası 
haricine giderek yerlerini değiştirdiklerine dair 
bir ay içinde şubelerine haber vermemiş olan 
yedek subay ve memurlara şube başkanlarının 
teklifi üzerine askerlik dairesi başkanlarınca 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

veya şubelerine gelmemiş ve gelmemeleri 
hakkında bu konuda yazılı bir sebep olduğuna 
dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele 
geçen veya kendiliklerinden gelenler hakkında 
elde edildikleri tarihe nazaran yukarıdaki maddeye 
göre işlem yapılmakla beraber otuz Yeni Türk 
Lirası idari para cezası alınır." 

MADDE 4- 1111 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 87- Son yoklama sırasında erte
si seneye terki gereken okullarda okumakta olup 
da bulundukları yer askerlik meclislerine veya 
şubelerine tahsil derecesi hakkında onaylı belge 
göndermemiş olanlar yirmi Yeni Türk Lirası 
idari para cezasına tâbi tutulur ve ertesi seneye 
bırakılır." 

MADDE 5- 1111 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 94- Askerliklerini bitirip terhis 
edilen erbaş ve erden 54 üncü madde gereğince 
üç ay içinde geçerli bir özürleri olmaksızın ter
his belgelerini şubelerine kaydettirmeyenlerden 
yirmi Yeni Türk Lirası idari para cezası alınır. 

İlk veya son yoklama zamanlarında yapılan 
ilân üzerine yoklama memurlarına veya asker
lik şubelerine veya elçilik ve konsolosluklara 
bizzat müracaatla veyahut yazı ile veya başka 
birisi vasıtası ile nüfus cüzdanını göndererek ka
nuni yoklamasını yaptırmayan yedek erbaş ve 
er yirmi Yeni Türk Lirası idari para cezası ile 
cezalandırılır." 

MADDE 6- 16/6/1927 tarihli ve 1076 
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununun 10 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Yoklama sırasında istenilen bilgileri sözlü 
olarak veya mektupla bildirmemiş ve kaydını 
yaptırmamış ya da şubeleri mıntıkası haricine 
giderek yerlerini değiştirdiklerine dair bir ay 
içinde şubelerine haber vermemiş olan yedek 
subay ve memurlara şube başkanlarının teklifi 
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yirmi Yeni Türk Lirası para cezası uygulanır. 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
gereğince tahsil edilmek üzere evrakı valilik 
veya kaymakamlıklara gönderilir. Herhangi bir 
askerlik şubesi kütüğüne kaydını hiç 
yaptırmamış olanlar için bu ceza otuz Yeni 
Türk Lirası olup, aynı şekilde tahsil olunur." 

MADDE 7- 1076 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"A) Seferde görev alacak yedek subay ve 
yedek askerî memurlara bu görevleri banşta 
tebliğ edilir. Tebliğ şekli, yükümlülerin 
görevleri ve tebliğ ile görevli makamlar, 
yönetmelikte belirtilir. Tebliğden sonra adres
lerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay 
içinde bağlı bulundukları askerlik şubesine 
bildirmemiş yükümlülere, yirmi Yeni Türk 
Lirası para cezası verilir." 

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
İV. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

üzerine askerlik dairesi başkanlarınca yirmi 
Yeni Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 
Bunlara ilişkin evraklar valilik veya kay
makamlıklara gönderilir. Herhangi bir askerlik 
şubesi kütüğüne kaydını hiç yaptırmamış olan
lar için bu ceza otuz Yeni Türk Lirasıdır." 

MADDE 7- 1076 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"A) Seferde görev alacak yedek subay ve 
yedek askerî memurlara bu görevleri barışta 
tebliğ edilir. Tebliğ şekli, yükümlülerin görev
leri ve tebliğ ile görevli makamlar, yönetmelik
te belirtilir. Tebliğden sonra adreslerinde mey
dana gelen değişiklikleri bir ay içinde bağlı bu
lundukları askerlik şubesine bildirmemiş 
yükümlülere, yirmi Yeni Türk Lirası idari para 
cezası verilir." 

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
N. Çubukçu 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. Çelik 
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