Tülay DELİBAŞ Tespit Tutanağı

Sayfa No: * f $
TESPİT TUTANAĞI
(TÜLAY DELİBAŞ)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen
19.02.2011 tarih 2515 sayılı e-mail ihbar tutanağında; emekli olan Hava İstihbaratçt Albay
Hakan BÜYÜK ile ilgili Balyoz Darbe Planı kapsamında çalışmaları, 28 Şubat sürecinde
yaptığı faaliyetler ve Eskişehir ilinde bulunan Bilvanis çiftliği ile ilgili olarak fişleme
niteliğindeki çalışmaları ihbar edilmiştir. İhbara istinaden alman mahkeme kararı ile
21.02.2011 günü Eskişehir ili Yenibağlar Mahallesi Bolayır Sokak Bora Apartmant

No:6/5

sayılı adresinde yapılan aramada birçok dijital veriye el konulmuştur.
Hakan BÜYÜK' ün ikametinde el konulan Sandisk marka 2 GB'lık flash belleğin
alman imajmm yapılan ön incelemesinde, bellek içerisinde sıkıştırılmış ve şifrelenmiş
belgelerin olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu şifrelerin kırılması işlemine
22.02.2011 tarihinde başlanmış, 24.02.2011 tarihinde şifre kırma işlemi tamamlanmış ve söz
konusu belgelerin şifresinin NOYAN1990 olduğu tespit edilmiştir. Hakan BÜYÜK'ün
oğlunun isminin Noyan ve doğum tarihinin de 1990 olduğu yapılan incelemelerden
anlaşılmıştır.
Flash belleğin yapılan incelemesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca (CMK
250 SMY) yürütülmüş

olan 2010/185 ve 2010/1003 (Balyoz Darbe Planı)

sayılı

soruşturmalarla alakalı belgeler ve ihbar içerisinde geçen fişleme niteliğinde suç unsuru
olduğu anlaşılan bilgi ve belgelerin yer aldığı anlaşılmıştır.
Flash Bellek içerisinde bulunan Balyoz Darbe Planı kapsammdaki belgelerin Balyoz
Harekat Planı ile ilgili yeni bilgi ve belgeler olduğu anlaşılmıştır.
Hakan BÜYÜK ün ikametinde yapılan arama neticesi elde edilen belgeler içerisinde
Tülay DELİBAŞ tarafmdan hazırlanan ve isminin geçtiği belgelerin de olduğu görülmüş,
bu çerçevede Tülay DELİBAŞ ile ilgili olarak Balyoz Harekat Planı kapsammda belgelere
bakıldığmda;
-A-—Dalıa Oııce 2010/185 Sayılı Soruşturma Kapsammd^Elde Edilen Belgeler
2010/185 sayılı soruşturmaya konu (11) Numaralı CD içerisinde yer alan 20022003\Dz. KK\BILGI NOTU\ EK-E.doc isimli ANKARA BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE
ASTSB. LİSTESİ başlıklı ÇOK GİZLİ EK-E ibareli 6 sayfadan ibaret Deniz Kurmay
Yarbay M.Nuri ALACALI adma imzaya açılmış olan belgenin; (121) kişilik Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin bulunduğu 49.
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C(û

sırasmda şahsm isminin "HAK. KD. YZB. TÜLAY DELİBAŞ 1991-0002 GNKUR.
BŞK.AS. SAV. LIĞI" şeklinde geçtiği, (EK-1)
B-

D a h a Önce 2010/1003 Sayılı S o r u ş t u r m a K a p s a m ı n d a Elde E d i l e n Belgeler
2010/1003 sayılı soruşturma kapsammda Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat

Şube Müdürlüğü'nde yapılan aramada ele geçirilen 5 Nolu Hard Diskte bulunan
D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\BILGI NOTU isimli klasör içerisinde ve 6 nolu torba
içerisinde yer alan TDK marka CD'de bulunan EK-E.doc isimli ANKARA BÖLGESİ
MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı ÇOK GİZLİ EK-E ibareli 6 sayfadan ibaret
Deniz Kurmay Yarbay M.Nuri ALACALI adma imzaya açılmış olan belgenin; (121)
kişilik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait isim ve mesleki bilgilerinin
bulunduğu 49. sırasmda şahsın isminin "HAK. KD. YZB. TÜLAY DELİBAŞ 1991-0002
GNKUR. BŞK.AS. SAV. LIĞI" şeklinde geçtiği, (EK-2)

C-

2011/412 Sayılı S o n ı ş t u r m a K a p s a m m d a Elde Edilen Belgeler
1-) "DOSYALARIM\DZKK DAN GELENLER" ve "DOSYALARIM\BİLVANİS

ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR" isimli klasörler içerisinde bulunan "DzKdan_istekler.doc" isimli,
BİLGİNOTU başhklı, GİZLİ ibareli, NİSAN 2003 tarihli, Dz.K.K.ltğt Yeniden
Çaltşmalart

Yaptlandtrma

konulu, EK-A (Hukuk Koruması) ve EK-B (İKK Güvenlik

Brifingi)

ibarelerinin ek olarak yer aldığı, Donanma Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK

adma

imzaya açılmış olan belgede;
" 1. Dz. K.K.hğtntn

yeniden

yaptlandtrtlmast

faaliyetlerinde

istenen seviyeye

ulaşılamaması durumunda; adli ve idari konularda oluşahilecek güçlüklere karşt, koruyucu
tedbir olarak en kötü senaryolar dikkate ahnarak yaptlan mevzuat çalışmaları

EK-A'da

gönderümiştir.
l.Ayrıca,

Koruyucu

Güvenlik

Önlemleri

konusunda hazırlanan güvenlik

istifade edilmek üzere EK-B'de gönderilmiştir. Rica ederim."

Y

brifingi

85
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GÎZLİ
BİLGİ

NOTÜ

K O M U : _Q^K._K.lığı Y e n i d e n Y a p ı l a n d ı r m a
Ç a l ı p m a.1 a n .

NİSArsl

2003

1 - 0 ^ _ J $ . _ K - l i ! g ı n ı n ı yeniclen
y a p ı l a n d ı n l m a s ı f a a l i y e t l e r i n d e iste-nen s e v i y e y e u l a ş ı l a m a m a s ı
d u r u m u n d a ; a.<dli v e i d a r î k o n u l a r d a o l u ş a b i l e c e k g ü ç l ü k l e r e k a r ş ı , k o r u y u c u t e d b i r o l a r a k
e n k ö t ü s e n a r y o l a r c H k k c t t e a l ı n a r a k y a p ı l a n m e v z u a t ç a l ı ş m a l a n EEK-.£ 5l ^ci^. g ö n d e r i l r n i ş t i r .
2ü. / V y n c a . , . K o r u y u c u G ü v e n l i k O n l e m l e r i
edilmek üzere E K - ^ d ^ gönderilmiştir.
Rica

k o n u s u n d a h a z ı r l a n a n g ü v e n l i k fexx£İOJSLİ. i s t i f a d e

ederim.

Özden ÖRMEK
Oramiral
Donanma Komutanı

EKLEEF*
EEK-/\, ( H u k u k K o r u m a s ı )
EE K - B (f K K G ü v e n I i k B ri f i n g i>

Şeklinde ibarelerinin olduğu tespit edilmiştir. (EK-3)
2-)

"DOSYALARIM\DZKK

DAN

GELENLER\Hukuk

Koruması"

ve/veya

"DOSYALARIM\BİLVANİS ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR" isimli klasörler içerisinde bulunan
ve aşağıda detaylıca açıklanan "KALKAN.doc", "K.na Bilgi Notu.doc" ve "EK-A 926
Teklifler.doc" isimli belgelerin "DzKdan_istekler.doc" isimli belgenin EK-A (Hukuk
Koruması) isimli eki olduğu anlaşılmıştır.
2-a) "DOSYALARIM\DZKK DAN GELENLER\Hukuk Koruması" isimli klasör
içerisinde yer alan "KALKAN.doc" isimli, T.C. DENİZ KUVVETLERİ
DONANMA'KOMUTANLlĞrGÖLCÜK/KÖCÂE

KOMUTANLIĞI

GİZLİ ibareli, AD.MÜŞ.: 7400- -

03 sayılı, MART 2003 tarihli, Önleyici Hukuki

Tedbirler konulu, Donanma

Komutant

Oramiral Özden ÖRNEK adma imzaya açılmış olan belgede;
"l.SUGA Harekat Plant ve Dz. K.K.hğtntn yeniden yaptlandırılması

faaliyetlerinin

istenüen seviyeye ulaşmadığı, iç tehdit unsurları üzerindeki etkinin tam olarak sağlanamadığt
tespitrdilrmşîvf.
2. Bu kapsamda adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir olarak
en kötü senaryo dikkate altnarak planlama

yaptlacakttr.

3. Haztrlanacak en kötü senaryolara yönelik alınması gereken hukuki tedbirlerin
edümesi maksadtyla

aşağtdaki çaltşma grubu teşkil

tespit

edilmiştir.

4. Çalışma grubunca öncelikle her bir senaryo için alınacak hukuki tedbirler belirlenerek yol
haritası tespit edüecek ve müteakiben tüm alt konulara ilişkin detaylı çalışmalar yapılacaktır. Rica
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ederim." ibarelerinin olduğu, görevli olduğu belirtilen 5 şahsm isminin

f

MEVZUAT

ÇALIŞMA GRUBU başlığı altmda;
l.Hak. Yb. A.Cengiz ŞİRİN
2.Hak. Bnb. Cumhur ERYÜKSEL
3.Hak. Bnb. Tanju ÜNAL
4.Hak. Yzb. Tülay DELİBAŞ
5.Hak. Kd. Ütğm. Doğan UYSAL" yazılı olduğu,

Giz:ti
T.C
DENJİ2! K U V V E T L E R İ K O M I I T A N L I G İ
D O N i A N i l A A KOfWfUrTANI_IĞI
GÖLCÜK / KOCAEÜ
ADJ&LÜS-

= 7400-

KONU

: Onleyici Hukuki Tedbirier.

-03

M A R T 2003

1 _ S U G A H a r e k a t Pla.ni v e Q ^ J ^ . K J ı cj ı rı ı n y e n i d e n y a p ı l a n d ı n l m a s ı f a a l i y e t l e r i n i n i s t e n i l e n
s e v i y e y e u l a ş m a d ı ğ ı , i ç t e h d i t unsurlan Gzerindeki etkinin t a m olarak s a ğ l a n a m a d ı ğ ı t e s p i t
edilmiştir.
J2.
B u k a p s a m d a a d l i v e i d a r i k o n u l a r d a o l u ş a b i l e e e k g ü ç l ü k l e r e karşu: k o r u y u c u t e d b i r
o l a r a k en k ö t ü s e n a r y o d i k k a t e alınarak p l a n l a m a yapila.ca.ktir.
3.
Hazırlanacak en kötü s e n a r y o l a r a y ö n e l i k alınması gereken hukuki tedbirlerin
e d i l m e s i m a k s a d ı y l a a ş a ğ ı d a k i ç a l ı ş m a g r u b u teşkil edilmiştir_

tespit

4.
Ç a l ı ş m a g r u b u n c a ö n c e l i k l e her b i r s e n a r y o için alınacak hukukî t e d b i r l e r belirlenerek
y o l haritası t e s p i t e d i l e c e k v e m ü t e a k i b e n t ü m alt k o n u l a r a ilişkin d e t a y l ı ç a l ı ş m a l a r
yapılacaktır_
Rica ederim.

ÖzLcfem Ö R N İ E K
Oramîral
D o n a n m a Koımut-inı

M E V Z U A T ÇALIŞMA GRUBU
1 - fctebÜCk- A . Ce n g iz Ş l"Rl N
2. U.Sfc.önte- C u m h u r E R Y U K S E L
^

H p k f ^ n İ T I T a n j ı ı L'IMAI

I 4, Hah,Ygb,„TulaY gELIBÂO
5.

U . ^ J & A 4 M m - Doğan U Y S A L

Şahsın isminin belgede "Hak. Yzb. Tülay DELİBAŞ" şeklinde yazılı olduğu tespit
edilmiştir. (EK-3)
2-b)

"DOSYALARIM\DZKK

DAN

GELENLER\Hukuk

Koruması"

ve

"DOSYALARIM\BİLVANİS ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR" isimli klasörler içerisinde yer alan
"K.na Bilgi Notu.doc" isimli, B/LG/NOTl/başlıklı, GİZLİ ibareli, NİSAN 2003 tarihli, "926
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sayılı TSK Personel Kanunu" ibarelerinin İLGİ tutulmuş olduğu, Mevzuat Çaltşma Gruhu
konulu, "Kanun Tasart Taslaklari'

şeklinde 1 adet ekten oluşan belgede;

"1. İlgi Kanun'un 65'nci maddesine
soruşturma veya kovuşturmasının

eklenecek bent ile, herhangi bir dava nedeniyle

devamı süresince açığa çtkarılan, tutuklananların emekli

edümemesi ve hak kayvplarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.
2. İlgi Kanun'un 49'ncu maddesi
personelin

terfüerinin

(c) hendine eklenecek paragraf ile, arzu edilen

gerçekleştirilememesi sonrasında AYİM

kanalı kullanılarak

terfi

ettirilmelerine general-amiral kontenjanı konusunda problem teşkil edebileceği değerlendirilen
hususlann ortadan kaldınlması amaçlanmıştır. Arz ederim."

GIZLI
BİLGİ N O T U
K O N U : Mevzuat Çalışma Grubu.

NİSAN 2003

ÎLGÎ : 9 2 6 sayıle T S K F e r s o n e l K a n u n u .
i.
İl-gi' KanurVun 6 5 ' n c i m a d d e s i n e e k l e n e c e k foent jje^ h e r h a n g i bir dav-a n e d e n i y l e
s o r u ş t u r r n a v e y a kovu-şturmasenm devamt s ü r e s i n c e açıga çfîkanlan, t u t u k l a n a n l a n n
emekli edilrnemesi v e hak k a y ı p l a r m ı n e n aza indirilmesi amaçlanrniişt«r_
2.
İlgi K a n u n ' u n 4 9 ' n c u m a d d e s i (c) b e n d i n e e k l e n e c e k paragraf jje^ arzu edilen
p e r s o n e l i n t e r f i l e h n l n g e r ç e k l e ş t i r i l e m e m e s i s o n r a s ı n d a A Y İ M kanaliî kullanElarak t e r f i
ettirilrnelerine
g e n eral-amiral
kontenjans
konusunda
problem
teşkil
edebilecegi
d e ğ e r l e n d i r i l e n h u s u s l a n n ortadan kaldiinlmasi: arnaçlanmiiştcrArz ederim.
A-Cengiz: Ş İ R İ N

EKI

( K a n u n Tasarı; T a s l a k l a n )

Şeklinde ibarelerin olduğu tespit edilmiştir. (EK-3)
2-c)

"DOSYALARIMUJZKK

DAN

GELENLER\Hukuk

Koruması"

ve

"DOSYALARIM\BİLVANİS ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR" isimli klasörler içerisinde yer alan,
"K.na Bilgi Notu.doc" isimli belgenin eki olduğu anlaşılan "EK-A 926 Teklifler.doc"
isimli, 926 SAYILI

TSK PERSONEL

KANUNU

TASARI

TASLAĞI

KARŞILAŞTIRMA

CETVELİ başlıklı, GİZLİ ve EK-A ibareli, Hak. Bnb. Tanju ÜNAL adma imzaya açılmış
olan belgede, Sıra No, Madde No, Mevcut Şekli, Teklif Edilen Şekli, Gerekçe başlıları altmda
TSK Personel Kanunu içerisinde yer alan bazı maddelerle ilgili yapılması istenen
değişikliklerin ve bu değişikliklerin gerekçelerinin yer aldığı, belgenin 12 sayfadan ibaret
olduğu,
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Sayfa No: 6

o
Kanunun 65. Maddesine " ı " fıkrasmm eklenmesinin teklif edildiği, eklenmesi
istenen fıkrada "Soruşturma
ve astsubaylardan;

veya kovuşturma

açtğa çtkarılan, tutuklanan

geçirmesi nedeniyle terfi edemeyen
veya tahliye edilenler hakktnda,

subay
davalart

neticeleninceye kadar, bu Kanunun 32'nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe
bekleme süreleri ile 5434 saytlt

T.C. Emekli

Sandtğt Kanununun

40'nct

maddesinde

belirtilen rütbe karştltğt yaş hadleri uygulanmaz. Bunlar azami olarak emsali

neşetlilerin

Silahlt Kuvvetlerdeki görev süresi kadar Silahlt Kuvvetlerde kalabilirler." ibarelerinin yer
aldığı, bu maddeyle ilgili Gerekçe başlığı altında "Soruşturma veya kovuşturmastnın devamı
süresince açtğa çıkanlan, tutuklananların hak kaytplarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır."
ibarelerinin olduğu,
Kanunun 49. Maddesinin "c" fıkrasma "Yargt karartyla bir üst rütbeye
albay ve general - amirallerin terfi işlemlerinde (b) bendinde gösterilen miktarlar
altnmaz."

yükselen
dikkate

ibarelerinin eklenmesinin teklif edildiği, bu maddeyle ilgili Gerekçe başlığı

altında "Kazai kararlarla terfiine karar verilen albay, general ve amirallere ilişkin kararın
uygulanmasını düzenlemek ve bahse konu personelin mağduriyetinin önlenmesini sağlamakttr."
Şeklinde ibarelerinin olduğu, (EK-3)
1GIZLİ

EK-Aj
926 SAYILITSK PERSONEL KANUNU TASARITASLAĞ! KARŞILAŞTIRMA CETVEÜ

Sira Madde
No 1 No
1

65

MevcutŞekli

Teklif Edilen Şekfi

Gerekçe

Madde 65 - Açığa alınan veya tutuklanan Soruşturma
veya
Madde 65 - Açığa alınan veya
tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki kovuşturmasının
esaslara göre işlem yapılır:
devamı süresince açığa
aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır
a) (Değişik: M J M - 2642/10 çıkarılan,
1
a) (Değişik: imiBl
- 2642/10
md.} Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını md.) Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını tutuklananların hak
gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da kayıplarının en aza
taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha indirilmesi
fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden amaçianmıştır.
veya emre itaatsizlikfe ısrar, üste veya amire veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire
fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, fiilen taarruz, üste veya amire hakaret,
mukavemet-suçlanndan-dölayı-kamu davasF mukavemeUuçlarından^dolayı-l^mu^avası
açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa
çıkanlabilirler.
çıkanlabilirler,
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49

2

1

[

Sayfa No: 7

8

Ö. (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.)|
jj. (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.)
Hapis veya agır hapis cezalarının infazı Hapis veya ağır hapis cezalannın infazı
sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara
maaş ile hizmet ve makamlanna ilişkin ödenek maaş ile hizmet ve makamlanna ilişkin ödenek
ve tazminatlan verilmez.
vetazminatlanverilmez.
ı) Soraştirma veya kovyştörma
geçirmesı nedeniyle terfi edemeyeii suba^
va astsubayhrrian; açığa çıkanian,
tutuklanan vaya tahiiye edienfer haftada,
davaian neticeleninceye kadar, bu Kanunun
32'nci maddesinin (b) bendinde yer afan en
çofc ritbe bekleme sürelerl lle 5434 sayıiı T.C.
Emeif
Sandığı Kanynyıııiii
40'ncı
maddesinde belrtilen rütbe karşılıgı yaş
hadferi uygyfanmaz. Bunlar azami olarajk,
emsaji neşetSbrin Silahlı Kuvvetlerdeki
görev süresi kadar Sîlahlı Kuvvetlerde
kaiabifirier.
III - General ve amiral miktarları:
U
kararlarla
IIi - General ve amiral miktarlan:
- terfiine karar verilen
Madde 49 - (Degişik: IWMÂ
- Madde 49 - (Değişik: H
2159/2 md.)
albay, general ve
2159/2 md.)
General ve Amiral miktarlan aşağıdaki amîrallere îlişkin karann
General ve Amiral miktarları aşağıdaki
esaslara göre saptanır.
uygulanmasını
esaslara göre saptanır.
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde dûzenlemek ve bahse
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde l
54 üncü madde esaslanna göre 54 üncü madde esaslanna göre
değerlendirmeye tabi tutulurlar
değerlendîrmeye tabi tutuluriar
Yargı karanyfa bir öst rütbeye
d) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/,|
md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle yukselen albay ve generai - amirallerin tarfi

GÎZLİ

A-6
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S3İLU

bulundukları rötbede hizmete devam îşlemferinde (b) bendlnde gösterifen
^tmeleriRde—zarüreHpûien—muharip—vej m i t a r f a r t t o t r a l ı m a f :
yardımcı sınıf general ve amirallerden heryıl en
d) (Degişik: 9/8/1993 - KHK - 499$
fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan Ujjl.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle
yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre bulundukları rütbede hizmete devam
yeterlik notu bir üst rûtbeye yükseltilenlerden etmelerinde zaruret görülen muharip ve
sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının yardımcı sınıf general ve amirallerden heryıl en
teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın üçte iki fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan
çoğunluğunun karan ile biryıl daha aynı rütbede yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre
hizmete devam edebilirler.
yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden

Tülay DELIBAŞ Tespit Tutanağı

Sayfa No: 8

"DOSYALARIM\DZKK DAN GELENLER\Hukuk Koruması"

p

isimli klasör

içerisinde yer alan "EK-A 926 Teklifler" isimli belgenin teknik özelliklerine bakıldığmda;
METADATA BİLGİLERİ
Author: Dogan UYSAL
Last Saved By: Cem Gurdeniz
Version: Microsoft Word 9.0
Create Date: 03/04/03 04:00:00
Last Revision Date: 05/04/03 00:55:00
Revision Log:
"Dogan UYSAL" edited file: "C:\Documents and Settings\DO-AN

UYSAL\Belgelerim\EK-A

926

Teklifler.doc"
"Tülay" edited file: "C:\DOCUME~l\TULAYD~l\BELGEL-l\EK-A 926 Teklifler.doc"
"TANJU

ÜNAL" edited

file:

"C:\Documents

and

Settings \ TANJU

ÜNAL \ Belgelerim \ EK-A

926

Teklifler.doc"
"C.

A

0R0N"

edited

file:

"C:\Documents

and

Settings\A.CENG0Z

A

0R0N\Belgelerim\EK-A

926

GURDEN0Z\Desktop\EK-A

926

Teklifler.doc"
"Cem Gurdeniz" edited file: "C:\Documents

and Settings\Cem

Teklifler.doc" ş e k l i n d e o l d u ğ u ,

"BİLVANİS ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR,, isimli klasör içerisinde yer alan "EK-A 926
Teklifler. doc,/r isimli belgenin teknik özelliklerine bakıldığında;
METADATA BİLGİLERİ
Author: Dogan UYSAL
Last Saved By: Cem Gurdeniz
Version: Microsoft Word 9.0
CreateDate: 03/04/03 04:00:00
Last Revision Date: 05/04/03 00:49:00

Belgenin dijital kullanıcı yolları incelendiğinde oluşturma tarihinin 03.04.2003
olduğu, son kaydetme tarihinin 05.04.2003 olduğu, belgeyi yazanm Dogan UYSAL, son
kaydedenin Cem Gurdeniz isimli kullanıcı olduğu, belgenin kullanıcı yollarmda Dogan
UYSAL, Tülay, TANJU ÜNAL, A.CENG0Z A0R0N ve Cem Gurdeniz isimli şahısların
olduğu, Tülay DELİBAŞ tarafmdan da belge üzerinde işlem yapıldığı, farklı iki klasörde
bulunan belgenin aynı içerikli olduğu, son kaydetme saatlerinin farklı
görülmektedir. (EK-3)

olduğu

Tülay DELİBAŞ Tespit Tutanağı

Sayf a N # §)

DEĞERLENDİRME
S
Bu çerçevede hakimlerden oluşan çalışma grubu üyeleri tarafmdan adli ve
idari konularda yeni çalışmalarm yapıldığı, buna dair bir çok belgenin bulunduğu,
belgelerin "Hukuk Korumast" isimli klasör altmda toplandığı, belgelerin teknik
özellikleri incelendiğinde, belgelerin çalışma grubunda olan kişiler tarafmdan
oluşturulduğu, ayrıca belgelerin kullanıcı yolları incelendiğinde çalışma grubunda
bulunan hakimler tarafmdan hiyerarşik olarak daha alt rütbedeki şahıslardan
başlamak üzere sırayla belge üzerinde çalışmalar yaptıkları, bir anlamda resmi
yazışmalarda uygulanan paraf sistemine uygun olarak hareket ettikleri, Tülay
DELİBAŞ m da mevzuat çalışma grubunda bulunduğu, bazı belgelerde isminin geçtiği,
çalışma grubu içerisinde aktif olarak rol aldığı, belgeler üzerinde en son işlemin Cengiz
ŞİRİN tarafından yapıldığı ve 1. Ordu ile koordinatör görevi verilen Cem GÜRDENİZ'
e aktarıldığı değerlendirilmektedir.
S
Ayrıca 926 sayılı TSK Personel Kanunu içerisinde bir takım
değişikliklerin öngörüldüğü, anılan kanuna "Arzu edilen personelin terfilerinin
gerçekleştirilememesi sonrastnda AYİM kanalt kullantlarak terfi ettirilmelerine generalamiral kontenjant konusunda problem teşkil edebileceği değerlendirilen hususlartn
ortadan kaldtrtlmast amaçlanmtşttr" şeklinde ibareler eklenerek herhangi olumsuz
durumda yargınm da devreye sokularak öngörülen amirallgeneral miktarlart kotastntn
aştlabileceği planlarınm yapıldığı, bu belgenin hazırlanmasmda Tülay DELİBAŞ m
aktif olarak bulunduğu görülmüştür.
İş bu tespit tutanağı tarafımızdan tanzimle altı birlikte imzalanmıştır. 29/03/2011

TEM. ŞB. GÖR.

ÇOK GİZLİ

ANKARA BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ

S.NO

RÜTBESİ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DZ.KUR.KD.ALB.
ATİLLAKEZEK
İK.KD.ALB.
İSMAİLDİKMEN
DZ.P.KUR.KD.ALB.
KENAN PİŞİRİCİ
DZ.KUR.KD.ALB.
ALİ SEMİH ÇETİN
DZ.KUR.KD.ALB.
ADNAN ÖZBAL
DZ.KUR.KD.ALB.
BAHTİYAR KAMİL POTUR
DZ.ALB.
AHMETALAEDDİN ÖZGÜR
DZ.KUR.ALB.
METİNŞENTÜRK
DZ.KUR.ALB.
| ERCÜMENT TATLIOĞLU
DZ.KUR.ALB.
AHMETTÜRKMEN
DZ.KUR.ALB.
TUFANACIOĞLU
DZ.KUR.ALB.
MEHMET FATİH İLĞAR
DZ.KUR.ALB.
j İSMAİLTAYLAN
BERK ERDEN
DZ.KUR.ALB.
HAKAN ERAYDIN
DZ.KUR.ALB.
HAK.ALB.
RAMAZAN ŞAFAK

1976-4613
1975-4533
1978-0002
1979-4829
1980-4916
1980-5013
1978-4700
1981-5057
1981-5098
1982-5165
1982-5225
1982-5228
1982-5245
1982-5290
1983-5321
1980-0002

17
18
19
20
21

İK.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.KUR.YB.
pZ.KUR.YB.

OSMAN KAYALAR
AYTEKİN ÖZEKİN
NURİSELÇUKGÜ NERİ
SERDAR OKAN KİRÇİÇEK
. AYDIN OKTAYKAN

1980-4969
1983-5378
1983-5384
1984-5499
1984-5506

ÇOK GİZLİ

E-1

BİRLİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
ANKARA DENİZ DİKİMEVİ MD.LÜĞÜ
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
GNKUR.BŞK.GENSEK.LİĞİ
M.S.B.TEFTİŞ D.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.İSTH.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
M.S.B.HUK.MÜŞ.VE DAVALAR
D.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
sayfanın sayfası
kopyanm kopyası

^

ÇOK GİZLİ

S.NO

|

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ÇOK GIZLİ

RÜTBESİ
DZ.KUR.YB.
DZ.P.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.YB.
HAK.YB.
İSTH.KD.BNB.
DZ.KD.BNB.
DZ.BNB.
DZ.KUR.BNB.
İK.KUR.BNB.
HAK.BNB.
HAK.BNB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
pZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
İK.KD.YZB.
MÜH.KD.YZB.
MÜH.KD.YZB.
JDZ.KD.YZB.

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

ALPKENANOĞLU
SALİH LEVENT AKSOYDAN
MUHARREM NURİ ALACALI
ÖMER FARUK ERDOĞAN
ŞEYDA CAN UZUNSOY
ALİCENGİZŞİRİN
ASAF GEYİMCİOĞLU
AKİF SARIBEKİROĞLU
ALTUĞAKYÜZ
AHMET GÖKHAN RAHTUVAN
TURGAYYAMAÇ
HALUKULUGÖL
TANJU ÜNAL
MEHMET ÖNER ÇELİKER
MEHMET METE KOCAGÜL
HÜSEYİN KARABACAK
MURAT KAMİL ŞANDA
| AYHAN ÖZGÜR TOY
SÜMERKAYSER
SUATTÖZENDEMİR
ALTAY ÇAMLIGÜNEY
İLHAN UYSAL
ZEKİ SAVAŞ CENGİZ
E-2

1984-5532
1982-0009
1985-5687
1985-5688
1983-5437
1983-0003
1983-5448
1984-5572
1986-5936
1989-6423
1989-6366
1987-0001
1989-0003
1988-6164
1988-6184
1988-6242
1988-6276
1990-6505
1990-6632
1990-6509
1990-6506
1990-6539
1991-6689

BİRLİĞİ
GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK. LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.ADLİ MÜŞAVİR
GNKUR.İSTH.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.BŞK.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
ASKERİ YARGITAY
DZ.K.K.AS.MAHKEME
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.TEK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.PER.BŞK.LIĞI
pZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
GNKUR.MEBS.BŞK.LIĞI
M.S.B.MALİYE D.BŞK.LIĞI
sayfanm sayfası
kopyanın kopyası

ÇOK GİZLİ

S.NO

EK-E'NİN DEVAMIDIR

RUTBESI

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

IK.KD.YZB.
MUH.KD.YZB.
MUH.KD.YZB.
MUH.KD.YZB.
HAK.KD.YZB.
DZ.YZB.
İK.YZB.
DZ.YZB.
DZ.YZB.
İK.YZB.
DZ.YZB.
DZ.YZB.
MÜH.YZB.
DZ.YZB.
İK.YZB.

60
61
62
63
64
65
66

TBP.YZB.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
[DZ.KD.ÜTĞM.

ÇOK GİZLİ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

TEVFİKÖZTÜRK
ÖMERKORKUT
NAFİZARICA
HAKKI EGEMEN KURTOĞLU
TÜLAYDELİBAŞ
ŞAFÂK DURUER
MUSTAFA ÖZGÜR ÖZBEK
| MUSTAFAKAYA
GALİP ŞAHİN
MURAT BAKIR
NECMİÖZDEMİR
HALİTTÜRKSÖNMEZ
| GÜRKAN KOLDAŞ
ÖZGÜR ÖZCAN ALTUNBULAK
AHMET CEVDET KAPLAN

|

[

1991-6702
1991-6679
1991-6709
1991-6730
1991-0002
1991-6745
1991-6817
1992-6907
1992-6944
1992-7032
1993-7133
1993-7192
1993-7120
1994-YH01
1995-7457
1996-0004
1994-7345
1995-7465
1995-7520
1995-7528

GÖKHAN ERDEM
İBRAHİM ÖZÇELİK
NİHAT BARAN \
TOLGAAĞRA
ÜNALAYDOĞDU
OZAN YALÇIN
HAKAN ÜLKER

11996-7749
1996-7850
E-3

BİRLİĞİ
DZ.K.K.KOMP.D.BŞK.LIĞI
GNKUR.MEBS.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.TEK.BŞK.LIĞI
GNKUR.BŞK.AS.SAV.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
GNKUR.MEBS.BŞK.LIĞI
GNKUR.GNL.PLPREN.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PLP.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.ARGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
GATF/ANKARA
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.İSTH.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

|

ÇOK GIZLI

S.NO

RÜTBESİ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

67
68
69
70

HAK.KD.ÜTĞM.
İK.KD.ÜTĞM.
MK.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.

DOĞAN UYSAL
TUĞHAN SEREZLİ
MURATDÜZCE :
TEOMAN TEPEHAN

1996-0002
1996-7716
1996-A101
1997-7865

71
72
73
74
75
76
77
78

HAK.KD.ÜTĞM.
TBP.KD.ÜTĞM.
ÖĞ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.

SIDDIK SOYSAL
HALİL ORMAN
ÖZLEMSAYGILI
MEVLÜT SAVAŞ BİLİCAN
SADETTİN GÜNEŞ
EMRE CEBECİOĞLU
ESİN TOLGA UÇAR
MEHMET GÖKHAN METİN

1997-0003
1997-0006
1996-0015
1997-7884
1997-7908
1997-7924
1997-7936
1997-7944

79
80
81
82
83
84

DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
HAK.ÜTĞM.
MÜH.ÜTĞM.

GÜVENÇ UYSAL
ASLIKÜÇÜKALİ
MEHMET FATİH COŞAR
OĞUZHAN TÜREDİ
BÜLENT KARDEŞ
METESİNANAKGÜN

1997-7963
1997-8029
1997-8078
1998-8147
1998-0001
1999-0010

85
86
87

TEK.KD.BÇVŞ.
ELK.KD.BÇVŞ.
TLS.BÇVŞ.

HAMZA ÖCAL
MUSTAFA TAŞYUMRU
IİSMAİL DÖNMEZ

1983-22216
1985-2126
1986-20856

ÇOK GIZLI

E-4

BİRLİĞİ
ASKERİ YARGITAY
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.AS.MAHKEME
GATF/ANKARA
S.K.MIZ.ASTSB.HZLVE SNF.OK.K.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
S.G.K.LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
GNKUR.BŞK.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.AS.SAV.LIĞI
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
S.G.K.LIĞI
sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

^

ÇOK GİZLİ

S.NO

|_

EK-E'NİN DEVAMIDIR

RUTBESI

88
89
90
91
92
93

BND.BÇVŞ.
BND.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.
İK.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

İDA.BÇVŞ.
RAD.BÇVŞ.
RAD.BÇVŞ.
İK.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.
BND.BÇVŞ.
ÇARKKD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
RAD.KD.ÜÇVŞ.
TEK.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
TLS.KD.ÜÇVŞ.
BND.KD.ÜÇVŞ.
ORD.KD.ÜÇVŞ.

JjDA.KD.ÜÇVŞ.

ADI VE SOYADI

SİCİLNO

ASLAN HAYRAN
İLKER EROL
CEMAL KÖKNAROĞLU
AHMETKEMİK
ASIMÖZDEMİR
ERDOĞAN DEMİREL

1986-22111
1986-2212
1986-22526
1987-21736
1987-22514
1987-22516

FATİH ÇONGARU
KUBİLAY BOZDAĞ
TOLGAATAKAN
OĞUZ AVCI
BAHADIR ÇALIŞIR
| GÜNAYLEVENT
HALİLYİNSEL
| OKTAY ÖZKUBAT
ERSİNKOCAMAN
ALİ YEŞİLNACAR
HAKAN AKCAN
LEVENTYAŞAR
OKAN SEZER
SELİM DİNÇER
BARBAROS EKELİK
j HÜSEYİN BARIŞ YELKUVAN

1987-2258
1988-20728
1989-20724
1990-21727
1990-2099
1991-2213
1991-2099
1991-22510
1992-20717
1992-22222
1992-2251
1992-22515
1993-20819
1993-22111
1993-21210
{1993-22515

BİRLİĞİ
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞKLIĞI
GNKUR.ELN.SİS.K. LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.TEK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
JDZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
^J

ÇOK GİZLİ

E-5

sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

COK GİZLİ

S.NO

|
|

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

EK-E'NİN DEVAMIDIR

RÜTBESİ
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İSTH.ÜÇVŞ.
BND.ÜÇVŞ.
TEK.ÜÇVŞ.
Y/S ÜÇVŞ.
İSTH.ÜÇVŞ.
İDA.ÜÇVŞ.
İDA.ÜÇVŞ.
BND.KD.ÇVŞ.
TLS.ASTSB.ÇVŞ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

MEVLÜT GÜNEY
ERDALDELEN
ZEKİKIRALİ
ERDİNÇYILDIZ
ÖMERAYDIN
| GÜNERILMAN
ÜMİTEYİBİL
| CEM ÇAPKIN
MURAT BAYRAV
|MUHAMMETALİ DALKILINÇ
| HÜSEYİN ÇAVDAR
jYAKUPPUTAK

1993-2253
1993-2255
1993-2259
1994-2221
1994-22118
1994-22211
1995-21313
1995-20720
1996-2254
1996-2257
1997-22113
12002-20844

BİRLİĞİ
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIGI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIGI

M.NuriALACALI
Deniz Kurmay Yarbay

ÇOK GİZLİ

E-6

sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

^j
co

ÇOK GİZLİ
ANKARA BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ
S.NO

RÜTBESİ

1
2
3
4
5

DZ.KUR.KD.ALB.
İK.KD.ALB.
DZ.P.KUR.KD.ALB.
DZ.KUR.KD.ALB.
DZ.KUR.KD.ALB.
DZ.KUR.KD.ALB.
DZ.ALB.
DZ.KUR.ALB.
DZ.KUR.ALB.
DZ.KUR.ALB.
DZ.KUR.ALB.
DZ.KUR.ALB.
DZ.KUR.ALB.
|
DZ.KUR.ALB.
DZ.KUR.ALB.
HAK.ALB.

6

I

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ÇOK GİZLİ

İK.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.KUR.YB.

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

ATİLLAKEZEK
İSMAİLDİKMEN
KENAN PİŞİRİCİ
ALİ SEMİH ÇETİN
ADNANÖZBAL
| BAHTİYAR KAMİL POTUR
|AHMETALAEDDİN ÖZGÜR
METİNŞENTÜRK
ERCÜMENT TATLIOĞLU
AHMETTÜRKMEN
TUFANACIOĞLU
MEHMET FATİH İLĞAR
İSMAİL TAYLAN
BERKERDEN
HAKANERAYDIN
RAMAZAN ŞAFAK

1976-4613
1975-4533
1978-0002
1979-4829
1980-4916
1980-5013
1978-4700
1981-5057
1981-5098
1982-5165
1982-5225
1982-5228
1982-5245
1982-5290
1983-5321
1980-0002

OSMAN KAYALAR
AYTEKİN ÖZEKİN
NURİSELÇUKGÜNERİ
SERDAR OKAN KIRÇİÇEK
j AYDIN OKTAYKAN

1980-4969
1983-5378
1983-5384
1984-5499

11984-5506
E-1

BİRLİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
ANKARA DENİZ DİKİMEVİ MD.LÜĞÜ
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
GNKUR.BŞK.GENSEK.LİĞİ
M.S.B.TEFTİŞ D.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.İSTH.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
M.S.B.HUK.MÜŞ.VE DAVALAR
D.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
sayfanm sayfası
kopyanın kopyası

ÇOK GİZLİ

S.NO
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

I

33

|_

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ÇOK GİZLİ

EK-E'NİN DEVAMIDIR

RÜTBESİ
DZ.KUR.YB.
DZ.P.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.KUR.YB.
DZ.YB.
HAK.YB.
İSTH.KD.BNB.
DZ.KD.BNB.
DZ.BNB.
DZ.KUR.BNB.
İK.KUR.BNB.
HAK.BNB.
HAK.BNB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
DZ.KD.YZB.
İK.KD.YZB.
MÜH.KD.YZB.
MÜH.KD.YZB.
JTJZ.KD.YZB.

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

ALPKENANOĞLU
SALİ H LEVENT AKSOYDAN
MUHARREM NURİ ALACALI
ÖMER FARUK ERDOĞAN
ŞEYDA CAN UZUNSOY
ALİCENGİZŞİRİN
ASAF GEYİMCİOĞLU
AKİF SARIBEKİROĞLU
ALTUĞAKYÜZ
AHMET GÖKHAN RAHTUVAN
TURGAYYAMAÇ
I HALUK ULUGÖL
TANJUÜNAL
MEHMETÖNERÇELİKER
MEHMET METE KOCAGÜL
| HÜSEYİN KARABACAK
MURAT KAMİL ŞANDA
AYHAN ÖZGÜR TOY
SÜMERKAYSER
SUATTÖZENDEMİR
ALTAY ÇAMLIGÜNEY
İLHAN UYSAL
ZEKİ SAVAŞ CENGİZ
E-2

1984-5532
1982-0009
1985-5687
1985-5688
1983-5437
1983-0003
1983-5448
1984-5572
1986-5936
1989-6423
1989-6366
1987-0001
1989-0003
1988-6164
1988-6184
1988-6242
1988-6276
1990-6505
1990-6632
1990-6509
1990-6506
1990-6539
1991-6689

BİRLİĞİ
GNKUR.GNL.PLPREN.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
GNKUR.GNLPLPREN.BŞK. LIĞI
GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.ADLİ MÜŞAVİR
GNKUR.İSTH.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.BŞK.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
ASKERİ YARGITAY
DZ.K.K.AS.MAHKEME
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.TEK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
GNKUR.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
GNKUR.MEBS.BŞK.LIĞI
M.S.B.MALİYE D:BŞK.LIĞI
sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

^j

ÇOK GİZLİ

S.NO
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

I

EK-E'NİN DEVAMIDIR

RUTBESI

59

İK.KD.YZB.
MÜH.KD.YZB.
MÜH.KD.YZB.
MÜH.KD.YZB.
HAK.KD.YZB.
DZ.YZB.
İK.YZB.
DZ.YZB.
DZ.YZB.
İK.YZB.
DZ.YZB.
DZ.YZB.
MÜH.YZB.
DZ.YZB.
İK.YZB.

60
61
62
63
64
65
66

TBP.YZB.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.

58

ÇOK GİZLİ

ADI VE SOYADI

SİCİLNO

TEVFİKÖZTÜRK
ÖMER KORKUT
NAFİZARICA
;
HAKKI EGEMEN KURTOĞLU
TÜLAYDELİBAŞ
ŞAFAKDURUER
MUSTAFA ÖZGÜR ÖZBEK
MUSTAFAKAYA
GALİP ŞAHİN
MURAT BAKIR
NECMİÖZDEMİR
HALİTTÜRKSÖNMEZ
GÜRKAN KOLDAŞ
ÖZGÜR ÖZCAN ALTUNBULAK
AHMET CEVDET KAPLAN
İGÖKHAN ERDEM
İBRAHİM ÖZÇELİK
| NİHATBARAN
TOLGAAĞRA
ÜNALAYDOĞDU
| pZANYALÇIN
HAKAN ÜLKER
E-3

BİRLİĞİ

1991-6702

DZ.K.K.KOMP.D.BŞK.LIĞI

1991-6679

GNKUR.MEBS.BŞK.LIĞI

1991-6709

DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI

1991-6730

DZ.K.K.TEK.BŞK.LIĞI

1991-0002

GNKUR.BŞK.AS.SAV.LIĞI

! 1991-6745

DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI

1991-6817

GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK. LIĞİ

1992-6907

DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI

1992-6944

DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI

1992-7032

DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI

1993-7133
1993-7192

GNKUR.MEBS.BŞK.LIĞI
GNKUR.GNL.PL.PREN.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI

1993-7120
1994-YH01
1995-7457
1996-0004

DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
GATF/ANKARA

1994-7345

DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI

1995-7465

DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI

1995-7520

DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI

1995-7528

DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI

1996-7749

GNKUR.İSTH.BŞK.LIĞI

1996-7850

DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

v

?
^

I

ÇOK GİZLİ

S.NO

I

RÜTBESİ

EK-E'NİN DEVAMIDIR

ADI VE SOYADI

SİCİLNO

67
68
69
70

HAK.KD.ÜTĞM.
İK.KD.ÜTĞM.
MK.KD.ÜTĞM.
DZ.KD.ÜTĞM.

|

71
72
73
74
75
76
77
78

HAK.KD.ÜTĞM.
TBP.KD.ÜTĞM.
ÖĞ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.

| SIDDIKSOYSAL
| HALİL ORMAN
| ÖZLEMSAYGILI
| MEVLÜT SAVAŞ BİLİCAN
SADETTİN GÜNEŞ
EMRE CEBECİOĞLU
| ESİN TOLGA UÇAR
MEHMET GÖKHAH METİN

1997-0003
1997-0006
1996-0015
1997-7884
1997-7908
1997-7924
1997-7936
1997-7944

79
80
81
82
83
84

DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
DZ.ÜTĞM.
HAK.ÜTĞM.
MÜH.ÜTĞM.

| GÜVENÇ UYSAL !
ASLIKÜÇÜKALİ ;
| MEHMET FATİH COŞAR
OĞUZHAN TÜREDİ
| BÜLENT KARDEŞ
METE SİNAN AKGÜN

1997-7963
1997-8029
1997-8078
1998-8147
1998-0001
1999-0010

85
86

TEK.KD.BÇVŞ.
ELK.KD.BÇVŞ.
|TLS.BÇVŞ.

| HAMZA ÖCAL
MUSTAFA TAŞYUMRU
jİSMAİLDÖNMEZ

1983-22216
1985-2126
1986-20856

87

ÇOK GİZLİ

DOĞAN UYSAL
TUĞHAN SEREZLİ
MURAT DÜZCE
TEOMAN TEPEHAN

1996-0002
1996-7716
1996-A101
1997-7865

E-4

BİRLİĞİ
ASKERİ YARGITAY
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.AS.MAHKEME
GATF/ANKARA
S.K.MIZ.ASTSB.HZL.VE SNF.OK.K.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK:LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
S.G.K.LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
GNKUR.BŞK.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.AS.SAV.LIĞI
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.DENT.VE DEĞ.BŞK.LIĞI
S.G.K.LIĞI
sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

ÇOK GİZLİ

S.NO

[

RÜTBESİ

88
89
90
91
92
93

BND.BÇVŞ.
BND.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.
İK.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

İDA.BÇVŞ.
RAD.BÇVŞ.
RAD.BÇVŞ.
İK.BÇVŞ.
İDA.BÇVŞ.
BND.BÇVŞ.
ÇARK KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
RAD.KD.ÜÇVŞ.
TEK.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
TLS.KD.ÜÇVŞ.
BND.KD.ÜÇVŞ.
ORD.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.

ADI VE SOYADI

|

SİCİL NO

ASLANHAYRAN
İLKER EROL
CEMALKÖKNAROĞLU
AHMETKEMİK
ASIMÖZDEMİR
ERDOĞAN DEMİREL

1986-22111
1986-2212
1986-22526
1987-21736
1987-22514
1987-22516

FATİH ÇONGARLI
KUBİLAY BOZDAĞ
TOLGAATAKAN
OĞUZ AVCI

1987-2258
1988-20728
1989-20724
1990-21727
1990-2099
1991-2213
1991-2099
1991-22510
1992-20717
1992-22222
1992-2251
1992-22515
1993-20819
1993-22111
1993-21210

BAHADIR ÇALIŞip
GÜNAY LEVENT
HALİLYİNSEL
OKTAY ÖZKUBAT
ERSİN KOCAMAN
ALİ YEŞİLNACAR
HAKANAKCAN
LEVENT YAŞAR
OKANSEZER
SELİM DİNÇER
BARBAROS EKELİK
HÜSEYİN BARIŞ YELKUVAN

1^993-22515

BİRLİĞİ
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.LOJ.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.APGE VE BİLİMSEL KARAR
DES.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
GNKUR.ELN.SİS.K. LIĞI
DZ.K.K.GENSEK.LİĞİ
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.TEK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PL.P.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
[DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
,-*ç»V

ÇOK GİZLİ

E-5

sayfanm sayfası
kopyanın kopyası

COK GIZLI

S.NO
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

EK-E'NİN DEVAMIDIR

RÜTBESİ
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İDA.KD.ÜÇVŞ.
İSTH.ÜÇVŞ.
BND.ÜÇVŞ.
TEK.ÜÇVŞ.
Y/S ÜÇVŞ.
İSTH.ÜÇVŞ.
İDA.ÜÇVŞ.
İDA.ÜÇVŞ.
BND.KD.ÇVŞ.
TLS.ASTSB.ÇVŞ

ADI VE SOYADI

SİCİL NO

MEVLÜTGÜNEY
ERDAL DELEN
ZEKİ KIRALİ
ERDİNÇYILDIZ
ÖMERAYDIN
GÜNERILMAN
ÜMİTEYİBİL
CEMÇAPKIN
MURATBAYRAV
MUHAMMET ALİ DALKILINÇ
HÜSEYİN ÇAVDAR
YAKUPPUTAK

1993-2253
1993-2255
1993-2259
1994-2221
1994-22118
1994-22211
1995-21313
1995-20720
1996-2254
1996-2257
1997-22113
2002-20844

BİRLİĞİ
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K.HRK.BŞK.LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K. İSTH.BŞK. LIĞI
DZ.K.K.PER.BŞK.LIĞI
DZ.K.K. KH.DES.KT.K. LIĞI
DZ.K.K.MEBS BŞK.LIĞI

M.NuriALACALI
Deniz Kurmay Yarbay

ÇOK GİZLİ

E-6

sayfanın sayfası
kopyanın kopyası

GİZLI

Q fl
BİLGİ NOTU

KONU: Dz.K.K.hğı Yeniden Yapılandırma
Çalışmaları.

NİSAN 2003

1. Dz.K.K.Iığının yeniden yapılandırılması faaliyetlerinde istenen seviyeye ulaşılamaması
durumunda; adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir olarak
en kötü senaryolar dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları EK-A'da gönderilmiştir.
2. Ayrıca, Koruyucu Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan güvenlik brifingi istifade
edilmek üzere EK-B'de gönderilmiştir.
Rica ederim.

Ozden ORNEK
Oramiral
Donanma Komutanı

EKLER
EK-A (Hukuk Koruması)
EK-B (İKK Güvenlik Brifingi)

GİZLİ

65

GİZLİ
BİLGİ NOTU

KONU: Dz.K.K.hğı Yeniden Yapılandırma
Çalışmaları.

NİSAN 2003

Hv.Plt.Tümg. Bilgin BALANLI

1. Dz.K.K.Iığının yeniden yapılandırma faaliyetlerinde istenen seviyeye ulaşılamaması
durumunda; adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir olarak
en kötü senaryolar dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları EK-A'da gönderilmiştir.
2. Ayrıca, Koruyucu Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan güvenlik brifingi istifade
edilmek üzere EK-B'de gönderilmiştir.
Rica ederim.

Özden ÖRNEK
Oramiral
Donanma Komutanı

EKLER
EK-A (Hukuk Koruması)
EK-B (İKK Güvenlik Brifingi)

GİZLİ

GİZLİ
TC

„

-.

6]

DENIZ KUVVETLERI KOMUTANLIGI
DONANMA KOMUTANLIĞI
GÖLCÜK / KOCAELİ
AD.MÜŞ.

:7400-

-03

MART2003

KONU

: Önleyici Hukuki Tedbirler.

1. SUGA Harekat Planı ve Dz.K.K.Iığının yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin istenilen
seviyeye ulaşmadığı, iç tehdit unsurları üzerindeki etkinin tam olarak sağlanamadığı tespit
edilmiştir.
2. Bu kapsamda adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir
olarak en kötü senaryo dikkate alınarak planlama yapılacaktır.
3. Hazırlanacak en kötü senaryolara yönelik alınması gereken hukuki tedbirlerin tespit
edilmesi maksadıyla aşağıdaki çalışma grubu teşkil edilmiştir.
4. Çalışma grubunca öncelikle her bir senaryo için alınacak hukuki tedbirler belirlenerek
yol haritası tespit edilecek ve müteakiben tüm alt konulara ilişkin detaylı çalışmalar
yapılacaktır.
Rica ederim.

Özden ÖRNEK
Oramiral
Donanma Komutanı

MEVZUAT ÇALISMA GRUBU
1.
2.
3.
4.
5.

GİZLİ

Hak.Yb. A.Cengiz ŞİRİN
Hak.Bnb. Cumhur ERYÜKSEL
Hak.Bnb. Tanju ÜNAL
Hak.Yzb. Tülay DELİBAŞ
Hak.Kd.Ütğm. Doğan UYSAL

GİZLİ
BİLGİ NOTU

KONU: Mevzuat Çalışma Grubu.

NİSAN 2003

İLGİ : 926 sayılı TSK Personel Kanunu.

1.
İlgi Kanun'un 65'nci maddesine eklenecek bent ile, herhangi bir dava nedeniyle
soruşturma veya kovuşturmasının devamı süresince açığa çıkarılan, tutuklananların
emekli edilmemesi ve hak kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.
2.
İlgi Kanun'un 49'ncu maddesi (c) bendine eklenecek paragraf ile, arzu edilen
personelin terfilerinin gerçekleştirilememesi sonrasında AYİM kanalı kullanılarak terfi
ettirilmelerine general-amiral kontenjanı konusunda problem teşkil edebileceği
değerlendirilen hususların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Arz ederim.
A.Cengiz ŞİRİN
Hak.Yb.

EKİ
:
(Kanun Tasarı Taslakları)

GİZLİ

GİZLİ
BİLGİ NOTU

KONU: Mevzuat Çalışma Grubu.
İLGİ

p

NİSAN 2003

: 926 sayıiı TSK Personel Kanunu.

1.
İlgi Kanun'un 65'nci maddesine eklenecek bent ile, herhangi bir dava nedeniyle
soruşturma veya kovuşturmasının devamı süresince açığa çıkarılan, tutuklananların
emekli edilmemesi ve hak kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.
2.
İlgi Kanun'un 49'ncu maddesi (c) bendine eklenecek paragraf ile, arzu edilen
personelin terfilerinin gerçekleştirilememesi sonrasında AYİM kanalı kullanılarak terfi
ettirilmelerine general-amiral kontenjanı konusunda problem teşkil edebileceği
değerlendirilen hususların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Arz ederim.
A.Cengiz ŞİRİN
Hak.Yb.

EKİ
(Kanun Tasarı Taslakları)

GİZLİ

i}

GIZLI

EK-A
926 SAYILI TSK PERSONEL KANUNU TASARI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

Sıra
No

1

GIZLI

Madde
No
65

Mevcut Şekli

Teklif Edilen Şekli

Gerekçe

Madde 65 - Açığa alınan veya
tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında
aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) (Debişik:
26/3/1982 - 2642/10
md.) Haklarında olüm veya ağır hapis cezasını
gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da
taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıljve daha
fazla hapis ceza^ını gerektiren bir cürümden
veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire
fiilen taarruz, üste veya amire hakaret,
mukavemet suçlarından dolayı kamu davası
açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa
çıkarılabilirler.
Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya
amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret,
mukavemet suçlarında; nezdinde mahkeme
kurulan kıt'a kpmutanı veya kurum amiri
tarafından fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini
ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı
gerektirip gerektirmediği hakkında bir görüş
bildirilmişse bu göırüş de dikkate alınır.
b) (Degişik: 26/3/1982 - 2642/10
md.) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar
yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve
kendilerine başka görev verilmez.
c) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10
md.) Bunlardan;
1. (Degişik: 28/6/2001 - 4699/9

Madde 65 - Açığa alınan veya tutuklanan
subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki
esaslara göre işlem yapılır:
a) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10
md.) Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını
gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da
taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha
fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden
veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire
fiilen taarruz, üste veya amire hakaret,
mukavemet suçlarından dolayı kamu davası
açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa
çıkarılabilirler.
Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya
amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret,
mukavemet suçlarında; nezdinde mahkeme
kurulan kıt'a komutanı veya kurum amiri
tarafından fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini
ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı
gerektirip gerektirmediği hakkında bir görüş
bildirilmişse bu görüş de dikkate alınır.
b) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10
md.) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar
yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve
kendilerine başka görev verilmez.
c) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10
md.) Bunlardan;
1. (Değişik: 28/6/2001 - 4699/9

Soruşturma
veya
kovuşturmasının
devamı süresince açığa
çıkarılan,
tutuklananların
hak
kayıplarının en aza
indirilmesi
amaçlanmıştır.

A-1
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GIZLI

EK-A
md.)
Yargılama
sonunda
beraatlerine,
haklarındaki kamu davasının her ne sebeple
olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya
duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine
veya kamu davasının reddine veya Türk Silahlı
Kuvvetlerinden
ilişkilerinin
kesilmesini
gerektirmeyecek şekilde hükümlülükleıjine karar
verilenlerin
açıkları,
haklarındaki
kararın
kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.
2. Soruşıurmaya konu olan fiillerinin
hizmetlerine
devama
engel
olmadığı
anlaşılanların açıkları, haklarında kararlverilmesi
beklenmeksizin
kaldırılabilir.
d)
(Değişik:
28/6/2001 - 4699/9 md.) Hükmün aleyhe
bozulması ve mahkemece bu bozulmaya
uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın
ortadan
kalkması
veya
Türk
Silahlı
Kuvvetlerinden
ilişkilerinin
kesilmesini
gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar
verilmesi hallerinde de (a) bendij hükmü
uygulanır.
e) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.)
Terfi sırasına girenlerden;
1. Açıkta bulunanların,
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilîşkilerinin
kesilmesini gerektirmeyecek şekilde \ hürriyeti
bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları hedeniyle
veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre
açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri
kesinleşmemiş olajnların,
3. (Değişik: 29/7/1983 - 2870/6 md.)
Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber

GİZLÎ

md.)
Yargılama
sonunda
beraatlerine,
haklarındaki kamu davasının her ne sebeple
olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya
duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine
veya kamu davasının reddine veya Türk Silahlı
Kuvvetlerinden
ilişkilerinin
kesilmesini
gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine karar
verilenlerin
açıkları,
haklarındaki
kararın
kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.
2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin
hizmetlerine
devama
engel
olmadığı
anlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi
beklenmeksizin
kaldırılabilir.
d)
(Değişik:
28/6/2001 - 4699/9 md.) Hükmün aleyhe
bozulması ve mahkemece bu bozulmaya
uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın
ortadan
kalkması
veya
Türk
Silahlı
Kuvvetlerinden
ilişkilerinin
kesilmesini
gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar
verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü
uygulanır.
e) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.)
Terfi sırasına girenlerden;
1. Açıkta bulunanların,
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin
kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti
bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle
veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre
açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri
kesinleşmemiş olanların,
3. (Değişik: 29/7/1983 - 2870/6 md.)
Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber
A-2

GIZLI

EK-A
kovuşturma veya duruşması devam eden veya
hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş
bulunanların,
4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini
geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde
bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne
devam edenlerin,
ve
kademe
ilerlemeleri
Terfileri
yapılmaz.
Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi
işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil
yönetmeliğinde gösterilir.
f) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.)
Açığa alınan ya da tutuklananlar;
1) Hizmet eri tazminatından ve bu
Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği,
mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım
ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze
masrafları, yakac^k yardımı, giyecek ve yiyecek
(tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan
faydalanma,
lojmandan
faydalanma
hükümlerinden yararlanmaya devam edörler.
2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları
sürece aylıklarının üçte ikisi, tutuklulara ise
yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına,
muhakemenin mehine, beraate, her ne| sebeple
olursa olsun kamu davasının düşmesîne veya
ortadan
kaldırılmasına
karar
verilenlerin
ödenmeyen veya rpoksan ödenen her türlü özlük
hakları ödenir.
g) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.)

GIZLI

kovuşturma veya duruşması devam eden veya
hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş
bulunanların,
4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini
geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde
bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne
devam edenlerin,
Terfileri
ve
kademe
ilerlemeleri
yapılmaz.
Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi
işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil
yönetmeliğinde gösterilir.
f) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/10 md.)
Açığa alınan ya da tutuklananlar;
1) Hizmet eri tazminatından ve bu
Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği,
mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım
ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze
masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek
(tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan
faydalanma,
lojmandan
faydalanma
hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.
2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları
sürece aylıklarının üçte ikisi, tutuklulara ise
yarısı ayrıca ödenir. Ancak, bu gibilerden
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına,
muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple
olursa olsun kamu davasının düşmesine veya
ortadan
kaldırılmasına
karar
verilenlerin
ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük
hakları ödenir.
g) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.)
A-3

GIZLI

EK-A
Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu
fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet
ve makamla ilgili ödenek ve tazminatlârı kesilir.
Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini
geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli
mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin
tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili
ödenek ve tazminatları geri verilir.
h. (Değişk: 3/7/1975 - 1923/25 md.)
Hapis veya ağ ır hapis cezalarının infazı
sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara
maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek
ve tazminatları verilmez.

49

GIZLI

Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu
fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet
ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir.
Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini
geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli
mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin
tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili
ödenek ve tazminatları geri verilir.
h. (Değişik: 3/7/1975 - 1923/25 md.)
Hapis veya ağır hapis cezalarının infazı
sırasında subaylar er gibi iaşe edilir. Bunlara
maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek
ve tazminatları verilmez.
ı)
Soruşturma
veya
kovuşturma
geçirmesi nedeniyle terfi edemeyen subay
ve
astsubaylardan;
açığa
çıkarılan,
tutuklanan veya tahliye edilenler hakkında,
davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun
32'nci maddesinin (b) bendinde yer alan en
çok rütbe bekleme süreleri ile 5434 sayılı T.C.
Emekli
Sandığı
Kanununun
40'ncı
maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş
hadleri uygulanmaz. Bunlar azami olarak
emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki
görev süresi kadar Silahlı Kuvvetlerde
kalabilirler.
General ve amiral miktarları:
III - General ve amiral miktarları:
Madde
49
(Değişik:
28/6/1978
Madde ^9 - (Değişik: 28/6/1978
2159/2 md.)
2159/2 md.)
General ve Amiral miktarları aşağıdaki
General ve Amiral miktarları aşağıdaki
esaslara göre saptanır.
esaslara göre sap tanır.
a) Barıştc Türk Silahlı Kuvvetlerinde
a) Banşta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
A-4

Kazai
kararlarla
terfiine karar verilen
albay,
generalçn ve
amirallere ilişkin kirparın
uygulanmasını
düzenlemek ve bahse

GIZLI

EK-A
general - amirâl kadroları (b) bendinde
gösterilen rütbe jniktarlarına ait kontenjanları
aşmamak, görev ye hizmet ile kadro ve teşkilat
ihtiyaçları
da dikkate
alınmak
suretiyle
Genelkurmay BaşKanlığınca saptanır.
b) (Değişik: 29/7/1983 - 287p/3 md.)
Barışta Silahlı Kuyvetlerdeki general ve amiral
miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki
cetvelde gösterilmijştir.
Rütbeler
K.K.K. DzK.K. Hv.K.K. J.Gn.K.
Orgeneral-Oramiral 9
2
2
-

4 Dahil)
Korgeneral-Koram ral 20
5
8
3
Tümgeneral-Tümamiral 44 12
16
6
Tuğgeneral-Tuğamiral 96 28
32
18
TOPLAM:
169 47
58
27
(Değişik $on cümle
19/4/2000
4564/2md.) Amira kontenjanlarından ikisi 2692
sayılı Kanunla ekldnen kontenjan miktarıdır.
c) (Değişik: 22/7/1981 - 2497/3 md.) (b)
bendindeki
cetvelde
gösterilen
rütbe
miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının
eşit olması esastır. Ancak, barışta lağv, tensik,
teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet
gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanının
teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın kararı ile
yukarıdaki
cetvelde
gösterilen
rütbe
miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak
kaydı ile Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral Tümamiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir.
Değişiklik
yapılan
Tuğgeneral
Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerine
GIZLI

general - amiral kadroları (b) bendinde
gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları
aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat
ihtiyaçları
da dikkate
alınmak
suretiyle
Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.
b) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/3 md.)
Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral
miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki
cetvelde gösterilmiştir.
Rütbeler
K.K.K. DzK.K. Hv.K.K. J.Gn.K.
Orgeneral-Oramiral 9
2
2
(J. Dahil)
Korgeneral-Koramiral 20
5
8
3
Tümgeneral-Tümamiral 44 12
16
6
Tuğgeneral-Tuğamiral 96 28
32
18
T0PLAM:
169 47
58
27
(Değişik son cüı ıle : 19/4/2000
4564/2md.) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692
sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.
c) (Değişik: 22/7/1981 - 2497/3 md.) (b)
bendindeki
cetvelde
gösterilen
rütbe
miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının
eşit olması esastır. Ancak, barışta lağv, tensik,
teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet
gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanının
teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın kararı ile
yukarıdaki
cetvelde
gösterilen
rütbe
miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak
kaydı ile Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral Tümamiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir.
Değişiklik
yapılan
Tuğgeneral
Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerine
A-5

konu
personelin
mağduriyetinin
önlenmesini
sağlamaktır.

GIZLI

EK-A
ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden
düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık
kontenjan verilmesi mümkün olmayan Orgeneral
- Oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi
yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri
esas alınarak Yüksek Askerî Şuraca saptanır.
(Ek: 29/7/1983 - 2870/3 md.; Değişik
üçüncü paragraf 15/6/2005 - 5365/7 md.)
Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına
giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral
olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava
kuvvetlerindeki s nıflara ve Jandarma Genel
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutahlığındaki
dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esaş alınarak
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerinb Yüksek
Askerî Şuraca tespit edilir.
Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi
edecekleri rütbenin birinci yılına ait kohtenjanlar
verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri
sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye
ait
General
Amiral
miktarlarının
tamamlanamadığı hallerde birinci yıl köntenjanı
artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı ârtırılarak
terfi ettirilen General-Amiraller en geç üçüncü
yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna
kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına
çıkarıhrlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47
nci madde (f) benpi hükmü saklı kalmak şartıyla
54
üncü
madde
esaslarına
göre
değerlendirmeye t^bi tutulurlar.
d) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9
md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle
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ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden
düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık
kontenjan verilmesi mümkün olmayan Orgeneral
- Oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi
yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri
esas alınarak Yüksek Askerî Şuraca saptanır.
(Ek: 29/7/1983 - 2870/3 md.; Değişik
üçüncü paragraf: 15/6/2005 - 5365/7 md.)
Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına
giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral
olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava
kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki
dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek
Askerî Şuraca tespit edilir.
Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi
edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar
verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri
sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye
ait
General
Amiral
miktarlarının
tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı
artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak
terfi ettirilen General-Amiraller en geç üçüncü
yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna
kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına
çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47
nci madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla
54
üncü
madde
esaslarına
göre
değerlendirmeye tabi tutulurlar.
Yargı kararıyla bir üst rütbeye
yükselen albay ve general - amirallerin terfi
A-6
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bulundukları
rütbede
hizmete
devam
etmelerinde zarüret görülen muharip ve
yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en
fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan
yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre
yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden
sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Bâşkanının
teklifi ve Yüksek Askerî Şuranın üçte iki
çoğunluğunun kararı ile biryıl daha aynı rütbede
hizmete devam edebilirler.
Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan
gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede bir
yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer
kuvvetlerden yıllıK kontenjanı olan gruplardaki
emsalinin terfi v^ya hizmete devam ederken
aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not
alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine
göre olur. Görey süreleri uzatılanlar 47 nci
maddenin (f) behdi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına
göre yeniden değdrlendirmeye tabi tutulur.
Normal rütbe bekleme süresi sonunda
bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara
göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha
hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her
yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus
yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha
bulundukları
rütbede
hizmete
devam
ettirilebilirler.Ayrıca bu bentteki hükümlere göre
görev süresi uzatı arak hizmete devam ettirilen
tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim
ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-

GIZLI

işlernlerinde
(b)
bendinde
gösterilen
miktarlar dikkate almmaz.
d) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9
md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle
bulundukları
rütbede
hizmete
devam
etmelerinde zaruret görülen muharip ve
yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en
fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan
yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre
yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden
sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının
teklifi ve Yüksek Askerî Şuranın üçte iki
çoğunluğunun kararı ile biryıl daha aynı rütbede
hizmete devam edebilirler.
Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan
gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede bir
yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer
kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki
emsalinin terfi veya hizmete devam ederken
aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not
alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine
göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci
maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına
göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.
Normal rütbe bekleme süresi sonunda
bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara
göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha
hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her
yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus
yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha
bulundukları
rütbede
hizmete
devam
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tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç
duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek
kaydıyla
Genelkurmay
Başkanının teklifi,
Yüksek Askerî Şura'nın üçte iki çoğunluğunun
kararı ile rütbesin n yaş haddine kadar hizmete
devam ettirilebilirler.
Zaruri hallerde hizmetin gereklerine
göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek
Askerî Şuranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci
ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam
ettirilen general ye amiral miktarı 47'ye kadar
arttırılabilir.
Yukarıdaki fıkralara göre hizmete
devamına karar yerilen general - amjraller (b)
bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek
İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller
ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli
öğretim üyesi gen^ral - amiraller ve Üniversiteler
Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını
kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer
öğrenim kurumlarında görevli general- amiraller
(b) bendinde gösterilen miktarlar dışına
çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete
devam ederler.
f) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9
md.)
Bekleme
süreleri
sonunda
terfi
ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk
edilirler.
Bunlardan:
I - Bekleme ve görev süresi sonunuda
emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde
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ettirilebilirler.Ayrıca bu bentteki hükümlere göre
görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen
tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim
ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneraltümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç
duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek
kaydıyla
Genelkurmay
Başkanının teklifi,
Yüksek Askerî Şura'nın üçte iki çoğunluğunun
kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete
devam ettirilebilirler.
Zaruri hallerde hizmetin gereklerine
göre Genelkurmay Başkanınm teklifi ve Yüksek
Askerî Şuranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci
ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam
ettirilen general ve amiral miktarı 47'ye kadar
arttırılabilir.
Yukarıdaki fıkralara göre hizmete
devamına karar verilen general - amiraller (b)
bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek
Idare Mahkemesinde görevli general-amiraller
ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli
öğretim üyesi general - amiraller ve Üniversiteler
Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını
kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer
öğrenim kurumlarında görevli general- amiraller
(b) bendinde gösterilen miktarlar dışına
çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete
devam ederler.
f) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9
md.)
Bekleme
süreleri
sonunda
terfi
ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk
A-8

0 V»

GIZLI

EK-A
kendi isteği üzeriıjıe emekliye ayrılan orgeneraloramiraller,
II
Bekleme
süresi
sonunda,
kadrosuzluk se^ebiyle terfi ettirilemeyerek
emekliye sevk edi en general ve amiraller,
III - Bu rfıaddenin (d) bendi gereğince
aynı
rütbede hizmete devam
ettirilerek
kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi
ettirilmeyip emekiye sevk edilen general ve
amiraller,
IV - 47 nci maddenin (f) bendine göre
korgeneral-koramiralliğe
yükselemeyen
ve
bekleme süresi spnunda emekliye sevk edilen
tümgeneral-tümanrıiraller,
V - Yaş haddinden emekliye ayrılan
general- amiral ve albaylar ile,
VI
- Kadrosuzluk nedeniyle yaş
haddinden önce emekliye sevk edilen albay,
yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,
emekliye sevk edildikleri tarihi takip
eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının
(ek gösterge dahil); yüzbaşılara % 30'u,
binbaşılara % 50'şi, yarbaylara % 55'i, albaylara
% 70'i, tuğgeneral-tuğamirallere % 75'i,
tümgeneral-tümarrpirallere % 80'i, korgeneralkoramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere %
100'ü
oranında
kadrosuzluk
tazminatı
rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az
olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede
Emekli Sandığıncja ödenir. Ancak bu suretle
verilecek
emekli
aylığı
ve
kadrosuzluk
tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli
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edilirler.
Bunlardan:
I - Bekleme ve görev süresi sonunuda
emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde
kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneraloramiraller,
II Bekleme
süresi
sonunda,
kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek
emekliye sevk edilen general ve amiraller,
III - Bu maddenin (d) bendi gereğince
aynı rütbede hizmete devam
ettirilerek
kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi
ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve
amiraller,
IV - 47 nci maddenin (f) bendine göre
korgeneral-koramiralliğe
yükselemeyen
ve
bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen
tümgeneral-tümamiraller,
V - Yaş haddinden emekliye ayrılan
general- amiral ve albaylar ile,
VI Kadrosuzluk nedeniyle yaş
haddinden önce emekliye sevk edilen albay,
yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,
emekliye sevk edildikleri tarihi takip
eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının
(ek gösterge dahil); yüzbaşılara % 30'u,
binbaşılara % 50'si, yarbaylara % 55'i, albaylara
% 70'i, tuğgeneral-tuğamirallere % 75'i,
tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneralkoramirallere % 90fı, orgeneral-oramirallere %
100'ü
oranında
kadrosuzluk
tazminatı
rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az
A-9

aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak,
tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla
olamaz. (1)
Emekli Sandığı , 3 aylık devreler halinde
bu meblağı faturası karşılığında Hazineden
tahsil eder.
Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve
yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal
etmez.
g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye
yükselen albay ve general - amirallerden ancak
kadrosuzluk
nedeniyle
(Bekleme
süresini
doldurmadan) em^kliye sevkedilenlere de yeni
rütbesi üzerinden tff) bendindeki esas ve usullere
göre kadrosuzluk ^azminatı verilir.
h) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 2870/3 md.) Gene kurmay Başkanı, Kara, Deniz
ve Hava Kuvvptleri Komutanlığı yapmış
orgeneral-oramiraller
arasından
Bakanlar
Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar
dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına
atanan orgeneraljoramirallerin yaş haddi 67
olup, bu görevcje kalış süreleri 4 yıldır.
Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış
bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esasjalınır.
Genelkurmay Başkanının bajşka bir
göreve atanması veya emekliye ayrılması,
atanmasındaki
usule
göre
yapılır.
Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde,
en geç 45 gün içinde atama yapılır.
i) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -

olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede
Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle
verilecek
emekli
aylığı
ve
kadrosuzluk
tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli
aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak,
tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla
olamaz. (1)
Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde
bu meblağı faturası karşılığında Hazineden
tahsil eder.
Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve
yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal
etmez.
g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye
yükselen albay ve general - amirallerden ancak
kadrosuzluk
nedeniyle (Bekleme
süresini
doldurmadan) emekliye sevkedilenlere de yeni
rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere
göre kadrosuzluk tazminatı verilir
h) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 2870/3 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış
orgeneral-oramiraller
arasmdan
Bakanlar
Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar
dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına
atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67
olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır.
Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış
bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
Genelkurmay Başkanının başka bir göreve
atanması
veya
emekliye
ayrılması,
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2870/3 md.) Küvvet Komutanlığına atanan
orgeneral-oramirajler
2
yıl
bu
görevde
kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay Başkanının
teklifi, Milli Savunma
Bakanının inhası,
Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının
onaylayacağı kararname ile bir yıl daha
uzatılabilir.
Görevdeki
kalış
sprelerinin
tesbitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos
tarihi esas alınır. [
Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus
yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde
atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet
Komutanlığı görev|inden alınabilirler.
Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe
bekleme süresi dplan orgeneral-oramiraller (b)
bendinde belirtilen miktarlardışına çıkarılırlar.
j) (Ek: 24/5/1983 - 2825/1 md.) Hizmet
ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam
etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya
oramirallerin
rütbe
bekleme
süreleri,
Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma
Bakanı ile Başbakanın imzalayaçağı ve
Cumhurbaşkanının
onaylayacağı
müşterek
kararname ile bir yıla kadar uzatılâbilir. Bu
suretle hizmete devam edecek orgeneraloramiral sayısı birden fazla olamaz.
Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş
haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe
bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir
işlemle emekliye sevk edilebilirler.
Bu şekilde hizmete devam ettirilen
orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen
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atanmasındaki
usule
göre
yapılır.
Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde,
en geç 45 gün içinde atama yapılır.
i) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 2870/3 md.) Kuvvet Komutanlığına atanan
orgeneral-oramiraller
2
yıl
bu
görevde
kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay Başkanının
teklifi, Milli Savunma
Bakanının inhası,
Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının
onaylayacağı kararname ile bir yıl daha
uzatılabilir.
Görevdeki
kalış
sürelerinin
tesbitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos
tarihi esas alınır.
Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus
yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde
atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet
Komutanlığı
görevinden
alınabilirler.
Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme
süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) bendinde
belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
j) (Ek: 24/5/1983 - 2825/1 md.) Hizmet
ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam
etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya
oramirallerin
rütbe
bekleme
süreleri,
Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma
Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve
Cumhurbaşkanının
onaylayacağı
müşterek
kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu
suretle hizmete devam edecek orgeneraloramiral sayısı birden fazla olamaz.
Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş
haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe
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miktarlar dışına çıkarılır.

bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir
işlemle emekliye sevk edilebilirler.
Bu şekilde hizmete devam ettirilen
orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen
miktarlar dışına çıkarılır.

Tanju ÜNAL
Hak.Bnb.
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