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Mark Spencer

President

Profile

Teaching

2008-Present

mspencer@ArsenalExperts.com
(617) ARSENAL (277-3625)
www.ArsenalExperts.com

Mark Spencer is President of Arsenal Consulting, where he leads engagements involving computer
forensics for law firms, corporations, and government agencies. He has more than a decade’s worth of
law-enforcement and private-sector computer forensics experience. Mark is also an adjunct professor at
Bunker Hill Community College in Boston and was an instructor at the Computer Security Institute for eight
years. He has taught representatives from a vast array of international corporations and governments. Mark
is a regular presenter on topics relating to computer forensics, serving as a guest speaker at industry events
and appearing on television.

ADJUNCT PROFESSOR

Bunker Hill Community College; Boston, MA
Responsible for development and delivery of the courses “Advanced Computer Forensics” and “Special
Topics in Computer Forensics.”

Teaching

2003-2011

instructor

Computer Security Institute; San Francisco, CA
Developed and delivered the “Computer Forensics Kickstart” course.

Experience

2006-2009
2002-2006

PRACTICE LEADER

First Advantage Litigation Consulting, LLC; Boston, MA
EvidentData, Inc.; Rancho Cucamonga, CA & Boston, MA 2002-2006
Successfully established EvidentData’s Boston office in 2005 which was later acquired by First Advantage
Litigation Consulting in 2006. Provided expert consulting and computer forensics services to corporate and
government clients. Trained and supervised computer forensics examiners, analysts, and interns to
properly handle and analyze electronic evidence. Developed, documented, and refined computer forensics
procedures. Tested computer forensics tools and provided feedback to vendors. Performed vulnerability
assessments for clients. Shared expertise by speaking at industry events and working with the media.
Responsible for client development and marketing.

Experience

2000-2002

INFORMATION SECURITY ANALYST

Suffolk County District Attorney’s Office; Boston, MA
Researched, designed, and implemented procedures and technologies to safeguard the information assets
of the Suffolk County District Attorney’s Office. Installed and maintained a policy management solution.
Assisted Special Prosecutions Unit and Boston Police Department with high-technology crime investigations
and computer forensics. Developed and conducted training sessions for prosecutors, investigators, and
detectives on high-technology crime and computer forensics issues. Developed and maintained Intranet
website. Assisted IT unit with network support.

Education
2003

Education
1996

Certifications

University of Massachusetts; Boston, MA
Bachelor of Arts in Criminal Justice

Massachusetts Criminal Justice Training Council; Agawam, MA
Basic Reserve Intermittent Training Academy
AccessData Certified Examiner from AccessData
Certified ProDiscover Examiner from Technology Pathways
Digital Forensics Certified Practitioner from the Digital Forensics Certification Board
EnCase Certified Examiner from Guidance Software
QualysGuard Certified Specialist from Qualys

Arsenal Consulting 285 Commandants Way, Chelsea, Massachusetts 02150
Tel (617) ARSENAL (277-3625) Fax (617) 934-4298
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Burosu_Dogan‐021512 ‐ Gölcük CD No. 1 ‐ ClearType and XML File and Folder Listing
Filename
1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK‐C.doc
BALYOZ HAREKAT PLANI.doc
GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK‐M LAHİKA‐2 LAHİKA‐3.doc
MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI.doc
_GEN ETÜD.xls
BİLGİ NOTU.doc
EK‐A.doc
EK‐B.doc
EK I LAHİKA‐4.doc
EK I LAHİKA‐5.doc
EK‐A KRİTİK TESİS VE KURUMLAR 29.01.03.doc
EK‐B KOLLUK KUVVETLERİ VE ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI PERSONE.doc
EK‐C KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ ARAÇ, TEÇHİZAT İŞ MAKİNA.doc
EK‐D BASIN YAYIN ORGANLARI 29.01.03.doc
EK‐E KURULUŞ AMACI DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLAR 29.0.doc
EK‐F PLANIN UYGULAMASI DURUMUNDA GÖREVDEN ALINACAKLAR 11.02..doc
EK‐G GÖREVE ÇAĞIRILACAK EMEKLİ JANDARMA PERSONELİ.doc
ARAMA YAPILACAK YERLER.doc
GÖZALTINA ALINACAK İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLAR.doc
GÖZALTINA ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ.doc
TUTUKLANACAK AKP ÜYELERİ.doc
TUTUKLANACAK İRTİCAİ ÖRGÜT LİDERLERİ.doc
BURSA BÖLGESİNDE YER ALAN KİLİSELER VE ADRESLERİ.doc
BURSA BÖLGESİNDE YER ALAN SİNAGOGLAR VE ADRESLERİ.doc
EMEKLİLİĞE SEVK EDİLECEK PERSONEL LİSTESİ.doc
GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ.doc
İNFAZ EKİBİNDE YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc
SORGU EKİBİNDE YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc
İLİŞİĞİ KESİLECEK BÖLÜCÜ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc
İLİŞİĞİ KESİLECEK SAĞ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc
İLİŞİĞİ KESİLECEK SOL GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ.doc
ÇARŞAF EYLEM PLANI HAREKAT EMRİ.doc
EK‐B TERTİPLENME PLANI.ppt
EK‐C GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ.doc
EK‐D HEDEF BÖLGE KROKİSİ.ppt
EK‐ D HEDEF BÖLGE KROKİSİ.ppt
EK‐B TERTİPLENME PLANI.ppt
EK‐C GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ.doc
SAKAL EYLEM PLANI HAREKAT EMRİ.doc
GÖREVLİ TİMLER ÖZEL TALİMATI.doc
OPERASYON TİMLERİ.doc
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK EYLEM PLANI.doc
GÖZALTINA ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ.doc
İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLARI.DOC
TUTUKLANACAK İRTİCAİ ÖRGÜT LİDERLERİ.doc
İSTANBULDA BULUNAN İLAÇ DEPOLARI.doc
İSTANBULDA BULUNAN ÖZEL HASTANELER.doc
GÜVENİLİR EMNİYET PERSONELİ.doc
İNFAZ EKİBİNDE YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc
SORGU EKİBİNDE YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc
İLİŞİĞİ KESİLECEK BÖLÜCÜ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLERİ.doc
İLİSİĞİ KESİLECEK İRTİCAİ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc
İLİŞİĞİ KESİLECEK SAĞ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc
İLİŞİĞİ KESİLECEK SOL GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc
KADİFE ELDİVEN FAALİYETİ KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLER.doc
EK‐B (3 NCÜ KOR.).doc
EK‐B (Harp Ak.).doc
EKONOMİ PROGRAMI.doc
BİRİNCİ SINIF KAMU GÖREVLİLERİ VE DESTEK DURUMLARI.doc
FAYDALANILACAK MEDYA MENSUPLARI.doc
GÖZALTINA ALINACAK MEDYA MENSUPLARI.doc
YARGIÇ ve SAVCILAR.doc
YARGITAY ÜYELERİ.doc
Müzahir.xls
Color Coding Key
Yellow = Calibri
Green = Cambria
Blue = XML
Orange = Calibri and Cambria
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File Created (GMT +2)
Last Written (GMT +2)
01/30/03 04:40:49 PM 01/30/03 04:40:49 PM
12/02/02 04:14:05 PM 12/02/02 04:14:05 PM
02/21/03 05:05:52 PM 02/21/03 05:05:52 PM
03/03/03 04:02:44 PM 03/03/03 04:02:44 PM
02/27/03 06:09:39 PM 02/27/03 06:09:39 PM
02/21/03 09:55:54 AM 02/21/03 09:55:54 AM
02/21/03 10:53:23 AM 02/21/03 10:53:23 AM
02/21/03 12:47:55 PM 02/21/03 12:47:55 PM
02/20/03 03:59:40 PM 02/20/03 03:59:40 PM
02/20/03 04:52:20 PM 02/20/03 04:52:20 PM
01/31/03 02:27:57 PM 01/31/03 02:27:57 PM
02/04/03 06:58:57 PM 02/04/03 06:58:57 PM
02/04/03 07:04:26 PM 02/04/03 07:04:26 PM
01/31/03 05:54:08 PM 01/31/03 05:54:08 PM
02/04/03 07:43:16 PM 02/04/03 07:43:16 PM
02/04/03 06:38:24 PM 02/04/03 06:38:24 PM
02/04/03 09:30:51 PM 02/04/03 09:30:51 PM
02/05/03 05:41:12 PM 02/05/03 05:41:12 PM
01/16/03 02:30:08 PM 01/16/03 02:30:08 PM
02/27/03 01:46:18 PM 02/27/03 01:46:18 PM
02/19/03 11:32:29 AM 02/19/03 11:32:29 AM
02/17/03 11:33:50 AM 02/17/03 11:33:50 AM
02/05/03 05:19:20 PM 02/05/03 05:19:20 PM
02/05/03 06:24:33 PM 02/05/03 06:24:33 PM
02/06/03 11:42:09 AM 02/06/03 11:42:09 AM
01/14/03 11:13:55 AM 01/14/03 11:13:55 AM
01/14/03 11:35:11 AM 01/14/03 11:35:11 AM
01/14/03 02:21:22 PM 01/14/03 02:21:22 PM
02/12/03 10:42:53 AM 02/12/03 10:42:53 AM
02/07/03 11:27:45 AM 02/07/03 11:27:45 AM
02/13/03 01:52:43 PM 02/13/03 01:52:43 PM
02/17/03 11:38:23 AM 02/17/03 11:38:23 AM
02/22/03 01:01:31 PM 02/22/03 01:01:31 PM
02/19/03 09:45:32 PM 02/19/03 09:45:32 PM
02/22/03 01:03:12 PM 02/22/03 01:03:12 PM
02/19/03 10:57:14 PM 02/19/03 10:57:14 PM
02/18/03 10:44:21 PM 02/18/03 10:44:21 PM
02/19/03 09:42:50 PM 02/19/03 09:42:50 PM
02/22/03 12:29:35 PM 02/22/03 12:29:35 PM
02/22/03 12:12:52 PM 02/22/03 12:12:52 PM
01/15/03 07:48:57 PM 01/15/03 07:48:57 PM
01/08/03 02:22:00 PM 01/08/03 02:22:00 PM
02/19/03 10:31:31 PM 02/19/03 10:31:31 PM
02/27/03 01:52:37 PM 02/27/03 01:52:37 PM
01/17/03 05:23:05 PM 01/17/03 05:23:05 PM
01/21/03 09:51:24 PM 01/21/03 09:51:24 PM
02/04/03 07:58:17 PM 02/04/03 07:58:17 PM
02/05/03 10:54:23 PM 02/05/03 10:54:23 PM
02/14/03 10:42:42 AM 02/14/03 10:42:42 AM
02/18/03 08:56:14 PM 02/18/03 08:56:14 PM
02/14/03 04:22:09 PM 02/14/03 04:22:09 PM
02/07/03 05:52:00 PM 02/07/03 05:52:00 PM
02/07/03 09:19:14 AM 02/07/03 09:19:14 AM
02/10/03 05:50:13 PM 02/10/03 05:50:13 PM
02/18/03 10:48:46 PM 02/18/03 10:48:46 PM
02/10/03 04:45:49 PM 02/10/03 04:45:49 PM
02/20/03 05:10:18 PM 02/20/03 05:10:18 PM
03/04/03 05:36:54 PM 03/04/03 05:36:54 PM
02/13/03 04:38:36 PM 02/13/03 04:38:36 PM
02/04/03 01:58:23 PM 02/04/03 01:58:23 PM
03/03/03 09:52:04 AM 03/03/03 09:52:04 AM
03/03/03 09:53:39 AM 03/03/03 09:53:39 AM
02/11/03 01:16:06 PM 02/11/03 01:16:06 PM
02/19/03 10:32:48 AM 02/19/03 10:32:48 AM
02/12/03 11:52:16 AM 02/12/03 11:52:16 AM

Full Path
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HARE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HARE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HARE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HARE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI\_GEN ETÜ
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU\BİLGİ NOTU.
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU\EK‐A.doc
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Dz.KK\BILGI NOTU\EK‐B.doc
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Hv.KK\ORAJ HAVA HAREKAT PLA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Hv.KK\ORAJ HAVA HAREKAT PLA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NC
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NC
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NC
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NC
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NC
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NC
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NC
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\ARAM
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\GÖZA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\GÖZA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\GÖZA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\GÖZA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\İBADE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\İBADE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\TSK V
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\TSK V
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\TSK V
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\TSK V
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\ÜNİVE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\ÜNİVE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\ÜNİVE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\BURSA BÖLGE\ÜNİVE
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\EY
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\GÖ
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\GÖ
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\GÖ
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\GÖ
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\GÖ
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\GÖ
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\İLA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\İLA
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\TS
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\TS
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\TS
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\ÜN
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\ÜN
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\ÜN
Gölcük CD No. 1\(1) 030313_1554\KOR.LARDAN VE DİĞER KUVVETLERDEN GELENLER\2002‐2003\Diğer\Jandarma\İSTANBUL BÖLGE\ÜN
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Bilge köyünde eğitim, katliamda annesiy-

䡵 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) RTÜK BaşkanK Zahid
Akman’Kn “görevinden
çekilip çekilmeyeceği”ne ilişkin dava bugün
Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde görüşülecek.
RTÜK’ün CHP’li üyeleri Şaban Sevinç, Hülya
Alp ve Mehmet Dadak,
Zahid Akman’Kn bazK
şirketlerde yöneticiliği
ve ortaklKğK bulunduğu
gerekçesiyle RTÜK üyeliğini yargKya taşKmKştK.

(Fotoğraflar: AA)

le birlikte yaşamını yitiren ikinci sınıf öğrencisi Ayşe
Çelebi ve göç
etmek zorunda
kalan ailelere
mensup 14 çocuktan yoksun
başladı. Anne
ve babalarını
yitiren çocukların çoğunluğunun 0-7 yaş
grubunda olması nedeniyle okulda bir ana
sınıfı da kuruldu. Öğrencilerin yaptığı resimler okulda sergilendi.

Akman için
kritik gün

KatliamKn yaşandKğK Bilge İlköğretim Okulu bir hafta sonra 15 eksikle yeniden eğitime açKldK

Hüzünlü ders başK
sDİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Mardin’in MazKdağK ilçesine
bağlK Bilge köyünde aralarKnda hamile kadKnlar ve çocuklarKn da bulunduğu 44 kişinin öldürüldüğü katliamKn ardKndan eğitim öğretime yeniden başlandK. Okulun açKlKşK öncesi temizliğin
komşu köydeki çocuklara yaptKrKlmasK tepki çekerken, katliamda anne ve babalarKnK yitiren çocuklarKn çoğunluğunun 0-7 yaş grubunda olmasK nedeniyle
okulda bir ana sKnKfK da kuruldu.
KatliamKn yaşandKğK Bilge İlköğretim Okulu bir hafta aradan sonra 15 öğrenci eksiğiyle yeniden eğitime açKldK.
Saat 08.00 sKralarKnda açKlmasK bekle-

Arınç’tan Deniz
Feneri mesajı
䡵 Haber Merkezi Devlet BakanK Bülent
ArKnç, Deniz Feneri
yolsuzluğuna karKşan
kişileri “edebsiz” olarak niteledi. ATV’de
bir programa katKlan
ArKnç, “AsKl sorun Almanya’da yaşanmKş.
YapKlan ahlaken çok
yakKşKksKz bir olay. Yasal süreç başlayabilir,
başlamasK da gerekir”
diye konuştu.

nen okul, temizlik nedeniyle ancak saat 12.00’de açKlabildi. Okul önünde toplanan öğrenciler, İstiklal MarşK okumak
için sKraya girdi. Ancak bu kez ikinci
sKnKf öğrencisi Ayşe Çelebi yanlarKnda değildi. Çünkü Ayşe bir hafta önce
köyde yapKlan katliamda annesi ile birlikte yaşamKnK yitirmişti. Katliam nedeniyle köyden göç etmek zorunda kalan ailelere mensup 14 çocuk da köy
okulunda eğitime başlayamadK. İstiklal MarşK’nKn okunmasK ile açKlan okulda, öğrencilerin uyum sağlayabilmesi
için masalarKnKn üzerine eğitim malzemeleri bKrakKldK.
25 öğrenci ile eğitime başlayan

okulda yapKlan temizliğin komşu köyde yaşayan 18 öğrenciye yaptKrKlmasK
ise tepki çekti. Vali YardKmcKsK Yavuz
Selim Sözer, bunu köylülerin istediğini belirterek temizliğin öğrencileri
eğitime kazandKrmak amacKyla yapKldKğKnK savundu.
Afet Koordinasyonu Okul Sorumlusu ve Psikoloji DanKşmanK Osman
Çakır, okulun eğitime açKlmasK için 3
gündür yoğun bir çalKşma yürüttüklerini belirtti. Acil müdahale eyleminin
kurumsal anlama geçmesi için çalKşmalarKnK anaokulu yaparak sürdürdüklerini ifade eden ÇakKr, “Köydeki
vatandaşlarımız eğitimin okul orta-

mında yapılmasını istediler. Bu nedenle okulun açılmasını istedik. Ancak eğitim verdiğimiz çadırımızı
kaldırmayacağız. Çadırda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklar okuldan çıktıktan sonra çadırda etüt yapacak” dedi.
Rehabilite çalKşmalarKna taşKmalK
eğitim ile başka okullarda eğitim gören çocuklarKn da katKlacağKnK ifade
eden ÇakKr, “İlköğretimde 25, anaokulunda ise 15 çocuk eğitim görecek. Bu köyden göç eden 14 çocuk
da bulundukları yerde takip edilerek, eğitim desteği verilecek” diye
konuştu.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİ

䡵 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a çalKşma ziyaretinde bulunacak. Erdoğan,
ziyareti çerçevesinde
Azerbaycan CumhurbaşkanK İlham Aliyev ile baş
başa ve heyetlerarasK görüşmelerde bulunacak.
Erdoğan’Kn ayrKca, Azerbaycan Milli Meclisi’ne
hitaben bir konuşma
yapmasK öngörülüyor.

Sam çocuklar
için başkentte
䡵ANKARA (AA) ŞarkKcK Leman Sam,
geliri yatKlK ilköğretim
bölge okullarKndaki çocuklar için kullanKlmak
üzere başkentte konser
verecek. Konser, Gate
Elektronik, TUSAŞ ve
Sis Productions sponsorluğunda, 23 MayKs’ta ODTÜ Vişnelik
Tesisi Çim Amfi’de
yapKlacak. Konser biletleri, Dost Kitabevi,
ODTÜ ÇarşK içindeki
Öykücü Kitabevi ile 16
ve 17 MayKs’ta Ankara’da kurulacak stanttan temin edilebilecek.

İmamın bavulu
ailesine verildi
䡵 BEYPAZARI
(AA) - Mardin’in MazKdağK ilçesine bağlK Bilge
köyündeki silahlK saldKrKda hayatKnK kaybeden
köy imamK KâzKm
Ozan’Kn özel eşyasK bir
bavul içinde Ankara’nKn
BeypazarK ilçesinde yaşayan ailesine teslim
edildi. MazKdağK Müftüsü Selahattin YKlmaz
imam Ozan’Kn köylüler
tarafKndan çok sevilen
bir din görevlisi olduğunu dile getirdi.

Sanıklar adliyeye götürülürken saldırıda ölenlerin yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı mağdur yakınları
baygınlık geçirdi. (AA)

‘Ne istediniz evladımdan’
Güngören’deki bombalK saldKrKya ilişkin 8 tutuklu sanKğKn yargKlanmasKna
başlandK. Mağdur yakKnlarK adliye girişinde sanKklara saldKrmak istedi
İstanbul Haber Servisi - Güngören’de 17 kişi ve bir doğmamKş bebeğin
ölümü, 154 kişinin de yaralanmasKyla
sonuçlanan bombalK saldKrKya ilişkin 8
tutuklu sanKğKn yargKlanmasKna İstanbul
12. AğKr Ceza Mahkemesi’nde başlandK. SanKklar adliyeye getirildikleri sKrada mağdur yakKnlarKnKn tepkileriyle
karşKlaştK.
Tutuklu bulunduklarK Tekirdağ F Tipi KapalK Cezaevi’nden Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirilen tutuklu sanKklar, cezaevi aracKndan indirilerek
adliye nezarethanesine götürülmek istendi. Bu sKrada adliye bahçesinde toplanan ve aralarKnda katliamda ölen ya da
yaralananlarKn yakKnlarKnKn bulunduğu bazK kişiler, polis barikatKnK aşarak
sanKklara saldKrmak istedi. Çevik kuvvet polisleri müdahale ederek sanKklarla
ölenlerin yakKnlarK arasKna girdi. Mağdur ve ölenlerin yakKnlarKndan bazKlarK,
“Sizin evladınız yok mu? Ne istediniz
onlardan?”, “Tek bir oğlum vardı,
onu da alıp götürdüler” diye bağKrdK.
Mağdur yakKnlarKndan bazKlarKnKn baygKnlKk geçirdiği ve ağladKğK görüldü. Ad-

liye binasKna alKnan sanKklardan biri,
“Güngören saldırılarıyla alakamız
yok. Bize yapılan komplodur” diye bağKrdK.
UÇLAMALARI KABUL
SDuruşmada
ETMEDİLER
sanKk Türeli, gözaltKna
alKndKktan sonra emniyette susma hakkKnK kullandKğKnK, olay günü saat
18.00’de ağabeyinin kayKnbiraderini
havalimanKna götürdüğünü ve saat
20.30 civarKnda eve geldiğini anlattK. Türeli, saldKrKyK aile bireylerinden öğrendiğini, gece saat 23.00 sKralarKnda ağabeyinin Batman’dan kendisini telefonla arayarak “Böyle bir olay var, haberin var mı?” diye sorduğunu ve bu
konuşmanKn bile dosyaya delil olarak
konulduğunu aktararak suçlamalarK kabul etmediğini söyledi. SanKk Nusret
Tebiş de “Alçakça yapılan olayı nefretle kınıyorum” diyerek, bir şahKsla
birlikte fotoğrafKnKn çekildiğini, hatta
emniyette de bu fotoğraflarKnKn kendisine verildiğini söyledi. Polislere bu kişiyi tanKmadKğKnK ve fotoğrafKn foto-

montaj olduğunu söylediğini aktaran Tebiş, olayla ilgisinin olmadKğKnK savunarak beraat ve tahliyesini istedi. Tutuklu sanKklardan Şerafettin Kara, inşaat işçisi olduğunu, uyuşturucu kullandKğKnK, gözaltKnda olduğunda da
uyuşturucu krizine girdiğini ve bu nedenle önceki ifadelerinin hiçbirini kabul etmediğini söyledi. “3 gün nezarethanede kaldım. Beni 3. gün AMATEM’e götürdüler. Orada ilaç verdiler. İlaç aldıktan sonra mahkemeye çıkarıldım, ama ne söylediğimi hatırlamıyorum” diyen Kara, tahliye ve
beraatini istedi.
İddianamede, sanKklardan Türeli ve Tebiş’in 18’er kez ağKrlaştKrKlmKş müebbet
ile başka suçlardan da 1962 ile 4 bin
455’er yKl arasKnda hapis cezasK isteniyor.
Diğer sanKklar Ziya Kiraç, Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, Cevat
Aydın, Aydın Ağlar ve Mehmet Salih
Yanak’Kn da 7.5 ile 45’er yKl arasKnda değişen hapis cezalarKna çarptKrKlmalarKnKn
talep edildiği iddianamede, sanKk Şaban
Güneş’in 6 ile 11.5 yKl arasKnda hapisle cezalandKrKlmasK öngörülüyor.

DTP’LİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE

(Fotoğraf: AA)

5 PKK’linin
cesedi bulundu

DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) İran askerlerinin Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlK SarKyKldKz köyüne top atKşlarK yaptKğK
ileri sürüldü.
Türkiye’nin İran’a açKlan Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlK Esendere SKnKr KapKsK yakKnlarKndaki SarKyKldKz köyünün yaklaşKk 600
metre yakKnlarKna 10 civarKnda havan mermisi
düştü. Hakkâri Valiliği’nden yapKlan açKklamada, havan mermilerinin terör örgütü PJAK’a
yönelik operasyon dolayasKyla yanlKşlKkla Türk
topraklarKna düştüğünü açKkladK. İranlK yetkililer
de olayK doğruladK.
Türk SilahlK Kuvvetleri’nin (TSK), ŞKrnak
kKrsalKndaki sKnKr birliklerine yaptKğK uzun
konvoylu asker ve mühimmat sevkKyatKnKn ardKndan başlattKğK geniş kapsamlK operasyonlar
ise sürüyor. Binlerce askerin katKldKğK operasyon kapsamKnda bazK stratejik noktalara Jandarma Özel Harekât timleri indirildi. Kobra
helikopterlerinin yanK sKra DiyarbakKr’dan kalkan F16 savaş uçaklarKnKn da ŞKrnak sKnKrKndaki operasyonlara destek verdiği belirtiliyor.
Öte yandan, Bingöl’ün Yedisu ilçesi ile
Tunceli’nin kKrsal kesiminde güvenlik güçleriyle çatKşmaya giren bir grup teröristin silahlarKnK bKrakarak kaçtKğK bildirildi. Güvenlik güçleri yaptKklarK arama ve tarama sonucunda çok sayKda yaşam malzemesi ve 3
adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

F-16’lar bomba yağdırıyor
2’nci Taktik Hava Kuvvet KomutanlKğK’na
bağlK 8’inci Ana Jet Üssü’nden ardK ardKna
havalanan çok sayKda uçağKn sKnKra yakKn
PKK kamplarKnK bombaladKğK öne sürülüyor.

Dış Haberler Servisi - Kandil içlerine
düşen Kuzine köyüne ABD tankları eşliğinde yüzlerce peşmerge ile birlikte yığınak yapıldı. Peşmerge ve ABD askerlerinin içinde bulunduğu askeri gücün
bin dolayında olduğu belirtilirken,
tankların da ABD’ye ait olduğu bildirildi. Çok sayıda taşıyıcı araç ve ağır silahların da içinde yer aldığı askeri yığınağa önceki gün başlandığı kaydedildi.
Terör örgütü PKK’nin üst düzey yöneticileri Kandil’e konuşlanmış durumda.

MURAT UYGUN
SAKARYA - Sakarya’nKn
AkyazK ilçesinde yolda yürürken otomobille yanKna
yaklaşKp kendisine tabancayla ateş açan bir kişinin saldKrKsKna uğrayan Ülkü OcaklarK
BaşkanK, özel güvenlik görevlisi Talip Akçay, yaşamKnK yitirdi. ÇKkan çatKşmada
saldKrgan da öldü.
Ülkü OcaklarK AkyazK İlçe
BaşkanK Talip Akçay (31)
Yenicami civarKnda tek başKna caddede yürürken bir lahmacun fKrKnKnda çalKşan Tarık Ekinci (21) yanKna yaklaşarak birden ateş etmeye
başladK. Akçay da silahKnK çekerek karşKlKk verdi. Görgü
tanKklarKnKn ifadelerine göre
bir dakikaya yakKn süren çatKşmada Ekinci olay yerinde
yaşamKnK yitirirken, Talip
Akçay ağKr yaralK olarak Sakarya Eğitim ve AraştKrma
Hastanesi’ne kaldKrKldK. Ameliyata alKnan Akçay da tüm
müdahalelere karşKn kurtarKlamadK.
Polis olay yerinde yaptKğK
araştKrmada çok sayKda boş
kovan bulundu. SaldKrKnKn 4
ay önce Akçay ile Ekinci arasKnda çKkan bir tartKşmadan
kaynaklandKğK belirtilirken, 4
çocuk babasK Akçay’Kn öldüğünü öğrenen yakKnlarK hastaneye akKn etti. Akçay’Kn yakKnlarK görüntü almak isteyen
gazetecileri engellerken, yetkililer olayKn siyasi bir boyutunun olmadKğKnK soruşturmanKn sürdüğünü bildirdiler.

Hakkâri’de köye
10 İran havan
mermisi düştü

ABD TANKLARI KANDİL’DE

Cadde
ortasKnda
çatKşma:
2 ölü

Başbakan Erdoğan
Bakû’ya gidiyor

䡵 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ŞKrnak’taki bir mağarada 5
PKK’linin cesedi bulundu. Genelkurmay
BaşkanlKğK’nKn internet
sitesinde yar alan duyuruda, teröristlerin güvenlik güçleriyle girdikleri çatKşmada öldürülmüş ve diğer teröristlerce gömülmüş olabileceklerini bildirdi.

TSK’NİN OPERASYONU SÜRÜYOR

MERSİN / TUNCELİ (Cumhuriyet)
- Mersin’de DTP’ye yönelik operasyonların durdurulması için önceki gece yapılan yürüyüşe polis müdahale etti
DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu eylemciler, Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi’nde yürüyüş düzenledi. DTP Akdeniz İlçe Başkanlığı
önünde yurttaşlara seslenen Demirtaş,
daha sonra ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Eylemciler polisin
ve partililerin uyarıları üzerine dağıldı.
Yaklaşık yarım saat sonra Şevket Sü-

mer Mahallesi’nde toplanan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bir
grup, polise taş atıp gösteri düzenlemek
istedi. Polis ekipleri ise panzerler eşliğinde su ve biber gazı sıkarak gruba
müdahale etti. Eylemciler polisin müdahalesi üzerine dağıldı.
Tunceli’de aralarında DTP yöneticileriyle üyelerinin bulunduğu yaklaşık
100 partili 2 günlük açlık grevi başlattı.
DTP Tunceli İl Başkanı Murat Polat,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı son açıklamanın iyi ancak yetersiz
bir gelişme olduğunu belirtti.

MENZİLCİLER KURDU

Tarikat köyüne
‘Buhara’ ismi
ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Eskişehir’in
Sivrihisar ilçesine bağlK AşağKkepen köyü yakKnlarKnda 10 yKl önce binlerce dönüm arazi
alan Menzil tarikatKnKn buraya kurduğu köye
Buhara adK verildi. Menzil tarikatKna ait bazK
yayKn organlarK ve şirketlerin adKnKn da Buhara olmasK dikkat çekerken, karar il genel meclisinde onaylandK.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkin olan
Menzil tarikatK şeyhinin oğlu Fevzeddin Erol,
Sivrihisar’a 70 kilometre uzaklKkta bulunan Potoğlu çiftliğini satKn alarak burada köy kurma
çalKşmalarKna başladK. Bölge geçen yKl İçişleri
BakanlKğK tarafKndan AşağKkepen köyüne bağlK
Ağabeydin Mahallesi olarak ilan edildi. Geçen
günlerde de Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar,
il genel meclisine gönderdiği bir yazKyla yörenin köy statüsüne alKndKğKnK ve yapKlan halkoylamasKyla bölgenin adKnKn Buhara olarak değiştirilmek istendiğini belirtti.

Boş araziler de devredilecek
KKlKçlar, “Kaymakamlık ve valilik gerekli
çalışmaları yapmıştır. Yöreköy statüsüne
alınmıştır. İsmi de Buhara olarak değiştirilebilir” dedi. BazK AKP’li üyeler konunun komisyonlarda incelenmesini istedi. İl Genel
Meclis BaşkanK Ahmet Yapıcı ise “Kaymakamlık ve valilik gerekli çalışmayı yapmış.
Köyün ismini de Buhara koyarak bize göndermiş. Komisyon neyi tartışacak” diye konuştu. YapKlan oylamayla köyün ismi Buhara
olarak değiştirildi. Köyle ilgili projelerin hazKrlandKğK, çevredeki boş Hazine arazilerinin de
köy tüzelkişiliğine devredileceği öne sürüldü.

Önce yol şimdi de ‘sosyal tesis’
Geçen yKl 30 bin TL kaynak aktarKlarak köye yol yapKlmasKyla ilgili tartKşmalar bitmeden
bu kez de Menzilcilere bölgede “sosyal tesis”
inşasKna izin verilmesi eleştirilere yol açtK.
“İnşaat”Kn 3 kat izninin 4 kata çKkarKlmasK da
il genel meclisinde krize neden oldu. Tesislerin “yatakhane, misafirhane” gibi binalar olduğu iddialarK ortaya atKlKrken, CHP Eskişehir
Milletvekili Murat Sönmez, bu duruma tepki
gösterdi. Sönmez, “Gözlerden ırak bir yerleşim alanı kurulmaya çalışıldığı anlaşılıyor.
Ne gizlenmek isteniyor” dedi. MHP milletvekili Beytullah Asil de, inşaatlarla ilgili olarak
“Eğer bir cami inşaatıysa buranın Diyanet’e bağlı olması gerekir. Hiçbir yetkili bir
açıklama yapmıyor” diye konuştu.
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926 SAYILI TSK PERSONEL KANUNU TASARI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ
Sıra
No
1

GİZLİ

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) (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

Madde 65 – Açığa alınan veya tutuklanan subay
ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki esaslara
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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
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1. (Değişik: 28/6/2001 - 4699/9

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

md.)
Yargılama
sonunda
beraatlerine,
haklarındaki kamu davasının her ne sebeple
olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya
duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine
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kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.
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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.)
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3. (Değişik: 29/7/1983 - 2870/6 md.)
Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber
A-2

EXHIBIT G EK-A 926 Teklifler.doc

EK-A

GİZLİ
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.)
GİZLİ

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
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haklarında kovuşturmaya yer olmadığına,
muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple
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karar
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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.
III – General ve amiral miktarları:
III – General ve amiral miktarları:
Madde 49 – (Değişik: 28/6/1978 - Madde
49
–
(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 saptanır.
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde

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.
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GİZLİ

49
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general
ve
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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
(J.
Dahil)
2
2
–
Korgeneral-Koramiral
20
5
8
3
Tümgeneral-Tümamiral
44
12
16
6
Tuğgeneral-Tuğamiral
96
28
32
18
T
0
P
L
A
M:
169
47
58
27
(Değişik son cümle : 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
GİZLİ

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.)
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cetvelde gösterilmiştir.
Rütbeler K.K.K. DzK.K. Hv.K.K.
J.Gn.K.
Orgeneral-Oramiral
9
(J.
Dahil)
2
2
–
Korgeneral-Koramiral
20
5
8
3
Tümgeneral-Tümamiral
44
12
16
6
Tuğgeneral-Tuğamiral
96
28
32
18
T
0
P
L
A
M:
169
47
58
27
(Değişik son cümle : 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
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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
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
GİZLİ
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(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
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sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye
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artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak
terfi ettirilen General-Amiraller en geç üçüncü
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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.
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 bir yıl 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
GİZLİ

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
işlemlerinde
(b)
bendinde
gösterilen
miktarlar dikkate alınmaz.
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 bir yıl 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
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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 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 Başkanının 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
İdare 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
GİZLİ

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
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 Başkanının 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
İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller
ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli
öğretim üyesi general - amiraller ve Üniversiteler
Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını
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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
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,
GİZLİ

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
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
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tümgeneral-tümamirallere % 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 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
arasından
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.
GİZLİ

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 % 90'ı, orgeneral-oramirallere %
100'ü
oranında
kadrosuzluk
tazminatı
rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az
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
arasından
Bakanlar
Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
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Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış
bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
Genelkurmay Başkanının başka 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 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
GİZLİ

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,
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,
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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
miktarlar dışına çıkarılır.

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
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.

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

Sıra
No
1

GİZLİ

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) (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

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.
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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 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

GİZLİ

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
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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,
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.)
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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.)
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EK-A
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.
III – General ve amiral miktarları:
III – General ve amiral miktarları:
Madde 49 – (Değişik: 28/6/1978 - Madde
49
–
(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 saptanır.
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde

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.

2

GİZLİ

49
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EK-A
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
T 0 P L A M:
169 47
58
27
(Değişik son cümle : 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
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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
T 0 P L A M:
169 47
58
27
(Değişik son cümle : 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
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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 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.
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
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EK-A
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 bir yıl 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
ettirilebilirler.Ayrıca bu bentteki hükümlere göre
görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen
tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim
ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-
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işlemlerinde
(b)
bendinde
gösterilen
miktarlar dikkate alınmaz.
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 bir yıl 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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EK-A
tümamiral, 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 Başkanının 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
İdare 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
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 Başkanının 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
İdare 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
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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 % 90'ı, orgeneral-oramirallere %
100'ü
oranında
kadrosuzluk
tazminatı
rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az
olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede
Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle
verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk
tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli

GİZLİ

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 % 90'ı, orgeneral-oramirallere %
100'ü
oranında
kadrosuzluk
tazminatı
rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az
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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
arasından
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,
atanmasındaki
usule
göre
yapılır.
Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde,
en geç 45 gün içinde atama yapılır.
i) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -
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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
arasından
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.) 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
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
A-11

EXHIBIT H EK-A 926 Teklifler.doc

GİZLİ

EK-A
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.
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