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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

tki oturum yapılan bu birleşimde; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Yeni Bir Mad
de Eklenmesine Dair (1/39) (S. Sayısı : 91) ve 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerine Yeni Fıkra
lar 'Eklenmesine Dair (1/42) (S. Sayısı : 92) Kanun 
tasarıları kabul edildi. 

'12 Ocak 1981 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere 'birleşime saat 18.20'de son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

ı m* i 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSlN (K. K. K. ve Milli GüvenUk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi: Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

'BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 33 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8.12.1980 
Tarih ve 2354 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 5 nci Mad
denin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/30) (S. Sayı
sı : 97) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasında yer 
alan, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8.12.1980 
tariih ve 2354 sayılı Kanunla Eklenen Ek 5 nci Mad
denin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve bu 
konuda düzenlenen Milli Savunma Komisyonu rapo
runu görüşeceğiz. 

Komisyon raporu 97 sıra sayısı ile bastırılıp da-
ğıMmıştı. 

(1) 97 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

'Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık Temsilcisi arka
daşlarımız yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde .'görüşme açıyo
rum. Üyelere söz vermeden evvel, Komisyon Söz
cüsünün bu konuda bir açıklaması olacak mı? 

Buyurunuz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bilindiği gibi Anayasanın 138 nci 
maddesi, sıkıyönetim mahkemeleri dahil olmaik üze
re, askeri mahkemelerin yetki ve görevlerini ve bu
nun teşkil biçimini hüküm altına almış bulunmakta
dır. 

Askeri mahkemelerde, 1 subay üye ve 2 hâkim
den oluşan bir heyetle davalar görülmektedir. Buna 
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paralel olarak, 353 sayılı Kanunun 2 nci maddesi de, 
askeri mahkemelerin nasıl teşkil edileceğini hüküm 
altına almış bulunmaktadır., 

(Buradan 'hareket edilerek, Yüce Heyetinizin ka
bul buyurduğu 8.12.1980 tarih ve 2354 sayılı Kanun
la 1402 sayılı Kanuna eklenen ek 5 nci maddede, 
sıkıyönetim mahkemelerinin bundan böyle askeri hâ
kim - sivil hâkimden oluşacağı, askeri 'hâkimin du
ruşmayı her halde yöneteceğini, v mahkemelerin kı
demli 'hâkimlerinin kendi sivil hâkim üyeler hakkın
da sicil verebileceğini ve bu sicillerin de nasıl veri
leceğinin yönetmelikle tespit olunacağı kararlaştırıl
mıştır. Fakat tatbikatta görüldü ki, özellikle sıkıyö
netim askeri mahkemelerinde askeri hâkim sınıfın
dan gelen üyeler daha kıdemsiz, mesleki bakımdan 
daha az tecrübeli ve meslekte geçen hizmet süreleri 
da'ha kısıtlı. Adalet Bakanlığından sıkıyönetim mah
kemelerine alınan hâkimler ise, geniş mesleki bilgi 
diye arz etmeyeceğim ama, süre bakımından daha 
uzun süre bu mesleğe hizmet vermiş kişilerdir. 

Özellikle 'bugünkü ortamda asker - sivil hâkim 
ayrımı yapılmaksızın, sıkıyönetim mahkemelerinin 
kapsamına giren suçların, adliyenin bir bütün halin
de görev yapması ve etkinliğini sağlaması, duruşma
ların daha yetkili organ tarafından yürütülmesi koşu
luyla biran önce karara varılması ve daha adil bir 
çözüme gelinmesi amaçlandığı için, Yüksek Huzu
runuza Sayın Konsey Üyesi Kara Kuvvetleri Komu
tanı tarafından teklif olarak getirilen metin, 1402 sa
ydı Kanunun Ek 5 nci maddesinin 3, 4 ve 5 nci fık
ralarım değiştirmektedir. 

3 ncü fıkra ile, yani halen metindeki 1 nci fık
ra ile, sivil adliyeden alınan hâkimler, sıkıyönetim 
mahkemelerinde tek hâkim olarak görev yapmaları 
halinde aynen askeri hâkimlerde olduğu gübi, 5 se
neye kadar hapis cezalarında müstakil karar verebil
mekte; yine Adalet Bakanlığından gelen hâkimlerin 
askeri hâkimlerle müşterek olarak davaya çıkmala
rı halinde, hâkimlik, savcılık veya bu hizmetlerden 
sayılan görevlerde geçirdikleri hizmet süresi fazla 
olan hâkimin duruşmayı yönetmesi amaçlanmakta; 
yine bir mahkemede bulunan askeri hâkimin, hizmet 
süresi fazla olmak koşuluyla, Adalet Bakanlığından 
gelen hâkimler hakkında genel davranışları itibariyle 
onlara not vermesi amaçlanmaktadır. 

Huzurunuza gelen metnin 3 ncü fıkrası ile de, 
•gerek Askeri Yargılayın sivil hâkimler hakkında ve
receği notlar, gerekse mesleki hizmet süresi uzun 
olan askeri hâkimin, kendinden daha kısa süreli hiz

mette bulunan sivil hâkimlere vereceği notların, bir 
yönetmelikle esas ve şekillerinin tespiti amaçlanmak
tadır. 

Konuyu Komisyonumuz incelemiş, hizmetin ge
reği olarak olumlu bulmuş ve Yüksek Heyetinizin 
takdir ve tensiplerine sunmuş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz almak isteyen 

sayın üye var mı efendim? Yok. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8.12.1980 Tarih 
ve 2354 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 5 nci Maddenin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 14012 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na 8.12.1980 tarih ve 2354 sayılı Kanunla eklenen 
Ek 5 noi maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görevlendi
rilen hâkimler, bu mahkemelerdeki askeri hâkimle
rin görev ve yetkilerini haizdirler. Mahkeme heyeti
ne askeri hâkimle birlikte üye olarak katılabilirler. 
Bu halde duruşmanın yönetimi; hâkimlik, savcılık 
veya bu hizmetlerden sayılan görevlerde geçirdikleri 
hizmet süresi fazla olan hâkim tarafından, bunda 
eşitlik halinde ise, askeri hâkim tarafından yapılır. 

Hâkimlerin yükselmeleri, 1. nci sınıfa ayrılmaları 
ile diğer özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kal
mak üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Sıkıyöne
tim hizmetinde geçirdikleri süreler asıl mesleklerin
de geçmiş sayılır. Hâkimlerin, çalışma ve genel dav
ranışları gözönüne alınarak haklarında kıdemli askeri 
hâkim tarafından düzenlenecek notlar ile Askeri Yar
gıtay tarafından verilecek notlar, yükselmelerinde 
değerlendirilmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna 
gönderilir. Ancak, mesleki hizmet süresi kıdemli as
keri hâkimden fazla olanlar ile bu mahkemelerdeki 
çalışma süresi üç aydan az olanlar hakkında not dü
zenlenmez. 

Notların düzenleme şekil ve esasları yönetmelik
le gösterilir.» 

BAŞKAN — Komisyonun 1 nci madde üzerinde 
bir açıklaması olacak mı? 

'HAKÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
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Sayın Başkanım, kanun teklifinin tümü üzerinde ko- ı 
nuşurken 'bu madde hakkında da arzı malumat et
miştim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu sicil vermeyip not verme mev

zuunda; sivil hâkimlerin kendi usullerinde zaten si
cil verme müessesesi yok. Hatta not verme müessesesi 
de yok onlarda; ama biz, hiç olmazsa sıkıyönetim 
mahkemelerinde bulunduğu sürece kıdemli hâkim ta
rafından bir not verilsin istedik. Ancak, adliyeden 
gelmiş sivil bir hâkim kıdemli ise, duruşma hâkimi 
ise, o, asker hâkimler hakkında not veremeyecektir. 
Adalet Bakanlığına bağlı hâkimler hakkında not ve
rebilecek; >ama eğer duruşma hâkimi asker ise, kı
demli olan askeri hâkim ise, o takdirde o da not ve
rebilecek. Değil mi, anladığımız budur? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, izin verirseniz kısa bir bilgi arz ede
yim.. 

Yüksek malumları olduğu üzere, askeri mahke
melerin kıdemli hâkimleri, ister müşterek duruşma
ya çıksın, ister çıkmasın, kendi mahkemesine atan
mış kıdemsiz hâkimlere sicil düzenlerler. 

'BAŞKAN — Bizim usulde öyle. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı). — 
Bizim usulde öyle.: 

Getirilen bu metin, mahkemenin kıdemli hâkimi, 
sivil hâkimle ister duruşmaya çıksın, ister çıkmasın; 
yani bir mahkemeye atanmış olan sivil hâkimlerin, 
kendisinden hâkimlikteki hizmet süreleri az ise on
lara genel davranış ve çalışmaları yönünde not vere
cek; bizim Askeri Yargıtayda zaten davalar kendile
rine gittiğinde, bizim askeri hâkimlere verdiği usul
le, sivilden gelen hâkimlere de not düzenleyecek. Her 
iki not birleşecek, Yüksek Hâkimler Kuruluna gide
cek, orada yükselmelerine esas teşkil edecek. Esas 
olan bu efendim. 

BAŞKAN — Bakanlığın bu konuda bir diyeceği 
var mı? 

HÂK'IM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL
DIRAN (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sa
yın Başkanım, aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen sayın üye var mı 
efendim? 'Buyurunuz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bir hususun tavzihi için yüksek müsaadeleriyle söz 
aldım. j 
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Sivil hâkimler beraber çalıştıkları sivil hâkimlere 
not vermeyecektir; yalnız askeri hâkimler sivil hâ
kimlere not vereceklerdir. Kanunun tedvin ediliş tar
zı budur, sivil hâkimlerin sivil hâkimlere not verme
si usulünü getirmiyoruz. Sadece, eğer asker hâkim 
sivil hâkimden hizmet süresi bakımından daha kı
demli ise veya hizmet 3 aydan daha uzun sürüyor
sa, o takdirde not verecektir. Biraz evvel zapta böyle 
geçtiği için... 

ıBAŞKAN — Kıdemli askeri hâkim tarafından 
düzenlenecektir.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet Sayın Baş
kanım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tutanağa geçmesi açısından arz edi
yorum: 2556 sayılı Hâkimlerle ilgili Yasada, sivil hâ
kimlerin ağırceza mahkemesi başkanı olsa dahi, ken
disiyle beraber duruşmaya çıkan hâkimler hakkında 
herhangi bir sicil veya not vermesi mümkün değil
dir. 

BAŞKAN — Kendi usullerinde öyle. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma (Komisyonu Başkanı) — 
Kendi usullerinde öyle ve biz kendi usullerini hiç 
bozmadık. Ancak, kıdemli hâkim, bizim mahkeme
nin kıdemli hâkimi kendi yanında çalışan asker hâ
kimlere sicil düzenleyecek, yine kendi yanında çalı
şan sivil hâkimlere de not düzenleyecek. 

BAŞKAN — Ama, o sivil hâkimler kendisinden 
kıdemsiz ise. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kıdemsiz ise. 

Ama sivilden gelen hâkim ne kadar kıdemli olur
sa olsun, gerek sivil hâkimlere, gerek asker hâkim
lere herhangi bir sicil veya not veremeyecek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
'Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok

tur. 
lO halde 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür, 
'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyenler? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemimizin 2 nci sırasında; 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının görüşülmesi var; fakat 
bugün Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'ın gelişi 
dolayısıyla ben ve Konsey Üyeleri arkadaşlarım er
ken ayrılmak zorunda olduğumuzdan, bu kanun tasa
rısını, müteakip toplantıda görüşmek üzere erteliyo
rum. 

19 Ocak 1981 Pazartesi günü saat 15.0O'te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 10.20 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BÎRLEŞİM 

12 Ocak 1981 Pazartesi 

Saat : 10.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLER* 
1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8.12.1980 

Tari'h ve 2354 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 5 nci Mad
denin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
li Savunma Komisyonu Raporu. (2/30) (S. Sayısı : 97) 

2. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/58) (S. Sayısı : 87 ve 
87'ye 1 nci Ek) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 97) 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8 . 12 . 1980 Tarih ve 2354 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 nci Maddenin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun 

Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2 /30) 

MlLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

9.1. 1981 

1402 saıyılı Sfloyönertiim Kanunuma 8 . 12 . 1980 tarih ve 2354 istajyıih Kanunla Eklenen Ek 5 nci M a d 
denin DegistMlmesi HaMcındalki Kanun TeklX i v e gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

G e m i M arz ederdim, 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutamı ve 
MtUi Güvenlik Konseyi Üyes i 

GIERIBKÇE 

••S#fylöınıeftto (Ajslkıemi Mlalhlk^ejmiellgninidıe göıriövflıanıdlM ten ıhıâikliımflletr, txu ımiaihlklanTieflierldlelkii aıslklaıfi hıakıiımıliarliın 
göulav Ma yeiflkiillIeırülrKi hlaiiız dlmualaimın/a ıri&ığ(mjan, nnalhlkie mie- faıeyatliınıe ü|ye ofliaıralk Mtılllmlajllaırı ıhıalllimlde dalhli dıu-
nuşmiata ı ihıetrthlallicfie ıasUqeni haddimi yiöınlel&mielkibedliır. 

215136 sıaıyııllu 'Halktfmflieır Kanıumiinla göıne ihâkii/m/Jk, 'saivoüılk -veya b u Hiızımıeltlleııtdıan saıyıflaro >gıöınovffle|rıdte ©e-
çiiıükjlleırü ibiızlmieft ıSüMetotiniiInı ıtoipdamu 25 - 30 ısane odıaın Me uızun y ı l a r <bu mUasHeığle Ihiızımlejt ödLip biüıytülk. toecrö-
ble Ikjaiziamimjış bullluınjan hJâlkjiımlllar Sulkııyöınıeltüım (Aıslkıeıni ımjaJhfkjanDedleıliınldle götrıavillanidliıılMınielkjtıe <vıe iklainıuınıi zo-
minUlUk; <nlödlem|iy(lle duınnşımlaıyı ıbıu hâJkıiımJletıiJn hlkamlât ıslü'iiasliınidjan, temıat siüıtasli 'dlajhla aiz oÖJaın aislklarli lııâlkl'ımflar 
hıenhıajllde 'yönefümıelkltıadliıriiar. 

Hiamiât ısüınasii vıe ıtaonülbe yötruülnldan özja]|l:lk aınzedtefn vie bliıritalkaım salkaınöalSaır doguınması mKulh)beımıefl oöain 
böyle bir d u r u m u n o r t a d a n ka ld ı r ı lması amacıy la 1402 sayılı S ık ıyönet im K a n u n u n u n E k M a d d e 5' in 3 
ÜXM fiıikrlaısKnıdta ıvıe ıbjulna pıamailıal oflarlalk 4 ve 5 midi İ4k r a l a r ında gerekli değişikliklerin yapı lması zo run lu ol-
maikjtajdıır. 

iBüiınıdliği .gjibli Alnjaiyaısıaıniıınj '138 nıoi Maddes i Aıs(k|eır1i Maihikeımelleöliin itiaştkiılfiıri (hülkjiilm altımla aibruş buiuın-
mjalkjbaıdlıır. Bu ımtaidldıaye <gıöre ojstkierli srualhlkıamıeflıandâkii üyeflıartiın çoğuidluğlutnıuın hâlklimfllik dü&alüıgiınıe sahlip ol-
mjalıaını ıganökımidkltıadür, 

ArnajylaıslaıniBnı yulkaıra'dla ibajürttülanı eımırıetdJİGİ iknunalLunıa uygum ofaralk Sikuyömıeltlilm Asdaerli ımalbJkieımıâlleınilnide-
kji hıeydütie 'buüiuınıajn lilkii hâlküm mliltidiliğtae ısahüp üyedtem bir inin askeri h â k i m ve diğerinin ise adl iye hâk imi 
olması hususu aynen öngörü lmekted i r . 

Y u k a r ı d a aç ık lanan nedenler le bu K a n u n Teklifi haz ı r lanmış bu lunmak tad ı r . 
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MilK Savunma Komisyonu Raporu 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/30 10 . 1 . 1981 
Karar No. : 13 

MilK Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Î40İ2 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8 . 12 . 1980 tarih ve 2354 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci madde
nin değiştMllmesine ilişjkin Kara Kuvvetleri Komultanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin 
Ersin tarafından yapılan 'kanun teklifi 'komisyonumuzca incelenmiştir^ 

Teklifte, Sıkıyönetim Mahkemelerinde görev alan adiye hakimlerinin askeri hâkimlerin görev ve yet
kileri -ile teçhiz edildiği ve ayrıca maJhlkeme heyetine üye hakim olarak iştirakleri halinde duruşmanın yöne
timinin hakimlik mesleğindeki tecrübe ve süreye bağlı olaralk bu yöndeki hizmet süresi eski olana ait olduğu 
görülmüş ve hizmetin özelliği dikkate alınarak teklifin Ibütününün uygun olduğu görüşüne varılmıştır. 

Komisyonumuzca aynen benimsenen Kanun Teklifi ve Raporumuz yüksek takdir ve tensiplerine arz 
olunur. 

Komisyon Başkanı Üye 
Muzaffer BASKAYNAK Ersin ESEROL 
Hâkim Tuğgeneral Hakim Yarbay 

Üye 
Engin DOĞU 
Adalet Bakanlığı Kan. Ar. Gelş. 
Gen. Md. Baş Müşaviri 

Mtüi Güvenlik Konseyi (S. Saiyıss* : 97) 
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1402 SAYILI SIKIYÖNETİM KANUNUNA 8.12 .1980 TARlH VE 2354 SAYILI KANUNLA EKLENEN 

EK 5 NCt MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8 . 12 . 1980 tarih ve 2354 sayılı Kanunla eklenen Ek 
5 nci maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görevlendirilen hakimler, bu mahkemelerdeki askeri hakimlerin 
görev ve yetkilerini haizdirler. Mahkeme heyetine askeri hakimle birlikte üye olarak katılabilirler. Bu 
halde duruşmanın yönetimi; hakimlik, savcılık veya bu hizmetlerden sayılan görevlerde geçirdikleri hizmet 
süresi fazla olan hakim tarafından, bunda eşitlik halinde ise, askeri hakim tarafından yapılır. 

Hakimlerin yükselmeleri, 1 nci sınıfa ayrılmaları ile diğer özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak 
üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Sıkıyönetim hizmetinde geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geç
miş sayılır. Hakimlerin, çalışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında kıdemli askeri hakim 
tarafından düzenlenecek notlar ile Askeri Yargıtay tarafından verilecek notlar, yükselmelerinde değerlen
dirilmek üzere Yüksek Hakimler Kuruluna gönderilir. Ancak, mesleki hizmet süresi kıdemli askeri hakimden 
fazla olanlar ile bu mahkemelerdeki çalışma süresi üç aydan az olanlar hakkında not düzenlenmez. 

Notların düzenlenme şekil ve esasları yönetmelikle gösterilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenliilk Konseyi (S. Saiyısl : 97) 




