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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1116 Temmuz 1901 Perşemıbe 

İki oturum yapılan 'bu Birleşimde: 
1050 sayılı Mulıasebei Umumiye Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi (1 /194) (S. Sayısı : 
230) ve 

1086 sayılı Hukuk 'Usulü Muhakemeleri Kanunu-
nıun Bazı Maddeleririin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Ye
ni Maddeler Eklenmesi ve 2004 sayılı îcra ve iflas 
Kanununun Bir Maddesimde Değişiklik Yapılması 
(1/178) (S. Sayısı : 220) hakkında kanun taşanları 
ikabuil edildi. 

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Gü-
Veriliklerin'in Sağlanması Hakkında Kanuın TasarıSı-

nın da i\ /147) '(S. Sayısı : 2Ö2) 28 ve 29 ncu maddeleri 
Komisyona iade eldi'lerek, yürürlük maddeleri dışın
daki diğer nıalddeleri kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saattin sonra
dan tespit edileceği belirtilerek 'birleşime sa&t 18.35te 
'slon venldi. 

HaydMr SALTIK 

M.lîi Güvenlik Konseyi 
GeneJİ Sekreteri 

BAŞKAN 

BİRİNCİ OTÜRIUM 
Açılma Saatli : 10.40 

Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Balkanı, Genel Kıoromay ve MM Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nuretdin ERSİN (K.KJK. ve Milli Güvenilk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral] TaMn ŞA'HİNKAYA (Hv. K. K. ve MM Gevenlik Konseyi Üyeisli) 
Oramiral 'Nejat TÜM ER (Dtz, KJK. ve MM Gitvenîılk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Miffi Güvenlik KonSeyli Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güivenlük Konseyinin 64 ncü Öirlleşîmi açıyorumı 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/147) (S. Sayısı : 
202 ve 202'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞJKAN — Gun'demimtee göre evvela kanun tek
lif ve tasarılarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemin 1 nci sırasında, Bazı Kurum ve Kuru-
kışların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

(1) 202 S. Sayılı Basmayazı 16.7.1981 tarihli 63 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

202'ye 1 nci ek S. Sayılı Basmayazı Tutanağa ekli
dir. 

Hakkında Kanun Tasarısı mevcut k'i, geçen birleşim
de bu görüşülmüş; tasarının 28 ve 29 ncu maddeleri 
yeriiden düzenlenmek üzere Komisyona iade edillmilş, 
yürürlük maddeleri dışınldaki diğer maddeleri de fca-
'bul ed'Mmilşti, 

Ayrıca sıkıyönetim halinlde koruma hizmetleri ile 
ilgili yeni bir maddedin Komisyonca düzenlenmesi önıe-
ri'l'mişti; bu madde noksandı, düşünülmemişti. 

Şimdi Komisyonun yeni'den hazırlamış olduğu ra
poru görüşeceğiz. Bu rapor 202tye 1 nci ek sıra sa
yısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 

İçişleri Komisyonu 'Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 

— 106 — 
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Simidi Komisyonun yeniden hazırladığı 28 nci mad- I 
deyi oiku'tuyoruim : 

Bazı Kuru'm ve Kuruluşların Korunmalsı ve Güvenlik
lerinin Sağlanma'sı Hakkında Kanun Taisarısı j 

Uygulanmayacak Hükümler : 
MADDE 28. — Bu Kanuna göre 'Özel güvenlik teş

kilatı kurulan kuruluşlar haikkınlda diğer kanunlarda- I 
İki bu konulara ilüşkin hükümler uygulanmaz. 

Ancak, özel kanunlarında koruma hizmetlerinin I 
alsikeri birlik Veya 'gerael1 ikiollulk 'kuvvetlerince yerine 
getirileceğine dair hüküm bulunan kuruluşlarda kendi 
kanunlarındaki hükümler uygulanır. Özel kanunların
da 'koruma ile ilgili hüküm ibulunan diğer kuruluş'lar-
(dan hanigillerinin bu Kanun 'kapsamı dışımda bırakıl
ması gerekeceğine Balkanlar Kurulunca karar verilir. 

'BAŞKAN — Madde neden böyte değÜşttirildi aca
ba, izah edermisiniz?. «Özel kanurilarınlda 'koruma hiz-
mıetlerinin askeri biriük vıeya genel kolluk kuvvetlerin
ce yerine ıgeHürileceğine dair hüküm 'bulunan 'kuruluş- I 
larda 'kendi ikanun'larındaki hükümler uygulanır» de-
riillmiş iki, bunun iç'inlde Makine Kimya EndÜsitrilsi Ku
rumunun a'skeri birlikleri (tarafından korunacağına dair 
'kanun da mevcut. O takdirde, onlar öyle devam mı I 
edecek?. Biz bunun değfflştiritoesini istemiştik; yanliş I 
anlaşılmış öyleyse. 

özel kanunlarında askeri birlikler tarafından ko
runacak müesseseler yine kalırsa, Makine Kimya En
düstrisi gibi kurumlar yine çıkacak karşımıza, «bizi 
yine siz koruyun» diye gelip müracaat edeceklerdir. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇÎFTÇÎ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Biz tema
yülü öyle tespit etmiştik Sayın Başkanım. Ona göre 
üçlü bir sistem getirdik. 

1. — Kural. 
2. — İstisnayı öngören bir düzenleme içine gir

dik. 
Emrederseniz bunu da Bakanlar Kurulunun tak- j 

dirine vermek suretiyle bağlayabiliriz. 
BAŞKAN — Eski 28 nci madde, «Bu kanuna 

göre tayini esas şart ve usullere uygun tarzda özel 
güvenlik teşkilatı kurulacak olan kuruluşlar için di
ğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hükümler uy
gulanmaz» şeklindeydi ve daha iyiydi bence. Şimdi 
siz bu hükümle büsbütün kısıtlıyorsunuz. Bu, ihtiya
ca cevap vermiyor. Bazı kuruluşlar vardır ki, kendi
leri özel kanunlarıyla teşkilatını kurmuştur; TEK var
dır dedik, PTT vardır dedik. O arada, Makine Kim
ya Endüstrisinin de böyle bir kanunu vardır, vaktiyle 
çıkmış, askerler korur, yine o mu koruyacak dedik. 1 
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Yani bundan kurtulmak istiyoruz. Bizim karşımıza 
dikiliyorlar «bize asker verin» diyorlar. O zaman Tür
kiye'de birkaç tane fabrika vardı, o zaman adı Ma
kine Kimya değildi, «Askeri Fabrikalar»dı ve as
kerler koruyordu. Şimdi öyle değil ki, 19 tane fabri
ka var; asker şimdi nasıl korur? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi zaten Ba
kanlığa ait bir sorun; 1950'lerde müstakil hale ge
lince, muhassasen bu maddeyi muhafaza ettiler ve 
uygulanamadı... 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş
kanım, o maddeye göre askeri müfrezeler tarafından 
muhafazasına lüzum görülecekler mahal ve zaman 
itibariyle Milli Savunma ve İşletmeler Bakanlıkların
ca birlikte tespit olunur. Her taraf korunmuyor ta
bii. İki bakanlığın antakt kaldığı, uyum sağladığı sa
haların korunması bu şekilde olur. 

BAŞKAN — Biz onun yürürlükten kaldırılması
nı istiyoruz. Artık askeri fabrika değil ki onlar. Ma
kine Kimya Endüstrisi kurulmuş bir şirketin malı; 
gerçi kamu sektörü; ama... 

«Ancak, özel kanunlarında koruma hizmetlerinin 
askeri birlik veya genel kolluk kuvvetlerince yerine 
getirileceğine dair hüküm bulunan kuruluşlarda ken
di kanunlarındaki hükümler uygulanır» ifadesindeki 
«askeri birlik» tabirini kaldırmak lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Askeri birlik» 
ibaresini kaldırsak meseleyi çözer gibi geliyor ama 
kesinlikle kaldıramayız. Botaş gibi, PTT'nin bazı te
sisleri gibi kanunen jandarmanın koruması altına alın
mış bazı müesseseler var. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Öyle olun
ca da, asker, jandarma istiyorlar bu sefer de, kolluk 
kuvveti istiyorlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, şöyle tensip eder misiniz : «Özel kanun
larında koruma ile ilgili hüküm bulunan kuruluşlar
dan hangilerinin bu kanun kapsamı dışında bırakıl
ması gerekeceğine Bakanlar Kurulunca karar verilir.» 

Şimdi TRT'yi genel kolluk kuvvetleri; Makine 
Kimyayı askeri birlikler koruyor; askeri birliğin ko
ruması devam etsin mi, etmesin mi? 

BAŞKAN — Etmiyon zaten. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Etmiyor-
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sa, Bakanlar Kurulu karar versin; ama etsin deniyor
sa yine ona da Bakanlar Kurulu karar verecek, tümü
nü kapsıyor, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — tik fıkradaki «as
keri birlik» ibaresini kaldıralım : «Koruma hizmetle
rinin kolluk kuvvetlerince yerine getirileceğine dair 
hüküm bulunan kuruluşlarda kendi kanunlarındaki hü
kümler uygulanır.» Yani, «askeri birlik»! kaldırır
sak, zannederim jandarmanın ve diğer kolluk kuvvet
lerinin sorumlu olduğu kısımlar devam eder. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Yalnız, 
«kolluk kuvvetleri» ibaresi var, o zaman jandarma gi
rer. 

BAŞKAN — Jandarma girer. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Sayın Baş
kanım, kuruyorum ama; ben geçici olarak kuruyo
rum; teşkilat olduktan sonra çekeceğim onları. Çünkü, 
her müessese kurulduğu zaman benden jandarma is
tiyor efendim, her kurulan fabrika jandarma istiyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Bütün 
özel kuruluşlar kendi güvenliklerini kendileri almalı
dırlar. 

BAŞKAN — Maddede «Ancak özel kanunların
da koruma hizmetlerinin genel kolluk kuvvetlerince 
yerine getirileceğine dair hüküm bulunan kamu kuru
luşlarında» demek lazım; «Kamu kuruluşlarında» de
mek lazım; özel kuruluş olur mu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) —«Kamu» 
kelimesini ekleyelim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tabii ya. Çünkü, ondan sonraki 
cümlede «Özel kanunlarında koruma ile ilgili hüküm 
bulunan diğer kuruluşlar» deniliyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Özel ka
nunlarında koruma ile ilgili hüküm varsa, o kamu 
kuruluşudur zaten. 

Tensip buyurursanız, şöyle ifade edelim : «Özel 
kanunlarında koruma ile ilgili hüküm bulunan kuru
luşlardan - kim olursa olsun bu - hangilerinin bu ka
nun kapsamı dışında bırakılması gerekeceğine Bakan
lar Kurulunca karar verilir.» 

Bakanlar Kurulu, örneğin, Makine Kimyayı bı
rakacağım der veya bu kanun kapsamına alacağım 
der; bu kanun kapsamına alacağım dediği zaman, ar
tık yasanın 24 ncü maddesi çalışmayacak demektir; 
TRT'yi bu kanun kapsamına alacağım dediği zaman, 
TRT'nin 40 ncı maddesi çalışmayacak demektir, Elek-
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trik Kurumunun 32 nci maddesi çalışmayacak demek
tir, Posta Teşkilatının 62 nci maddesi çalışmayacak 
demektir. Bakanlar Kurulu «hayır siz onlara devam 
edin» dediği zaman, onlar teşkilatı ile eski görevleri
ni sürdüreceklerdir. 

BAŞKAN — O halde siz, ikinci fıkranın birinci 
cümlesini olduğu gibi kaldırmış oluyorsunuz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Kalsa ne olur? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O zaman 
TRT'yi bahsetmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — İkinci cümlede; öyle mi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Hazırladığın cümleyi okur musun? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Özel ka
nunlarında koruma ile ilgili hüküm bulunan kuruluş
lardan (Bu hüküm ister askerler tarafından yapıla
cak desin, ister genel kolluk kuvvetleri tarafından 
yapılacak desin) hangilerinin bu kanun kapsamı dı
şında bırakılması gerekeceğine Bakanlar Kurulunca 
karar verilir.» 

BAŞKAN — O halde, birinci cümle olduğu gibi 
çıkıyor, bir de «diğer» kelimesi çıkıyor; fıkra yine 
«ancak» ile başlıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Kuruluşlardan hangilerinin bu ka
nun kapsamı dışında bırakılması gerekeceğine Bakan
lar Kurulunca karar verilecek. Evet. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Komisyon 2 ayrı cümle ile neyi kastettiğini açıklasın. 
«Ancak»la başlayan birinci cümle ile neyi kastediyor, 
ikinci cümle ile neyi kastediyor? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇt-
OĞLU (içişleri Komisyonu Sözcüsü) — Arz edeyim 
efendim : 

Birinci cümlede, «Ancak, özel kanunlarında koru
ma hizmetlerinin askeri birlik veya genel kolluk kuv
vetlerince yerine getirileceğine dair hüküm bulunan 
kuruluşlarda» cümlesinden murat edilen şudur : Ör
nek olarak verirsek Makine Kimya askeri birlikle ko
runan yerlerden; TRT de, kendi kanununda içişleri 
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Bakanlığına koruma sorumluluğu verilmiş bir kuru
luş; yani genel kolluk kuvvetlerince korunma yapı
lan yerlerden. Bu şekildeki askeri birlik veya genel 
kolluk kuvvetleriyle korunacağına dair hüküm bulu
nan halleri biz devam eder şeklinde kabul etmiştik; 
onu şimdi burada değiştiriyoruz. 

Özel kanunlarındaki koruma da şudur : Kendi 
memur ve işçileriyle korunan müesseseler var; TEK 
gibi, 6136 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönet
melikte muhtelif kurumların özel güvenlik kuvvet
lerinin silah taşımaya ait yetkilerini belirleyen hü
kümler gibi. Yani genel kolluk ve askeri birlikle ko
runacağına dair olan hükümler eskisi gibi uygulanma
ya devam edilir, diğer özel kanunlarında memur ve 
işçileri vasıtasıyla koruma görevi yapanların da bu 
şekilde devam edip etmeyeceklerine, yani kendi ka
nunlarına göre görev ifa edip etmeyeceklerine veya 
bu kanuna tabi olacaklarına Bakanlar Kurulu ka
rar verir. Madde bu amaçla düzenlenmiştir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, biz bü
tün kuruluşların korumasını bu kanunda teşkil edile
cek esaslara göre bir düzenlemeye tabi tuttuk. Şimdi, 
Bakanlar Kuruluna, daha evvelkilerin muhafaza edil
mesine dair bir Bakanlar Kurulu yetkisini vermeye 
niye ihtiyaç hissettik? TEK'in koruma memurları bu 
kanun statüsüne tabi olurken, eski kanun var diye, 
Bakanlar Kurulu mu karar verecek; buna niye ihtiyaç 
duyuluyor? 

BAŞKAN — Şöyle desek ikinci fıkra olarak : 
«Özel kanunlarında genel kolluk kuvvetlerince koru
nacağına dair hüküm bulunan kuruluşlardan hangi
lerinin bu kanun kapsamı dışında bırakılması gereke
ceğine Bakanlar Kurulunca karar verilir.» «Koruma 
ile ilgili hüküm bulunan» değil, «Özel kanunlarında 
genel kolluk kuvvetlerince korunacağına dair hü
küm bulunan kuruluşlardan hangilerinin bu kanun 
kapsamı dışında bırakılması...» Yani, gene öyle, kol
luk kuvvetleri tarafından korunsun, buna Bakanlar 
Kurulu karar versin. 

ORGENERAL NURETTtN ERSİN — Genel kol
luk kuvvetlerince korunmayan kuruluşlardan da bah
sediliyor; kendi içlerinde kurdukları... 

BAŞKAN — O zaman mesele yok. O zaman za
ten kendi özel kuvvetidir o; genel kolluk kuvveti de
ğildir. 

ORGENERAL NURETTtN ERSİN — Genel kol
luk kuvvetleri demeye de gerek kalmayabilir; onlar 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Ne şekilde olursa 
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olsun, kuruluşlardan hangilerinin bu kanun kapsamı 
dışında olduğu işte o koruma olsun, kolluk kuvvet
leri için olsun, yani TRT ve TEK gibi olanlar olsun) 
hepsi yeniden Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edüir. 
Yani onlar için uygulanmaz, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu kanun, şimdiye kadar kendi kanunlarında tadat 
edilmiş ve kendi özel koruma memuru olanlar dışın
da hepsine bunu tahmil etmiş. Şimdi TEK'i Bakanlar 
Kurulu kararı ile eski statüsünde bırakalım dememiz, 
bu kanunun esprisine uymaz kanaatindeyim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır bı
rakmayalım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maddedeki ifade 
«bırakalım» diyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bırakma
yalım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onun için mü
saade buyurulursa, Komutanımın buyurduğu gibi, biz 
asker kullanılmasın diyoruz evvela, yani Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Kara Kuvvetlerine mensup unsurları 
kullanılmasın diyoruz; ama Jandarma ile veya güven
lik kuvvetleri içerisinde polisle korunması iktiza eden
lerin de statüsü muhafaza edilsin diyoruz. 

BAŞKAN — Veyahut, edilmesi lazım gelenler tes
pit edilsin diyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tespit edilsin Ba
kanlar Kurulu kararı ile. 

BAŞKAN — O zaman sayamayız. Halen, kanun
la korumakla mükellef olduğu yerler var; kaldırırsak 
ne olacak şimdi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi iki alter
natif var Sayın Başkanım. Birinci cümleyi aynen mu
hafaza edersek, eski kanunlarda var olan hükümler me
riyette kalır. İkinci cümleyi yazarsak, bu sefer Bakan
lar Kurulu bunu istediği şekilde değiştirebilir. Onun 
için benim önerim; ilk cümleyi muhafaza edelim, «An
cak, özel kanunlarında koruma hizmetlerinin genel 
kolluk kuvvetlerince yerine getirildiğine dair hüküm 
bulunan kuruluşlarda kendi kanunlarındaki hükümler 
uygulanır» cümlesi kalsın. Jandarmaya verildiyse jan
darma korur. 
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BAŞKAN — Ama yarın öbür gün değiştirmek 
gerekirse? Yarın Jandarmadan alacak; mesela, bunu 
artık jandarma korumasın, kendisi korusun deyince, 
o zaman değiştirenleyiz. Bunda elastikiyet olmaz. So
nuna kadar jandarma korur yahut sonuna kadar po
lis korur. Yani, mesela BOTAŞ'ı şimdi koruyor; ama 
yarın öbürüsü gün BOTAŞ'ın kendi koruma kolluk 
kuvvetleri teşekkül ederse oradan çekecek onu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Teşekkül ediyor, 
başlattı. 

BAŞKAN — Şimdi ©aflar başladılar teşkil etmeye. 
Olmadığı için yapıyor şimdi. Birçok yerler var bunun 
gibi. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Meselâ Sey
dişehir Aliminyum Fabrikasını biz koruyoruız. 

'BAŞKAN — Yarın Öbür gün belki kendisi koru
yacak. Binaenaleyh, onun için gen© Bakanlar Kurulu 
toplansın, artık bunu Jandarma yapmasın dîye ka
rar versin demesi daha doğru olur. 

IORGENERAL HAYDAR SALTIK (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde cümle 
şöyle oluyor efendim : «Ancak, 'özel kanunlarında ge
nel kolluk kuvvetlerince korunacağına dair hüküm 
bulunan kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun kap
samı dışında bırakılması gerekeceğine Bakanlar Ku
rulunca karar verilir.») 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Genel kol
luk kuvvetleri fazla benim kanaatimce. Genel kolluk 
'kuvvetlerine gerek yok. Özellikle değiştiriyoruz biz 
efendim. Yalnız genel kolluk kuvvetlerin© ait ölür o 
zaman, Öbürlerini bıralkmuş olur. 

BAŞKAN — Hayır, ondan sonra da şunu diyo
ruz : Eğer kendi özel kanununda Jandarma ile veya 
Polis tarafından 'korunacağına dair hüküm bulunan 
Ikuruluşlar varsa, bunlar da henlülz daha özel kolluk 
kuvveti; kuramıyorsa, bu kanuna göre devam ötein 
diyor Balcanlar Kurulu kararıyla; kendisi kursun, ona 
da Balkanlar Kurulu karar versin. 

Bir de şu var : Dediğiniz gibi, şimdi halen1 özel 
teşjkilat kurmuş müesseseler var. Onlar bu kanunun 
içerisine girsin; işte bunlar özel kolluk kuvveti ola
cak artık. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani ta-
dalt eümıeyelîm bunu, kanunun vazifesi, esas anafaük-
münıün kapsamına girsin. 

BAŞKAN — Bu kanunun kapsamına girsin artık, 
değil mi? İçişleri Bakanlığı Temsilcisi arkadaşımız bu 
konuda ne diyor? 

REPET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, değiştirilmiş olan 28 nci maddenin 
1 nci fıkrası - daha önceki toplantıda da arz ettiğini 
gibi - bu özel güvenlik teşkilatının bütün kuruluşlar 
için tek bir ıtfilp halinde ortaya çıkışına amir hüküm ge-
tiiriyor. Yani bu kanuna göre, Bakanlar Kurulunca bir 
müessesede yahut müesseselerde özel güvenlik ıteşkSla-
tı kurulma kararı verildiği anda bu kuruluşların görev
leri, yetkileri, çalışıma tarzları aynı olan bir teşkilat 
ıtiilpİ ortaya çıkıyor. Burada, dalha önceki tespihlerimiz
de de, Komisyonun söylediği gibi ben de yanlış bir 
izlenim edendim ve o nedenle, o görüşlere uygun ola
rak kendilerine yardımcı oldum. «Ancak,» diye baş
layan 2 nci fıkrada «özel kanunliarında koruma hiz
metlerinin aiskeri birlik veya genel kolluk kuvvetlerin
ce yerine getirileceği hüküm bulunan kuruluşlarda 
kendi kanunlıarınidaiki hükümler uygulanır» demekle, 
Bakanlar Kurulu karar vermedikçe özel kanunlarının 
hükümleri meriyette kalmış ölüyor. 

2 nci fıkrada, bunlar dışında, «Özel kanunlarında 
koruma ile ilgili hüküm bulunan diğer kuruluşlardan 
hangilerinin bu kanun kapsamı dışında bırakılması ge
rekeceğine Bakanlar Kurulunca karar verilir», den
mektedir. 

Şimdi, 2 nci fıkra, Yüksek Konseyce ifade bu-
yurulan görüşe göre, benice fazla kalmış oluyor. Çün* 
kü, bir müessesenin bu kanun hükümlerine tabi olma
ması aslında karara bağlı değil, bu kanuna girişi ka
rara bağlıdır. Bakanlar Kurulunca bu kanun kapsa
mına alınacak kuruluş için karar verilecekt'ir, yoksa 
şunlar, şunlar kanun kapsamı dışındadır diye bir 
prosedür getirilmemiştir. Onun İçin, biz eğer, özel' 
kanunlarında genel kolluk kuvvetlerince koruma hiz-
metünıin yerine getirileceğine dair hüküm bulunan ku
ruluşlarda bu hizmötterin gene genel kollukça yürü-
flütmesini prensip olarak kabul ediyorsak, 1 nci fıkra-' 
nın korunması gerekir; fakat, polisin ve jandarmanın 
bu hizmetlerden arındırılması düşünülüyorsa, bü tak
dirde bu hükmün 1 nci fıkradan İbaret olarak kalma
sında yarar var. Çünkü 1 nci fıkra; «Bu kanuna görö 
özel güvenlik teşkilatı kurulan kuruluşlar hakkında 
(diğer, kelimesini, «kenldii» diye çevirmek suret'iyle) 
kendi kanunlarındaki bu konudaki hükümler uygulan
maz» diyerek, 'tasarıdaki şekle, uygun bir kabule maz-
har olursa, bu takdirde genel kolluk kuvvetleri de bu 
kuruluşlarda, bu ölçüde bir hizmet teşkilatı ortaya 
çıktığında bu hizmetlerden çekilme iımlkânına sahip 
olacaklardır. 

BAŞKAN — O zaman şöyle deriz : «Özel kanun
larında, genel kolluk kuvvetlerince korunacağına dair 
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hüküm bulunan kuruluşlardan hangilerinin bu kanun 
kapsamı içerisinde bırakılacağını (dışına çıkarılacağına 
değil, devanı edeceğine) Balkanlar Kurulunca karar ve
rilir.» Ters yönden alırız cümleyi. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK .(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 1 
nci fıkra ile za'ten Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunu yürürlükten kaldırmış oluyoruz. 

BAŞKAN — İşte, Bakanlar Kurulu diyecek ki, 
devam etmesin bu. A&ker tarafından korunacak veya 
jandarma tarafından korunacak veya pol'is tarafından 
'korunacak olanları töspiit etsin; şunlar, şunlar, şunlar 
kalsın diye. Diğerleri kalkacak demektir, diğerleri 'bu
na tabi olacak dernektir. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Dolayısıyla genel kolluktan da bu hizmetin alın
ma 'İmkânı ortaya çıkmış oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
bunu peşinen nişin kaldırmıyoruz? 

BAŞKAN — Bilemiyoruz hangilerini kaldırabi
liriz şu anda. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Askeri ve 
genel kolluk kuvvetlerini kullananlar tamamen bu ka
nunun kapsamına alınmıştır, onlarla korunmaz. 

BAŞKAN — tyi ama şimdi 'birden bire yapamıyo
ruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hangileri 
lise, za'ten onlar kalkar dediler, Bakanlar Kurulu kararı 
ile. 

BAŞKAN — Bu arada, BOTAŞ nasıl yapsın bu
nu, yapamıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Hayır, on
dan sonra, bunların 'hanıgilerinin bolluk kuvvetleri ile 
korunacağına tekrar Balkanlar Kurulu karar versin ya
ni, 

BAŞKAN — İşlte, onu şu ifadeyle öyle yapıyoruz : 
«özel kanunlarında genel kolluk kuvvetlerince 'koru
nacağına dair hüküm bulunan kuruluşlardan hangi
lerinin bu kanun kaplamı içerisinde bırakılacağına 
Balkanlar Kurulunca karar verilir.» O tespit etisin. 
Eğer, ben bunu yapamıyorum, daha henüz 'kolluk kuv
vetli kuramayacağırn, 1 sene daha veya 6 ay daha geç
mesi lâzım derse, eğer bunu yapmazsak, ertesi gü
dü, kamun yürürlüğe girer girmez bu teşkilatı kurma
sı lazım. Biraz elastikiyet de tanımak lazımı. 

REFET ERDOĞAN (içişleri Baikanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanını, bir hususu arz edebilir müyüm? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

— ııı 
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REFET ERDOĞAN — (İçişleri Baikanlığı Temsil
cisi) — «Bu kanun kapsamına alınacağını» dersek, 
daha da açık bir ifade kullanmış oluruz. Çünkü, bu 
kanun yürürlüğe girmekle onlar hemen kapsamına al
mıyor, kapsama alma karara bağlı. 

BAŞKAN — Evet, o da olur. «Kapsamına alına
cağına Bakanlar Kurulunca karar verilir.» Tekrar, okur
sak; «Ancak, özel kanunlarında genel kolluk kuvvet
lerince korunacağına dair hüküm bulunan kuruluşlar
dan hangilerinin bu kanun kapsamına alınacağına Ba
kanlar Kurulunca karar verilir.» 

Var mı bu konu hakkında başka bir şey? 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Efendim, 
bu özel kanunlarımda koruma ile ilgili hüküm bulunan 
kuruluşları buradan çıkarmış oluyoruz bu son deği
şiklik 'ile; koymamış oluyoruz, yani. 

BAŞKAN — Onlar 'bu kanunun kapsamı içine 
giriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Ş'imdi, 
girip girmediği hususunda tereddütüim var. Aslında, 
kanunun amir hükmüne göre girmesi lazım gelir; fa
kat onların özel kanunlarında tarif var, özel kanunla
rındaki teritip, düzen ve teşkilat ona 'göre alınmış, o 
kanunlar devam edecekse o zaman onlar bir başka 
türlü düzene girebilirler. Onu acaba açıklamak gere
kebilir mi 'Çünkü biz yeni bir düzen getiriyoruz. 

BAŞKAN — Yürürlükten kalkıyor artık o özel ka
nunlar. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — 1 nci fıkra kaldırıyor. 

BAŞKAN — «Bu kanuna göre özel güvenlik teş
kilatı kurulan kuruluşlar hakkımda diğer kanunlardaki 
bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — O za
man tüm buna girecek. 

BAŞKAN — Ona girecek, 
\«Ancak, şunlar da böyle olacak» diyor sinildi. 
28 nci maddeyi, başka söz isteyen yoksa bu de

ğişik şeküi ile yeniden dkuitacağım. 
Maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 28. — «Uygulanmayacak hükümler : 

Bu Kanuna göre özel güvenlik teşkilatı kurulan ku
ruluşlar hakkında diğer kanunlardaki bu 'konulara iliş
kin hükümler uygulanmaz. 

Ancak, özel kanunlarında geneli kolluk kuvvetlerin
ce korunacağına dair hüküm bulunan kuruluşlardan 
hangilerimin bu Kanun kapsamına alınacağına Bakan
lar Kuruluca karar verilir.» 
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BALKAN — Efendim, bu Konuda başka söz al
mak isteyen olmadığına göre 28 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum : 'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edi'fmi'#r. 

İade edilen 29 ncu maddeyi okultuyorum : 

İntibak Durumu : 

MADDE 29. — Bakanlar Kurulu kararı ile özel 
güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu sönülen ve bu 
Kanun hükümlerimin uygulanacağı kuruluşlardaki 
mevcut olan koruma hizmet ve teşkilatı, içişleri Ba
kanlığınca tayin edilecek süre içinde bu Kanun hüküm
lerine uygun hale getirilir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı?... Yok. 

Maddeci oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni 30 ncu maddeyi okultuyorum : 
(Sıkıyönetim Halinde Koruma Hizmetleri •: 
MADDE 30. — Sıkıyönetim altına alman yerlerde, 

bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan özel gü
venlik teşkilatı, .sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi 
bakıimından sıkıyöne'tilm komutanının emri'ne girerek 
görevlerine devam ederler. 

Sıkıyönetim komutanlığı, bölgesi içindeki kuruluş
ların 'korunması ve güvenliklerinin sağlanması için, bu 
Kanunla İçişleri Başkanlığı ile diğer kurul ve makamla
ra verilen bütün yetkilere sahiptir. 

BAŞKAN — Bu suretle sıkıyönetim komutanla
rına 1402 sayılı Yasayla verilmiş olan yetkiler., k'i bü
tün kolluk kuvvetleri Sıkıyönetim Komutanının em
rine girer 'sıkıyönetimin ilanıyla beraber, bu yeni ku
rulan bir şeydir, kolluk kuvveti mesabesindedir, aynı 
o görevleri yapıyor, bunların da elbette Sıkıyönetim 
Komutanlığı emrine girmesi doğru olur, o bakımından 
bu madde düzenlenmişltir. Esasında 1402 sayılı Ya
saya girmesi dalha doğru olundu belki; ama buraya 
koymakla da bu iş halledilebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK {İçişleri Kömlisyonu Başkanı) — Sayın Baş-
Ik'anıim, ayrıca sıkıyönetim komutanlarına 1402 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle verilmiş olan yetkileri ve 
görevleri var. Buna imzümamen 'bu kanunda da valile
rin, içişleri Bakanının ve koordinasyon kurulunun yet
ki ve görevleri var, onları da Sıkıyönetim Komutanına 
devretmiş oluyoruz. 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, bir hususu açıklamak iste
rim : Sayın Komisyon Başkanımızın cümlesi «devredil-

I mistir» diye bağlandı. Tatbikata ışık getirmesi bakı
mından, aynı tip yetkilere aynı şekilde sahip olmasını 
kaslt'ödiyoruz. Yoksa İçişleri Bakanlığının ve diğer ba
kanların yetkileri de devam etmektedir; fakat sıkıyö
netim komutanlarımız aynı yetkileri aynı ölçüde kul
lanma imkânına sahip 'olacaklardır; bir devir sözko-
nusu değildir efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Artık ben bu işlere karış
mam» demeyecek; fakat sıkıyönetim komutanlığının 
emrinde olarak görev yapacak, ama gerekirse vali de 
aynı yetkiye haiz olacaktır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabii 
efendim, ben cümlemi tekrarlayayım : «Sahiptir» ke
limesine devir anlamına almıyoruz. Örneğin bu ka
nunun 5 nci maddesindeki önlem aldırmak, koordinas
yon kurmak, yetki ve görevleri genişletmek, daralt
mak, benzer kuruluşlarda teşkilatı birleştiırmek veya 
ayırmak yetkileri var tabii, bunları dahi kullanacaktır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde baş!ka söz al
mak isteyen?... Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-
I verilülk Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
I sıkıyönetim komutanlarını İçişleri Bakanlığı yeıtfk'ileri

ne sahip kılmak, bugüne kadar uyguladığımız usullere 
tamamen teltalbulk etmiyor. İçişleri Bakanlığını, bu ka-

I nunfla öngörülen vazifesi, benini aklımda kaldığına gö
re, deneti emelden ibarettir. O bakımdan, o kısmı çıkar
sak, «Bu kanunla diğer kuruluş ve makamlara verilen 
yetkilere sahiptir» desek, Bakanlığı dahil etmesek da
lha uygun olur kanısındayım, denetleme imkânı da 
var zaten, ileride de bir dengesizlik olmaz. Yani Ba-

I kanın yetkisine sahip sıkıyönetim komutanı... Sı'kryö-
I netim Komutanı kanunla tadat edilmiş yetkilere sahip 

zaten. 
BAŞKAN — Yani, .«İçişleri Bakanlığı ile» kısmı 

I çıkarılacak, «.... sağlanması için bu kanunla diğer ku-
I rül ve makamlara verilen bütün yetkilere sahiptir» şek

linde olacak. Doğru, orası zaten bir denetleme yeridir. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de 1 nci fıkra
da Sayın Başkanım, «sıkıyönetim altına alınan» denil-

I m'ilş, «sıkıyönetim ilan edilen yerlerde» denilmesi dalha 
I uygun olmaz mı . 
I BAŞKAN — Sıkıyönetim altına atamaz, «sıkıyö

netim İlan edilen yerlerde» daha uygundur. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY YAŞAR OİFTÇÎ-

OĞLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başka-
I nım, orada 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci 
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maddesinden esinlendik; yani gendi zabıta ile ilgili I 
•büklümler orada yer almıştı malumları olduğu üzere; 
sıkıyönetim altına alınan yer talbiıri oramda aynen var, 
biz oradan adapte dftiık, aynen huraya aldık. O ba-
kumdan böyle geçtli, 

BAŞKAN — O halde şimdi bu maddeyi bir da- I 
ha okutuyorum, düzeltilmiş şelkli'yle : 

«Sıkıyönetim Halinde Koruma Hizmetleri : 

MADDE 30. — Sıkıyönetim altına alınan yerler
de, bu Kamun hükümlerine göre kurulmuş olan özel 
güvenlik teşkilatı, sıkıyönetlfcn hizmetleriniin yürütül
mesi bakımından sıkıyönetim komutanının emrine gi
rerek görevlerine devam ederler. 

Sıkıyönetim komutanlığı, bölgesi içindeki 'kuruluş
ların 'korunması ve güvenliklerinin sağlanması için bu 
Kanunla diğer kurum ve makamlara verilen bütün yeit- I 
kilere sahiptir.»! 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza su- I 
nuyorum, başka söz alan olmadığı için : Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesine geldik. I 

HÂKİM KIDE'MLÎ ALBAY YAŞAR ÇİFTÇİ-
OGLU (İçişleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz bir maruzatımız var : Geçen
de yönetmelik maddesi 30 ncu madde olarak oylan
mıştı. Tekriri müzâkere yapılarak onun 31 olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

(BAŞKAN — Evet, doğru. 
Efendim, bundan evvelki 'birleşimde görüştüğü

müz 30 ncu maddenin yeniden 'müzakeresini oylarınıza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilımişitlir. 

Bu yönetmelik maddesi son madde idi, şimdi 30 
ncu madde olarak «Sıkıyönetim Halinde Koruma Hiz
metleri» girince, evvelce 30 olarak kalbul edilen mad
denin 31 olması gerekecek. Onun için evvelce 30 ncu 
madde olarak kabul ettiğimiz maddeyi 31 nci madde 
olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesi 32'yl okutuyorum : 

Yürürlük : 
MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Eltoeyenler... Kabul edilmiştir. 1 
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33 noü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 33. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde Söz almak is

teyen?.... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 6186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesi Kuruluş Kanununun 2 nci Mad
desinin II Numaralı Bendine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/201) (S. Sayısı: 232) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 mü sırasına geçt 
yorum. 

2 nci sırada; 6186 sayılı Türküye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanununun 2 nci 
Maddesinin II Numaralı Bendine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas 
Komisyonu Raporu mevcut. 

Bu rapor, 232 sıra sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık TemsiM-

s:j arkadaşlar yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. Tasarı hakkında bilgi vermek üzere ilk sözü Ko
misyon Başkanı arkadaşıma bırakıyorum; buyurun. • 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 6186 sayılı 
Kanuna tabi olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesinin bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
olduğu yüksek malumlarıdır. 

Bu Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollarına, devletçe kendisine verilen demiryollarını 
işletmek, bu demiryollarına bağlı liman, rıhtım ve is
kelelerden işletilmesi hükümetçe kendisine verilenleri 
işletmek, demiryolları ve limanları ihtiyaca göre ıs
lah, tevsi etmek ve yenilemek esas görev olarak ve
rilmiştir. Ayrıca, demiryolu nakliyatını tamamlayan 
'bölgelerde her türlü nakil işleri yapmak; demiryolu, li
man, rıhtım ve iskele işletmelerinde gerekli amhar, de
po, silo ve benzeri tesisler kurup işletmek, emanet oda
ları, otel, lokanta, gazino, büfe vesaire gibi yolcu 
ihtiyaçlarını karşılayan tesisler ve servisler kurmak 

(1) 232 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ve işletmek görevler1! de ihtiyari olarak Devlet De
miryollarına verilmiştir. 

Türkiye Cu'mihuri'yeti Devlet Demiryolları, bu esas 
görevlerini yapakken, bir bilgi ve tecrübe birikimi sağ
lamış, ülkenin 'bu alanda yegâne işletmesi olduğundan 
da bu birikim, malumları tekelleşmiştir. 

Ayrıca, demiryolu işletmeciliğinin gerektirdiği yan 
'faaliyetlere de el atılimuş ve bu konuda işltitlmemiz uz
manlaşmış durumdadır. 

Sayın Başkanım, ayrıda 440 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi de; «Teşekküller, kuruluş amaçları ve çalış
ma alanlları dışında fa'a'l'iydtfte buluinamazlar» demek 
suretiyle, Devlet Demiryolları ve onun gibi birçok ku
ruluşlarımızı, kuruluş amaçları yurt içinde biraz önce 
arz ettiğim hizmet ve faaliyet göstermek olduğundan, 
yurt dışında çeşitli kendi faaliyetlerini ilgilendiren ko
nularda teşebbüslere veya yatırımlar yapmasına veya 
'hizmet yapmasına engel teşkil etmektedir. 

Gelişen dkonlo'mlik potansiyelimiz de, birçok konu
larda lolduğu gibi demiryolu inşası konusunda da duş 
pazarlara açılma imkânı sağlamış bulunmaktadır. An
cak, arz ettiğim 'bu yasal kıisıltlama'lar nedeniyle bu gi-
rişimiler gerçekleştirilememektedir. 

Yüksek tensiplerinize sunulan bu tasarı ile Devlet 
Demiryollarına bu konuda hukuki imkân sağlanacak
tır. 

Arz ederim. 

iBAŞKAN — Efendim, bu imkânı yalnız Devlet 
Demiryollarına «ağlanmakla tabii bitmez; bunun gibi 
daha birçok kuruluişlarımız vardır ki bizim, dışarı
da görev alma durumuna düşmüşlerdir ve bu 'gö
revleri de, mievcu't kanunların kısıtlayıcı maddeleri do
layısıyla yerine getirememişlerdir. Bunfarın arasında 
Harilta Genel Müdürlüğünü sayabiliriz. Libya ülkesi
nin haritasını yaptırmak İçin Harita Genel Müdür
lüğüne müracaat edilmiş; ama kanun buna müsaade 
vermediği 'için yanım milyar dolar civarındaki Türki-
ye'niin gelir kaynağı temin edilem'ömiştir, başka ülke
ler almıştır. 

Ondan sonra Karayollarında da böyle durumlar 
basıl olmuştur; bellki yarın Öbürsü gün Denizyolların
da, başlka 'müesseSeselbrde de olacaktır. Şimdi biz bu
nu, acele olduğu için, zannediyorum bir ülke ile yapı
lan bir anlaşmada Devlet Demiryollarının bunu yap
ması gerekiyor; kanun mlüsaiit olmadığı için acele ola
rak bunu çıkartıyoruz; ama, Hüküm'e'tin bunu diğer 
sahalara da teşmili ederek bu kolaylığı sağlaması ge
rekir. 

22 . 7 . 1981 O : 1 

Kanun tasarısının tümü 'üzerinde 'başka söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yoktur. Tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

il nıci maddeyi okuyunuz efendim : 

618>6 Say ili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
îş'ldtoesi Kuruluş Kanununun 2 nci Maddesinin II 
Numaralı Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 7 . 1953 tarih ve Öl 86 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi 
Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin II numaralı 
'bendine aşağıdaki fıkra dklenmişıtir. 

«e) Yurt içinde veya yurt dışında yapılmakta ve
ya yapılacak olan demiryolu üst yapı inşaatı işini 
'bizzat veya ortaklık halinde birincil veya ikinci ınüte-
alMıilt 'olarak üstlenimıek.» 

•BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
Mir diyeceği olacak mı efendim?... 

KORİMAY ALİBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) —Sayın Başkanım, uygun müta
laa edilmektedir; tensiplerinize arz ©deriz. 

'BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi arkadaşımıza 
soracağız; «müteahhitlik diaralk üstlenmek» dedik. 
Bunun sonunda, eğer bir zarar ziyana uğrarsa bu 
kimin tarafından kanşılanaoalk? Buna aiıt bir hüküm 
var mı? 

ADNAN DURUARI (Ulaştırma Bakanlığı Ten> 
siiloisi) — Efendim, kanun değişikliği içinde böyle 
bir hüküm getirmek mümkün olmuyor, genel kural
lar içinde oluyor. Ancak, diğer müteahhit firmalar
la beraber işlbirl'igi yapmamız halinde, kendileriyle 
yapmış olduğumuz anlaşmalarda demiryollarının bu 
şekildeki meydana gelecek olan zararlardan korun
ması hakkında özel hükümler sevk ediyoruz. Nite
ldim, güncel olay olarak ele alınan mevzuda, müteah
hit firmalar böyle bir taahhütte bulunmuşlar ve ken
dileriyle yapılan önproitıolkollda da bu mevzuda bir 
zarar talhaddüs ederse, demiryolu hiçbir surette o za
rarı karşılama durumuna girmeyecektir, sadece mü-
tealhtıi't firmalar tarafından karşılanacaktır diyerek, 
aradaki mukaveleye böyle bir hüküm getirmiş bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN — Yani orada koyuyorsunuz bu hük
mü? 

ADNAN DURUARI (UlaştıHma Bakanlığı Tem
silcisi) — Orada koyuyoruz efenditaü 
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Sayın Başkanım, kanuna talbii bunu koymak 
mülmlkün olmuyor, şu balkımdan: Demıiryoliarı İda
resi tek başına müteahhit olarak girerse, ortaklık 
sözleşmesinde intikal öttürmek mümkün; ama tek 
ibaşrna müteahhit haline gelirse, bu takdirde kâr, za
rarın ortağı olduğu için, kanunumuza, Demıiryoliarı 
zarardan vikaye edileoekıcir tarzında bir hüküm ge
tirdiğiniz takdirde, hiçbir ihaleye bizi kalbul eSüme du
rumuna girmezler. 

BAŞKAN — Hayır, öyle değil de; herhangi bir 
şekilde zarara uğrarsa bu zararı devlet tarafından 
karşılanır, diye bir madde olmazsa ne olacak? 

ADNAN DURUARI (Ulaştırma Bakanlığı Tem-
sildisi) — Efendim, belki genel hülkümlier içinde De
miryollarının uğradığı zararları devletlin karşıladığına 
dair büklümlerden istifade etmek suretiyle halletmek 
duruımıuna girmiş olacağız. 

Daha evvelce de, yine böyle bir üstlenme işine 
girdiğimiz vakit, Bakanlar Kuruluna müracaat et
mek suretiyle kendilerinden müsaade alma durumu 
hâsıl olacaktır. 

IBAŞKAN — Direkt olarak kendisi müteahhit ola-
ralk iştirak eder ise ve kazanırsa, anlaşma, şıkket ola
rak yani Devlet Demiryolları olarak mı imzalana-
calk, yoksa Hükümet olarak mı imzalanacak, kim et
kili olacak? 

ADNAN DURUARI (Ulaştırma Bakanlığı Tem-
siMsi) — Efendim, esas itibariyle Demiryollarının 
'böyle bir anlaşmaya girmesi için Hükümetten mü
saade isteyeceğiz. Hükümet, bu müsaade işlinde bize 
talimat verebilecek. 

BAŞKAN — Yetkili kılar talbili, bunu imzalama
ya, yürütmeye Devlet Demıiryoliarı yetkilidir, diye
bilir. 

ADNAN DURUARI (Ulaştırma Bakanlığı Tem
silcisi) — Bu müsaadeyi altona sırasında taihaddüt öt
me knJkânı olan zararlar mevzuunda da bir Hükü
met kararı olacaktır, 

BAŞKAN — Hayır, bu maddeye uyarak böyle 
kendi kendine bir şeye girişmesin; gürişimez gerçi ta
lbii, kamu kuruluşudur bu, yapamaz bunu ama, ben 
Ibunu zapta geçsin diye sordum esasında. Yani, Dev
let Demiryollarının, Hükümetten müsaade almadan 
böyle bir ihaleye zaten gjinnemesi lazım ve giremez. 
Özel bir şirket değil bu. 

ADNAN DURUARI (Ulaştırma Bakanlığı Tem
silcisi) — Malumuâl'iniz zaten Bayındırlık Bakanlı
ğının, Uuaştırm'a Bakanlığının kontrolünde, muraka
besinde olan bir teşekküldür; onların muvafakati ol

madan böyle bir mevzua girişmemiz söz konusu ol
maz. 

BAŞKAN — Olamaz. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?..; 

Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz atanak isteyen 

var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 

'MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü
rünür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var ımı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler...-
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.-

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştik-. 

Teşelkkıür ederim. 

3. — 27 Temmuz 1967 Gün ve 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Made-
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/58) (S. Sa
yısı : 234) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasına geçi
yoruz. 3 ncü sırada, 27 Temmuz 1967 gün ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu yer 
alıyor. Bu rapor 234 sıra sayı ile basılıp dağıtılmış
tır sizlere. 

Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcisi arkadaşlar yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Söz isteyen var mı efendim. 

Buyurun, kısa olarak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 926 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
subay kadrolarının tespitini yapıyor, rütbe ve branş 
bildirme koşulunu öngörüyordu. Bu madde eskiden 

234 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

— H5 — 
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bu şekilde düzenlenmişti. Yeni getirilen metin kısaca 
konuyu biraz daha açmaktadır. Kuvvet komutanlık
larından Genelkurmay Başkanı teklif alacak, Genel
kurmay Başkanı o teklifler paralelinde hizmet ihtiya
cına göre bu kadroları tespit edecektir. 

Ayrıca, eski metinde var olan subay mevcudunun 
'% 14'ü oranındaki albay miktarının da bundan böy
le, hizmet ihtiyacı nedeniyle Yüksek Askeri Şûra tara
fından tespit olunacağını; 

Gene yeni getirilen metnin (c) bendinde de albay 
miktarı Yüksek Askeri Şûra'da tespit edildikten son
ra arta kalan kısmının aynı kanunun 50 nci maddesi 
gereğince emekliye sevk edilebileceğini, ama hizmet 
ihtiyacı nedeniyle görevinde bulundurulmaları gere
kenler varsa, bunların hizmet yapmakta olacağını; 
ancak, yukarıda ifade edilen (f) fıkrasındaki sayının 
dışında tutulacağını düzenlemiş bulunmaktadır. 

lYine 41 nci maddede rütbe ve sınıfta bekleme sü
resi generallerde 4 yıldır, bu eskiden 2 yıla kadar si
cilli bulunmak şartı vardı, bunu 1 yıla indirmekte
dir. 

Yine 49 ncu maddede general, amiral sayıları tes
pit edilmişti; aynı tespit muhafaza edilmiş, ancak 
Jandarma Genel Komutanlığı kısmında bulunan 
1 orgeneral, 1 korgeneral sayısı Kara Kuvvetleri bün
yesine aktarılarak, Kara Kuvvetleri içerisine girmiş 
ve dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisin
de bulunan 7 orgeneral sayısı 9'a, 19 korgeneral 
sayılı da 21'e çıkarılmıştır. 

ıBüna göre mevcut 49 ncu maddenin (d) bendinde 
hizmet ihtiyacı nedeniyle 6 muharip veya gayri mu
harip generalin göreve devam edeceği, (Askeri Şûra 
karariyle) belirtilmiş, bunların göreve devam şartları 
düzenlenmiştir. Aynen muhafaza edilmiş; ancak, 
aynı yasanın 47 nci maddesinin (f) bendi gereğince 
korgeneral - koramiral olamayan diğer sınıf görevli
lerine eşiti bulunan korgeneraller kadar hizmete de
vam edebilmeleri, dolayısıyla hizmet ihtiyacını karşı
layabilmeleri de yeni baştan düzenlenmiş bulunmak
tadır. 

Yine, getirilen yeni bir metinle zorunlu hallerde 
6 uzayan generalin sayısı 10'a, yine 4 uzayan tüm
general, tümamiral sayısının da 6'ya kadar çıkarıla
bilmesi imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Özellikle metnin 50 nci maddesinde yeni bir sis
tem getirilmiştir. Yüksek malumları olduğu üzere 
926 sayılı Kanunun ek geçici 13 ncü maddesi albay 
miktarını tespit etmekte, bu sayıya fazla gelen albay
ları, normal bir yöntem içerisinde, yani sicil notları 

— 116 

ortalaması en azdan başlamak üzere yetersizleri emek
liye sevk etmekte idi. Halen o hükmü muhafaza 
etmekteyiz. Geçici 13 ncü maddede ne varsa 50 nci 
maddeyle düzenlemiş bulunuyoruz. Okunduğu za
man teknik bilgi arz edeceğiz, 

Yine 54 ncü maddede tümgeneral ve korgeneral 
sayıları bir üst rütbeye yükselecekleri kontenjan mik
tarı kadar eşit ise Yüksek Askeri Şûra'nın üçte iki 
çoğunluk kararına tabi idi. Buna tuğgeneral ve 
tuğamiraller de ekenmiş bulunmaktadır. 

Yine 926 sayılı Kanunun 110 ncu maddesinde, 
astsubaylıktan subay olanların yaş sınırı 52 idi, 
hizmette daha uzun kalabilmeleri için yaş sınırı 55 
olarak getirilmiş bulunmaktadır, ' 

Komisyonumuzca konu incelenmiş, aynen benim
senmiş, yüksek takdir ve tensiplerinize sunulmaya ka
rar verilmiştir. 

Arz ederim efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

27 Temmuz 1967 Gün ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 41. — Subay hizmet kadroları aşağıdaki 
esaslara göre tespit olunur. 

a) Her yılın 30 Ağustos tarihinden sonra uygu
lanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirti
lerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlık
ları ile Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine 
Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre 
tespit edilir.-

b) Bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl 
Yüksek Askeri Şûra tarafından tespit edilir. (Özel 
kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu 
miktarlar dışında tutulur.) 

e) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan al
baylardan Yüksek Askeri Şûra tarafından o yıl için 
hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar 
kadarı 50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuz
luktan emekliye sevk edilirler. Hizmet ihtiyacı nede
niyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görül-
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meyen albaylar, (b) bendine göre tespit edilen mik
tarın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam etti
rilirler. Bunların müteakip yıllarda hizmete devamı 
için her yıl ayrıca 50 nci madde hükümleri saklı 
kalmak şartıyla Yüksek Askeri Şûra kararı alınır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Bu (b) fıkrasındaki «Özel kanunları gereğince 
tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tu
tulur» dan kasıt; Askeri Yargıtay değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet; Askeri Yargıtay, Gühane Askeri Tıp Akade
misi, yine öğretim kurumlarında çalışan profesörler 
ve doçentler. Yine ileride Devlet Güvenlik Mahke
mesi kurulursa, orada da zaten albay rütbesinde de 
bazı kişiler istihdam edilecektir, bir de bunlar. 

BAŞKAN — Yani Askeri Yargıtay, Gülhane As
keri Tıp Akademisi ve diğerleridir. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 47 nci maddesinin (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştiry 

,b) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulun
mak, 

BAŞKAN — Bu generallere ait bir madde, değil 
mi efendim? Eskiden yarısı kadar idi? 

Rütbeler K. K. K. 

Otıgenaral/Oramiral 9 (J. Dahil) 
Korgenaral/'Koramiral 21 (J. Dahil) 
Tümgeneral/Tümamiral 44 
Tuğgeneral Tuğamiral 96 

Toplam 170 

c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe mik
tarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit ol
ması esastır. Ancak, barışta lağv, tensik, teşkilatta 
vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri ne
deniyle Genelkurmay Başkanının 'teklifi ve Yüksek 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, Kanunun 47 nci maddesi general ve amirallerin 
terfi sistemlerini düzenlemiş bulunmaktadır, Bunun 
(b) fıkrasıyla rütbe bekleme süresinin yarısı kadar 
sicili öngörmekte idi. Bu süreyi 1 yıla indiriyoruz. 

BAŞKAN — 1 yıla indiriyor, ancak muharip sı
nıflarda bu 1 yıllık kıta hizmetini yapması lazımdı. 
Çünkü o mecburiyet ayrı bir maddededir. Muhakak 
asgari 1 sene kıta hizmeti yapması zorunluluğu vardı. 
Bu, herhangi bir hastalık vesaire... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, o koşulu başka bir maddede yerine getirmesi 
gerekiyordu. Bu, kazai kararla Silahlı Kuvvetlere 
girenler ile hastalık nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden 
uzak kanlanlar için düzenlenmiş bir maddedir. Evet, 
muharip - gayrimuharip olmasına göre Sicil Yönet
meliğinin emrettiği ölçüler içerisinde kıta sicili aran
mayacaktır., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

3 noü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (b), (c), (d) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) 'Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve 
amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki 
cetvelde gösterilmişitir. 

Dz. K. K. Bv. K. K. J. Gn. K. 

2 2 — 
4 8 — 
8 16 4 

20 32 8 

34 58 12 

Aıskeri Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile, rüt
be kontenjanlarında değişiklik yapılabilir. 

Bu halde kullanılmayan veya noksan olarak kul
lanılan o yılın rütbe kontenjanları sonraki yıllarda 
kullanılabilir. 
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Şu kadar ki, yukardaki cetvelde gösterilen genel 
toplam sayısı aşılamaz. 

Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan veril
mesi 'mümkün olmayan orgeneral - oramirallerin yıllık 
kontenjanlarının naniği yıllarda kullanılacağı kadro ve 
'hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askeri Şûraca 
saptanır. 

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri 
rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek su
retiyle, 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 sonu
na kadar ı(fo) bendinde gösterilen miktarlar dışına 
çıkarırlar ve rütbe, bekleme süresi sonunda, 47 nci 
madde (f) bendi hükmü 'saklı kalmak şartıyla 54 ncü 
madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulur
lar. 

d) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulun
dukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret 
görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve ami
rallerden her yıl en fazla 6 general ve amiral, terfi 
için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana 
göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden 
sonra gelmek şartıyla Genelkurmay Başkanının' tek
lifi ve Yüksek Askeri Şûranın üçte iki çoğunluğu
nun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete de
vam edebilirler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan grup-
lardaki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl da
ha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerde 
yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi 
veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu ka
dar veya daha fazla not alması şartıyla yukarıdaki 
fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatı
lanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri saklı kal
mak kaydıyla müteakip yıl 54 ncü madde esaslarına 
göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

IBu suretle hizmete devam eden; ancak 47 nci 
maddenin (f) bendi gereğince korgeneral - korami
ralliğe terfi edemeyen en fazla dört tümgeneral -
tümamiral üç yıl daha aynı esaslara göre her yıl de
ğerlendirmeye tabi tutulurlar. 

Zorunlu hallerde hizmetin gereklerine göre, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şûra
nın kararı ile 1 nci fıkradaki 6 general've amiral sa
yısı 10'a kadar, 4 ncü fıkradaki 4 general - amiral 
sayısı 6*ya kadar artırılabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına ka
rar verilen general - amiraller (b) bendinde gösteri
len miktarlar dışına çıkarılırlar.» 

BAŞKAIN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. 

MAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNA'K (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu 926 sayılı Kanunun 49 ncu mad
desinin (b) bendi, özellikle, (b), (c) ve (d) bendleri, 
Silahlı Kuvvetlerde barış zamanında bulunması la
zım gelen general ve amiralleri tespit etmektedir. 

Hizmet ihtiyacı nedeniyle Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığında 170 generali rütbelere göre, Deniz Kuv
vetlerindeki 34 amirali yine rütbelere göre, Hava 
Kuvvetlerindeki 58 generali rütbelere göre, Jandarma 
Genel Komutanlığındaki 12 generali de rütbelere gö
re dağıtmaktadır. Ancak, (c) bendinde ise, hizmet ih
tiyacı nedeniyle bu rütbeler arasındaki değişikliği, 
lâğv, tensik veya teşkilatta değişiklik yapıldığı tak
dirde veya hizmet gereklerinin öngörmesi koşulunda 
Genelkurmay Başkanlığının teklifiyle, Yüksek Askeri 
Şûra'nın 2/3. çoğunluğuyla bunlarda değişiklik yapı
labileceğini ifade etmektedir. 

Yine, aynı metnin (d) bendinde, hizmet ihtiyacı 
söz konusu olduğu zaman muharip ve gayri muha
rip sınıfta bulunan general ve amirallerden 6 kişinin 
daha hizmete devam edebileceğini; 

Yine (d) bendinin 2 nci fıkrasında hizmete devam 
etmenin şartlarını ve bu şartlar arasında da mutlaka 
terfi edenler kadar yeterli .not alma koşulunu veya 
bir üst rütbeye yükselenlerin hemen altında gelme 
koşulunu ifade etmektedir. 

((d) bendinin 3 ncü fıkrasında ise (Bu metin özel
likle yeni getirilmiştir, biraz önce 'ifade edilen metin
ler eski yürürlükteki yasada da vardı) Kanunun 47 
nci maddesinin (f) bendi gereğince (Yüksek malum
ları olduğu üzere, korgeneral olabilmek için Harp 
Akademisini bitirmek ve muharip sınıf general veya 
amiral olmak lazımdır), yeni gelen metinle de Harp 
Akademisini bitirmiş olmasına rağmen muharip de
ğilse veva Harp Akademisini bitirmemiş genral ve 
amirallerden tümgeneral, .tümamirallerin, hizmet ih
tiyacı varsa, bunların Askeri Şûra kararıyla 4 yıl da
ha hizmet edebileceklerini; ancak, İlk uzatîmava gir
meleri koşuluyla her yıl Askerî Şûra tarafından de
ğerlendirmeye tabi tutulacaklarını ve üç defa daha 
bu şansı kullanacaklarını ifade etmektedir. 
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Yine, 'hizmetin zorunlu kılması halinde Genelkur
may Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şûra'nın ka
rarıyla bu 6 uzayan general, amiral sayısının 10'a, 
yine 4 uzayan tümgeneral, tümamiral sayısının da 
6'ya kadar çıkarılabileceğini emretmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN—Peki. 
Simidi bir iki şey sormak istiyorum: (b) fıkrasın

da kuvvetlere ayrılan general miktarları tadat edilir
ken, Jandarma Genel Komutanlığına tümgeneral ola
rak 4, tuğgeneral olarak 8 verdik ki, yekûn 12. Ancak, 
bundan evvel Şûra'da alınan 'bir kararla tümgenerali 
sayısı 3'e, tuğgeneral sayısı da 9'a yükseltilmişti. 
Şimdi bu kanun çıkar çıkmaz o karar keenlemyekûn 
olur, yeniden bir karar almak gerekir. 

IHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabii; Yüksek Askeri Şûra bu defa ya bu yasayı 
uygulayacak. 

BAŞKAN — O halde, vaktiyle Şûra'da 3 - 9 
olarak 'bir karar alındı, buraya konduğunu göreme
miştim'; onun için bunu 3 ve 9 yapmakta fayda var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) : Sayın Başkanım, 
Yüksek Askeri Şûra bu fıkranın, yani 49 ncu madde
nin (b) fıkrasının 4 ve 8 sayısını daha sonra (c) fıkra
sında tümgeneral ve tuğgenerallerde değiştirme im
kânı olduğu hükmünden faydalanarak, o dönemde 
Jandarma Genel Komutanlığının kadro ihtiyacı 3 
tümgeneral ve 9 tuğgeneral olduğu için, Genelkurmay 
o teklifi Yüksek Askeri Şûraya getirmiş; ve Şûra bu 
kararı tasvip ederek, değerlendirmeyi o şekilde yap
mıştır, bir kanun değişikliği değil. 

Aynı şekilde, bu kanun bu haliyle kaldığı sürece, 
Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları öyle oldu
ğu sürece tekrar kadrosunu bildirir, Genelkurmay 
Başkanlığı Şûra'ya sunar, Şûra'nın tasvibiyle tuğge
neral ve tümgenerallerin yekûnu değişmemek koşu
luyla uygulanır. 

iBAŞKA'N — Tamam, Şûra'dan yeni bir karar 
almamız lazım diyorum. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Terfi durumu 
varsa; yeniden kadroyu bu şekilde tutmak ihtiyacı 
varsa, 

BAŞKAN — Tabii. Jandarma Genel Komutanlı
ğının ihtiyacı yine ,3 ve 9 olarak devam ediyor değil 

mi? 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Evet Sa
yın Komutanım, öyle devam ediyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu seneki ıterfiler 
için de öyleyse tekrar «Benim kadrom budur,> diye 
Jandarma Genel Komutanlığına yazarsa.. 

'BAŞKAN — O halde, yeniden (bir karar alma 
lüzumundan kurtulmak için bunu 3 ve 9 yapalım, 
gerekirse ondan sonra buna 4 ve 8 olarak Şûra yine 
karar verebilir. 

'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, eski metinde de bu 4 ve 8 idi. Bu
gün hizmet ihtiyacı nedeniyle 3 ve 9 oldu. Jandar
ma Genel Komutanlığı eğer değişiklik ihtiyacını du
yuyorsa yeni bir karar getirir. Getirmediği takdirde 
öyle kalır o. 

BAŞKAN — Hayır, ihtiyacı yok, yine 3 ve 9 
olarak kalıyor. Ben de diyorum ki, Şûra'da yeniden 
karar alacağız. Çünkü, bu kanun yeni yürürlüğe giri
yor. Eskiden de 4 ve 8 idi, 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, eğer hıiz burada 4 ve 8 üzerinde bir 
değişiklik yapsaydık, yeni bir karara ihtiyaç vardı, 
hiç değişiklik yapmadık; yine 4 ve 8 olarak muhafa
za ettik. 

BAŞKAN — Peki, mesele 'kalmadı. 
Bir de, (c) fıkrasındaki değişrklik, eskiden tümge

neraller ve tuğgeneraller arasındaydı, şimdi bütün 
rütbeler arasında yapıyoruz. Bunun ımahzurlarını dile 
getirmiştik. Gene tuğgeneral ve tümgeneralde olsun; 
korgeneral ve orgeneralleri buna dahil etmeyelim. 

iHAKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu 'Başkanı) — 
Savın Başkanım, bu sayılar üzerinde Yüksek Askeri 
Şûra'ya geniş yetki tanınmaktadır. Bir yerde, ta'bii, 
generaller ve amiraller arasında tedirginlik yarata
caktır, ilk kontenjanları tespitte sıkıntı çekilecektir. 
Halbuki eski metinde yalnız tuğgeneral ve tümgeneral
ler üzerinde oynama yetkimiz vardı ve sayıda da de
ğişiklik yapmama kotşulumuz vardı. Bu yeni gelen 
metinde sayıda da derişiklik yapabileceğiz ve 1'70'i 
aşmayacağız ama, 17ö'in altına düşebileceğiz. Deniz 
Kuvvetlerinde 34'ü aşmavacağtz ama 34*ün altına 
düşebileceğiz. Ama artırdığımız miktarı ileriki yıl
larda da kullanma şansı var. Demin arz etmiş oldu
ğum gibi, yıl kontenjanını tespitte sıkıntı var. Yüksek 

— 119 — 
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Askeri Şûra'ya büyük yetkiler tanıyor. 'Belki bir yer
de iyi kullanılmayabilir de denilebilir. Özellikle de 
generaller ve amirallerin hangi yıl terfi edecekleri, 
hangi yıl kendilerine kontenjan verileceği veya veril
meyeceği, kontenjanların azaltılacağı veya azaltılma-
yacağı yönünde de bir rahatsızlık verecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu konuda söz almak isteyen?... 
IBuyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
kanunun eski düzenlenen (c) bendi ihtiyaçları tama
men kapsıyor ve uzun süre de bir uygulama döne
mi geçtiği için alışılmış bir usuldü. Bu temennimıe sa
dece bir tek unsur ilâve etmemiz gerekecek. Koşulları 
saymıştık: Lâğv, tensik, teşkilatta vaki (değişiklikler. 
Buna «veya hizmet gerekleri »nü ilâve edprsek, olduğu 
gibi muhafazasında fayda olduğu kanaatindeyim. 
Eğer tensip buyurülursa, maddelerin bütünlüğünü 
bozmamak için, yalnız bunu değişik hale getirmek 
üzere bir önerge sunmak 'isterim, tek değişiklikten 
ibaret. 

'BAŞKAN — 3 ncü maddenin (c) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında bir önerge mevcut. Orgeneral Sal
tık tarafından verilen önergeyi okutuyorum : 

•<<c) ı(b) bendindeki cetvelde gösterilen 'rütbe mik
tarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit ol
ması esastır. Ancak, başta lağv, tensik, teşkilatta 
vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri ne
deniyle Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek As
keri Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen 
rütbe miktarlarındak'i genel toplam sayısı aynı kal
mak kaydı ile tuğgeneral - tümamiral, tümgeneral, 
tümamiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir. 

Değişiklik yapılan tuğgeneral - koramiral, tümge
neral >• tümamiral rütbelerine ai't yıl kontenjan mik
tarları buna göre yeniden düzenlen1'r. Avrıca her 
terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün ol
mayanı orgeneral - oram'irailerin yıllık kontenjanları
nın hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet ge
rekleri esas alınarak Yüksek Askeri Şûraca saotanır. 

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri 
rütbenin birinci yılına ait 'kontenjanlar verilmek su
retiyle, 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 sonu
na kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına 
çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci 
madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 
ncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tu
tulurlar.» 

BAŞKAN — Bu aynı. Yalnız tuğgeneral, tuğami
ral; tümgeneral, tümamiral. Gene eski haline dön
dük ve bir de «Veya hizmet gerekleri» eklendi. 

İHÂKÎ1M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski kanunun aynı. Şartı biraz genişletmiş oluyoruz. 
Eskiden lağv, tensik veva teşkilat değişikliği vardı; 
bunun yanına bir de hizmet gerekleri ilave edilmiş 
oluyor. 

•BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tultanağa geçmesi açısından, tamamen katılıyoruz 
Komisyon olarak efendim. 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi?.,. 
KORGENERAL NAZIM POZAM (Milli Sa

vunma 'Bakanlığı Temsilcisi) — Katılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.; 

Maddenin diğer fıkraları üzerinde başka öneri 
ve görüş serdedecek arkadaşımız var mı?.. Yoktur. 

3 ncü maddeyi kabul edilen önergedeki değişiklik
le birlikte oylarınıza sunuyoruım: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 50 neti maddesinin (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmişt'ir, 

'«a) Kadrosuzluk nedeniyle ayırma : 
41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyacı kadro

sunu uygulayabilmek amacıyla yarbay ve albaylar
dan : 

1. IBekleme süresi sonunda bir üst rütbeye yük
seleni ey en yarbaylardan subaylığa nasıpları en eski 
olanlarından, aynı nasıplılar arasında sicil notları or
talaması en düşük olanlardan başlamak üzere yeteri 
kadarı emekliye sevk edilir. 

2. İBekleme süresi sonunda veva sonraki yıllar
da bir üst rübtye yükseüemeyen albayların subaylığa 
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nasıplan en eski ve aynı nasıph olanları arasında, 
öncelikle 38 ve Ek - 1 nci maddelerde belirtilen terfi 
şartlarını haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri 
kadarı emekliye 'sevk edilir. 

Bu şekildeki emeklilik işlemine, terfi şartlarını 
taşımayanların sicil notlarının ortalaması en düşük 
olanlarından; terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rüt
be kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş 
olanların ise Yüksek Askeri Şûra tarafından yapılan 
yeterlik sıralamasının en .sonundan başlanır.» 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim? 

Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik iKonseyi Genel Sekreteri) — Bir düzeltme ola
rak, 41 nci maddede öngörülen hizmet ihtiyaçlarını 
kadrosuzluğa uygulayabilmek amacıyla «Yarbay ve 
albaylardan» dedikten sonra noktalıvirgül koymuşuz. 
Tensip ederseniz bu yarbay ve albayları buradan ısile-
biliriz. Çünkü (a) bendinin 1 nci fıkrası gene yarbay
ları, 2 nci fıkrası da albayları kapsıyor. Tekerrür ol
maması için arz ederüm. Başka bir maruzatım yok 
efendim. 

BAŞKAN — Kalsa da bir mahzuru yok, eskiden 
de böyleydi zaten. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 41 nci maddede zaten Genelkur
may Başkanlığı kadrolarını tespit ederken yüzbaşı, 
binbaşı, yarbay, albay miktarlarını da tespit edecek. 
Bunda amaç şu: binbaşılara kadro açmak için yar
bayları emekli etmekteyiz; yarbaylara da bir üst 
rütbede kadro açmak için albayları emekli etmek
teyiz. Maddenin gerekçesi de zaten bu tarzda düzen
lenmiş olduğu için yarbay ve albay kelimelerini bura
ya bizzarur koyduk. 

BAŞKAN — Kalmasında mahzur yok. 
IHÂKIÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evvela bir üst rütbeye yükselemeyeceklerden baş
layacağız. Bunlar iki türlü; ya sicil alamamıştır veya 
terfi etme şansı yoktur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 936 sayüı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 54 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«•Ancak, bir üst Hutbeye yükselecek tuğgeneral -
tuğamiral, tümgeneral - tümamiral ile korgeneral -
koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yd 
kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye 
yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şûra üyeleri
nin üçte ikisin'in kabulüne bağlıdır.» 

BAŞKAN — Eskisinden ne farkı var bunun? 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskisinde tuğgeneral - tuğamiral yoktu. 

BAŞKAN — Evet, tuğ'lar da ilave edildi. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 110 ncu maddesindeki astsubay
lıktan subaylığa geçenlerin normal bekleme sürelerini 
gösterir listedeki yüzbaşılara 'ilişkin 52 olan yaş haddi 
55 olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bunun sebebi de; eğer subaylığa 
geçmeseydi astsubay olarak kalsaydı 55 yaşında 
emekli oluyordu; ama subay olunca, yüzbaşılığın 
emeklilik yaşı 52 olduğu için, 52 yaşında emekli olu
yor ve haksızlığa uğramış oluyor. Onu telafi için, 
yine astsubaylıkta kalmış arkadaşları kadar orduda 
kalsın diye '5'5 olarak değiştiriyoruz, değil mi? 

ıHÂKitM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum1: 
MAIDDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe gfirer, 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür 
'BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde sıöz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kafbul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kafbul edilmiştir. 

4. — 26 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hâ
kimler Kanununun ek 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma Komis
yonu Raporu. (2/59) S. Sayısı : 235) (1) 

•BAŞKAN — Gündemimizin 4 neü sırasında, 26 
Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nunun ek 5 nci rnaddesinlin değiştirilmesi hakkında 
(kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu 
mevcut. Bu rapor 235 sıra sayısıyla basılıp dağıtıl
mıştır. 

Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcisü yerlerindiler^' 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum 
ve ilk sözü Komisyon» Başkanına veriyorum; buyu
run. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 3'57 sayılı Kanunun 27 Mart 1979 
tarihli değişikliğinde ıbir ek 5 nci madde ilave etmiş
tik. Bu ek 5 nci maddeyi de, «Anayasa Maihkemes, 
Yargıtay ve Yüksek idare Malhkemesindeki general 
sayısını yasasında gösterir» dliye bir karar aldığı için 
düzenlem'iştfk.. 

Düzeni erken, Yargıtay 1 nci Başkanı tümgeneral -
tümamiral, 2 nci Başkanla Başsavcısını tuğgeneral -
tuğamiral olartak düzenlemiş ve bunların bu sayıla
rını 49 nıcu maddertin (D) bendi kapsamı dışında bı
rakmıştır. Burada bulunan hâkim albayların terfileri 
için de özel bir sistem getirmiştik. Bu sistem 5 ana-
unsura dayalı idi. Birincisi, bir üst rütbede boş kadro 
bulunmak; ikincisi, rütbe bekleme süresini doldurmuş 
üsteğmen ve albay rütbeleri arasındaki almış olduğu 
sicil not ortalamasının % 40 - % 70 olması, yani 140 
almış olması, kendi yasasına göre uyarma ve kınama 
cezası almamış bulunması, yine kendi yasasına göre 
de mahkûmiyet almamak koşulu var idi. 

Bu koşulu taşıyanların dosyaları Yüksek Askeri 
Sûra'ya geliyor, Yüksek Askeri Şûra bu şartları taşı
yıp taşımadıklarını tespit ettikten sonra, otomatik 
olarak en kıdemliden başlamak üzere terfi'lerini sağ
lıyordu. 

(1) 235 S. Sayılı başmayazı tutanağa eklidir. 

Bunun büyük mahzurları çıktı, yüksek malumu
nuz. Bu kere yeni getirilen metinle, yasanın terfi 
şartlarını taşıyan hükümlerine hiç dokunmaksızın 
sade ve sade Yüksek Askeri Şûra, bundan böyle 
Yargıtayda bulunan albayların terfilerinde, diğer al
baylarda uygulanan yöntemi uygulayacaktır. Yani, si
cil notu ortalaması ile Askeri Şûra değerlendürme 
notları toplamının ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan 
rakam bunların yeterlik sıralamalarını tespit edecek, 
boş kadro kadarı, yeterlik sıralamasına göre bir üst 
rütbeye terfi edebilecektir. Tabii burası müşterek bir 
(karargâh olduğu için sicil notu ortalaması 'kuvvet 
farkı gözetmeksizin sıralanacaklar, eğer sicil not or
talaman eşit ise kara, denliz, hava sırasına riayet edi
lecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Çünkü, Silahlı Kuvvetler bir bütündür. Bunun 

içerisinde 'bazı sınıfların terfi şaftları başka, başka 
sınıfların başka türlü olmaz. Değerlendirme vardır. 
tster hâkim olsun, lister mühendis olsun, ister mu
harip subay olsun, ister kurmay olsun, üsteğmenliğin
den itibaren aldığı bir sicil vardır. Kaldı ki hâkimle
rin M türlü sicili vardır; 'bir mesleki sicillere, teknik 
sicil dediğimiz sicilleri, bir de 'komutanlıktan aldıkları; 
bunların ortalaması alınacaktır. Ondan sonra da Şû-
ra'da değerlendirilecektir 'bu arkadaş. Bu değerlendir
me, onun görev yapmasındaki bağımsızlığını etkile
mez. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir noktaya işaret buyurmama izlin verir misiniz? 

(BAŞKAN — Evet? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir insan fevkalâde hâkim veya fevkalâde doktor 
olabilir; ama, general olamaz. Şûra, özellikle bunun 
üzerinde durmaktaıdm, 

BAŞKAN — 'Evet, bazı nitelikler isteyen şeyler
dir. Kaldı ki, en kıdemliyi getirip Ibir general oüo-
matikman yaparsak, bu yarın öbürsü gün diğer sınıf
lara da sıçrar. Öteki piyade, topçu, istihkâm, mulha-
ibere riiye demesin, «bizde de en kıdemli gelsin olsun, 
sırada kimse» diyebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İkinci bir mahzuru da, fakülteyi erken bitirmiş olan 
otomatik general amiral olduğu için, onun arkasın-
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dakiiere, artık kendilerinin önünün kapandığı izleni- • 
mini veriyor. 

'BAŞKAN — Sonra, bir de ihtisas yapıyor, yani 
mastır yapıyor, bir sene kıdem alıyor, ötekinin önü
ne 'geçiyor. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNıAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir yarışma başlıyor. 

IBAŞKAN — 'Bir yarışma başlıyor. Lüzumsuz ba
zı mastır alanlar var biliyoruz, o da önlenmiş olu
yor. Bir de, Askeri Yargıtaya üye seçilirken en bü
yük mahzuru da, oradaki arkdaşlar kendinden kıdem
li olanları oraya seçmemek eğilimini gösteriyorlar. 
Çünkü kendinden kıdemlileri getirirlerse, terfide on
ların önüne geçeceği için, seçme yetkisi de kendilerin
de olduğu için kendilerinden kıdemsiiızleri seçmeye 
başlıyorlar ki, bu da büyük bir mahzur tabii. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYN1AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir başka önemli mahzur, sicil notu ortalaması çok 
düşük olmasına rağmen, sicil notu ortalaması çok 
yüksek olan kişileri de Yüksek Askeri Şûra görüyor, 
her şeye rağmen 140 ile 150 arasındaki sicil nfotu or
talaması Olanı terfi ettiriyor 200 sicil notu olana el 
süremiyor. O da vicdani rahatsızlık veriyor. 

BAŞKAN — O bakımdan doğru bir kanun tek
lifi. 

Efendim, tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
•Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birindi maddeyi okutuyorum:: 

26 Ekim 1963 Gün ve 3!57 Sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununun Ek 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

•Hakkında Kanun Teklifi 

'MADDE 1. — 3'57 sayılı Askeri Hâkimler Ka
nununa 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla ek
lenen ek madde 5'in dördüncü fıkrası (A) bendinin 
5 numaralı alt bendinden sonra gelen fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu şekilde terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan al
baylar; üsteğmen, yüzlbaşı, binbaşı, yarbay ve varsa 
albay rütbesinde almış oldukları sicil notları toplamı
nın sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya çı
kan not ortalamasına göre kendi aralarında kuvvet
lerine bakılmaksızın sıralanırlar. Bunların şahsi ve si
cil dosyaları Yüksek Askeri Şûraya gönderilir. 

Sicil notları ortalaması eşit olanlarda Kara, De
niz, Hava önceliği esas alınır. 

Şaihsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şûra tara
fından incelenen bu albaylardan kadro ihtiyacı ka
darı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre değerlendirilerek bir üst rütbeye terfi 
ettirilir. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral 
yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz.» 

BAŞKAN — Burada «yarbay ve varsa albay rüt-
besindeki» denm'iş; niye «varsa» diye koyduk onu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAlŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yargıtaya albay rütbesinde geliyor; ama Yargıtaya 
gitmeden önce sicil almışlarsa o maksatla bahsedil
miştir. Yargıtayda sicil almıyorlar. 

BAŞKAN — Daha öVvel varsa.̂  
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYMAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Albaylığın ikinci, üçüncü yılında gitmişse bir, iki yıl
lık sicilleri oluyor; ama birinci yılında gitmişilerse 
alınmıyor. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
biraz evvel buyurduğunuz sicil yok, yani ortalama
sının burada pek açık 'olmadığını ben gördüm; belki 
yanılıyorum. 

<«... Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ye varsa 
albay rütbesinde almış oldukları sicil notları topla
mının sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya 
çıkan not ortalamasına göre kendi aralarında kuvvet
lerine bakılmaksızın sıralanırlar.» 

BAŞKAN — Anladım, madde devam ediyor: 
«Şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şûra tarafın
dan incelenen bu albaylardan kadro ihtiyacı kadarı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle
rine göre değerlendirilerek...» Yani, diğer albaylara 
yaptığımız gilbi bir not vereceğiz değil mi; onu kaste
diyorsunuz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet 
efendim. Yani burada mesleki sicille, komutanlık si
cili nerede? Burada göremiyorum ben? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

IKAYNAK (Miilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bir hâkim subayın sicili; mesleki 
sicille komutan sicilinin örtalamasıdır. 
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IBAIŞKAN — Sioil Yönetmeliğinde var o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama 
uygulanmıyordu. 

BAŞKAN — Terfilerde ötekilerde oluyor, gene
rallerde olmuyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (M'illi Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Komutanım, Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir hâ
kim binbaşının, sicili, z&tıâlinizin verdiği sicille mü-
'felMJişin veya Yargıtaym verdiği sicil toplamının ikiye 
bölümünden oluşuyor. O nedenle biz burada tefer
ruata girmedik, yönetmelikte bu zaten var. Burada 
özellikle diğer albaylarda olduğu gibi, generallerde 
olduğu gibi 54 ncü maddedeki limitler alınmış olu
yor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sonra, 
öbürü yönetmeliktir, bu kanundur deyip de bir mah
zur teşkil etmesin. 

BAŞKAN — Elvet, buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

('Milli Savunma Komisyonu Üyesi.) — Sayın 
Başkanım, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nunda Sayın Komutanımın buyurduğu hususlar açık 
olarak var. Maddesi; sicil belgeleri ve sicil üstleri. 
«Subay sicil belgesi, idari sicil üstlerince...» diye de
vam ediyor. «Mesleki sicil belgesi, askeri hâkimlik, 
askeri savcılık ve adli müşavirlik görevlerinde bulu
nanlar 'hakkında düzenlenir» diye hem subay sicil 
Ibeligesi, hem mesleki sioil belgesi olarak 357 sayılı 
Askeri Hâkimler Kanununda açık hükümler var. 

BAŞKAN — Hayır var da, Komutanın söylediği 
ikisinin sicil ortalamasının allının o sicil yönetmeliğin
de mevcut. Zaten sonda da «Türk Silahlı Kuvvetler 
Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirile
rek» dediğimize göre... 

KORGENERAL ıNAZIM POZAM (Milli Sa
vunma Baakariliğı Temsilcisi) — 54 ncü maddeye atıf 
yapmış: oluyor. 

BAŞKAN — 54 ncü maddede nasıl değerlendiri
leceği zaten orada tadat edilmiş. Sicil yönetmeliğinde 
de ne şekilde olacağı açıklandığı için - bugüne kadar 
ki uygulama da öyle zaten - tekrar burada,, «ikisinin 
ortası alınır» demeye gerek kalmıyor, yönetmeliğe 
atıf yapılmış oluyor. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

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

•MADDE 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla ek
lenen ek madde 5'in dördüncü fıkrası (C) bendinin 
4 numaralı alt bendinden sonra gelen fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek Askeri Şûra üyeleri, terfi şartlarını taşı
dıkları anlaşılan yükselme sırasındaki general - ami
rallerin şahsi dosyalarını inceleyerek her biri için de
ğerlendirme notu Verirler. En üstün değerlendirme 
notu alan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu hükümlerine göre bir üst rütlbeye yükseltilir. 

Ancak, bir üst rütlbeye yükselecek general - ami
ral sayısı boş kadro sayısına eşitse, bunların üst rüt
beye yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şûra üye
lerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu madde hakkında 
açıklaması olacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNİAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biraz önceki arzında, Yargıtayda si
cilin söz konusu olmadığın ifade etmiştim. Yargıtayda 
bulunan generaller herhangi bir kimseden sicil aiima-
maktadırlar. Bu madde sadece Yüksek Askeri Şûra
nın değerlendirme notuna göre terfi edeceklerini hük
me bağlamış; ancak bu değerlendirme notuna göre 
terfi ederken de 926 sayılı Kanunun öngördüğü ko
şulları ifade etmiş bulunmaktadır. 

'BAŞKAN — Tuğ'dan, tüm olacakları göstermiş
tir. Tuğgeneralden tümgeneral veyahut tuğamiralden 
tümamiral olacakları kastediyor. 

Madde üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız 
var mı?.. Yok. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

— 124 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı

ğından bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum, 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 12.20! 

— 125 — 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ 'BİRLEŞİM 

22 Temmuz 1981 Çarşamba 

Saat : 09.301 

I. — KlAINUN, TAİSAİRI VE TEKLİFLERİ 

1. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve İçişlerti Komisyonu Raporu. (1/14(7) S. Sayı
sı : 202 ve 202'ye 1 nci ek) 

2. — 6186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanununun 2 nci 
Maddesinin II Numaralı Bendine Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/201) (S. Sayısı : 232) 

3 . - 2 7 Temmuz 1967 gün ve 926 sayılı Türle 
Si'lahjı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/58) (S. Sa
yısı : 234) 

4. — 26 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hâ
kimler Kanununun Ek 5 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Ko
misyonu Raporu. (2/59) (S. Sayısı : 235) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 202'ye 1 nci Ek 

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. 

(1 /147) 

İçişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 21 Temmuz 1981 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/147 

Karar No. : 11'e 1 nci Ek 

MiDi Güvenlik Konseyi Bsşkanbğtna 

Milli Güvenlik Konseyinin 16 Temmuz 1981 tarihli 63 ncü birleşiminde görüşülen «Bazı Kurum ve Ku
ruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» nın 28 ve 29 ncu maddeleri 
ile tasarıda yer almadığı halde sıkıyönetim halinde koruma hizmetlerinin yürütülme biçiminin nasıl olacağı
nı içeren yeni bir maddenin düzenlenmesi için tasarı Komisyonumuza tekrar iade edilerek anılan maddeler 
ile tasarıya ithali düşünülen madde, ilgili temsilcilerin iştirakiyle görüşülerek müzakere edilmiştir. 

Tasarının Komisyonumuza iade edilen 28 nci maddesi ile ilgili gerekçe de gözonünde tutularak bu Kanu
na uygun olarak kurulan özel güvenlik teşkilatı olan kuruluşlar için diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin 
hükümlerin uygulanmayacağı esas kural olarak kabul edilmiştir. Ancak, bazı kuruluşların özellikleri itibariy
le halen yürürlükte olan hükümlere tabi tutulmalarının da gerekli olabileceği düşünülmüştür. Bu şekildeki ku
ruluşlardan özel kanunlarında koruma hizmetlerinin askeri birliklerce yerine getirileceğine dair Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kuruluşlarla, genel kolluk kuvvetlerince yerine getirileceğine ilişkin Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu gibi kuruluşların kendi kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam oluna
cağı kesin olarak hükme bağlanmıştır. Bunun dışında kanunlarında koruma ile ilgili hüküm bulunan ve kendi 
personelince korunan kuruluşlardan hangilerinin bu Kanunun kapsamı dışında bırakılması gerekeceği hususun
da ise Balkanlar Kuruluna takdir yetkisi bırakılarak madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyona iade edilen 29 ncu madde, 28 nci maddede yapılan yeni düzenleme gözonünde tutularak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Sıkıyönetim halinde koruma hizmetlerinin yürütülme şekil ve esaslarına dair yeni bir madde Kanunun sis
tematiğine uygun olarak 30 ncu madde numarasıyla düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasına göre, sı
kıyönetim altına alınan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş bulunan güvenlik teşkilatının sıkıyönetim ko
mutanının emrine girerek Kanunda belirtilen görev alanları içerisinde görevlerine devam edeceğine işaret edil
miştir. Adı geçen maddenin ikinci fıkrasında ise, sıkıyönetim komutanlıklarının bölgelerindeki bu nevi kuruluş
ların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için bu Kanunla İçişleri Bakanlığına ve diğer kurul ve makam
lara tanınan yetkilere sahip olacağına işaret edilmiş bulunmaktadır. 

Sıkıyönetim halinde koruma hizmetleri başlığını taşıyan 30 ncu maddenin kabulü nedeniyle, sonra gelen 
madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesinin gerekeceği kanaatiyle raporumuz Milli Güvenlik Kon
seyinin onayına arz olunur. 

Başkan Sözcü Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Yasar ÇİFTÇİOĞLU M. Tevfik ODMAN 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim Kd. Alb; Dz. Hâkim Ön. Yzb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Planlama, Araştırma Gn. Md. 

Başmüşaviri 



— 2 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uygulanmayacak Hükümler : 

MADDE 28. — Bu Kanuna göre tayin edilen esas, şart ve usullere uygun tarzda özel güvenlik teşkilatı 
kurulacak olan kuruluşlar için diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz. 

intibak Durumu : 

MADDE 29. — Bu Kanuna gör& $&k$niar Kujuiu kararı $e öaei güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu gö
rülen kuruluşlarda mevcut olan koruma hizmet ve teşkilatı, içişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre içinde bu 
Kanunun hükümlerine uygun hale getirilir. 

Yürürlük : 

MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : • 

MADDE 31. — Bu Kanunu Bajçanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 202'ye 1 nci ek) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

U y sulanmayacak Hükümler : 

MADDE 28. — Bu Kanuna göre özel güvenlik teşkilatı kurulan kuruluşlar hakkında diğer kanunlardaki 
bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Ancak, özel kanunlarında koruma hizmetlerinin askeri birlik veya genel kolluk kuvvetlerince yerine geti
rileceğine dair hüküm bulunan kuruluşlarda kendi kanunlarındaki hükümler uygulanır, özel kanunlarında 
koruma ile Mgiü hüküm bulunan diğer kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun kapsamı dışında bırakılması ge
rekeceğine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

İntibak Durumu : 

MADDE 29. — Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu görülen ve bu Ka
nun hükümlerinin uygulanacağı kuruluşlardaki mevcut; olan koruma hizmet ve teşkilatı, tçişleri Bakanlığınca 
tayin edilecek süre içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilir. 

Sıkıyönetim Halinde Koruma Hizmetleri : 

MADDE 30. — Sıkıyönetim altına alman yerlerde, bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan özel gü
venlik teşkilatı, sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi bakımından sıkıyönetim komutanının emrine girerek 
görevlerine devam ederler. 

Sıkıyönetim komutanlığı, bölgesi içindeki kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için, bu 
Kanunla tçişleri Bakanlığı ile diğer kurul ve makamlara verilen bütün yetkilere sahiptir. 

MADDE 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 31 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 202'ye 1 nci ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 232 

6186 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 
Kuruluş Kanununun 2 nci Maddesinin II Numaralı Bendine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 

Raporu. (1 /201) 

T.C. 
Başbakanlık v 16 Temmuz 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-911/05073 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 7 . 1981 tarihinde 
kararlaştırılan «6186 sayıh Türkiye Cumhuriyeıti Devlet DemiryolBan İşletmesi Kuruluş Kanununun 2 nci 
Maddesinin II Numaralı Bendine Bir Fıkra Eklenme i "ne Dair Kanun Tasarısı» ye gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 6186 sayılı Kuruluş Kanununa tabi 
bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. TCDD İşletmesinin milli demiryolları kuruluşundan bu yana yapmış oldu
ğu faaliyetler ıbir bilgi ve tecrübe birikimi sağlamış, diğer taraftanda memleketimizin yegâne demiryolu işlet
mecisi olması sebebiyle bu bilgi ve tecrübe bir yerde tekelleşmiştir. 

Esas görevi Türkiye'de Demiryolu İşletmeciliği olan TCDD zaman zaman meydana gelen boş kapasite 
ve yukarıda temas edilen bilgi ve tecrübe biriminden yararlanarak demiryolu işletmeciliği ile ilgili yan faa
liyetlere de girişmiştir. 

Lokomotif, vagon sanayii gibi yan faaliyetlerden ayrı olarak demiryolu üst yapımı konusundaki bilgi ve 
tecrübelerinden Bayındırlı'k Bakanlığı da yararlanmaktadır. 

Memleketimizin gelişen ekonomik potansiyeli bir çok konularda olduğu gibi demiryolu ihşaası konusun
da da dış pazarlara açılma imkânı sağlamış bulunmaktadır. Özel sektör tarafından bu konuda yapılacak giri
şimler, demiryolu üst yapısı (ray döşenmesi sinyal ve 'haberleşme tesisleri kurulması v.b.) konularında bilgi 
ve tecrübeye ihtiyaç hissettirmekte özel sektörümüzde bu çeşit bilgi ve tecrübe bulunmadığı için demiryolu 
inşaası konusunda dış ülke pazarlarına açılmış imkân bulunmamaktadır. 

TCDD'hın bu çeşit girişimlere katılması halinde özel sektörün dış pazarlara açılması imkânı gelişeceği 
gibi TCDD'nında memleket ekonomisine döviz sağlama olanakları doğmuş olacaktır. 

Diğer taraftan Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta olan demiryolu inşaatının üst yapısının TCDD tara
fından üstlenilmesinde zaman zaman ortaya çıkan hukuki darboğazların da giderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle TCDD bizzat veya ortaklaşa yapacağı bu çeşit girişimler için mevcut mevzuaatta bulun
mayan hukuki imlkânm temini maksadıyla 6186 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi gerek
miştir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
T. C. 

Milli Güvenlik Konseyi 20 temmuz 1981 
ihtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/201 
Karar No. : 55 

MiHi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulu tarafından 16 . 7 . 1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «6186 sayılı Türki
ye Cumtoriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanununun 2 nci Maddesinin II Numaralı Bendine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda imcdenmiştiis 

Kanun tasarısının genel gerekçe kısmında da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
nın yurt içinde veya yurt dışında yapılmakta olan demiryolu üst yapı inşaatı işimi bizzat veya ortaklık ha
linde üslenmesini sağlamak amacıyla yapılmış bulunan Kanun Tasarısı ve madde metinleri Komisyonumuzca 
aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Cumhur EVCİL Nusret KÖKEN Selim OKÇAY 

Kur. Alb. Dz. Kur. Yb. Kur, Bnb. 

Üye Üye 
Ahmet ÖZTEKER Hikmet Aysan ÖZURAN 

Kur. Bnb. Ulaştırma Bakanlığı 
2 nci Hukuk Müşaviri 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 232) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6186 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi Kuruluş Kanununum 2 mâ Maddesinin II 
Numaralı Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kamun 

Tasarısı ' 

MADDE 1. — 22 . 7 . 1953 tarih ve 6186 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 
Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin II numaralı 
bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«e) Yurt içinde veya yurt dışında yapılmakta 
veya yapılacak olan demiryolu üst yapı inşaatı işini 
bizzat veya ortaklık faalimle birinci veya ikinci miüte-
aJhlhit olarak üstlerimde.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür» 

Başbakan 
B. Ulusu 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

6186 Sayıh Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi Kuruluş Kanununun 2 nci Maddesinin II 
Numaralı Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kamın 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun 
aynen benimsenmişıtir. 

tasarısının 1 nci maddesi 

MADDE 2. — Kanun tasarısının 2 nci maddesi 
aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarısının 3 ncü maddesi 
aynen benimsenmiştir. 

15 . 7 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Miüi Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener S. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Kbop. Bak. V. 
Dr. Ş. Tüten Dr. Ş. Tüten 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

«•» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 232) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 234 

27 Temmuz 1967 Gün ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek

lifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2 /58) 

20 Temmuz 1981 

MİLLÎ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

«27 Temmuz 1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Nejat TÜMER -
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
MiHi Güvenlik Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun; kadroların tespiti ve muvazzaf sulbay kadro 
oranları 'hakkındaki 41 nci maddesi, generali ve amiral terfileri hakkındalkli 47 ntii maddesinüin. (b) bendü ge
neral ve amiral miktarları hakkındaki 49 ncu maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri, kadrosuzluk nedeniyle ayır
maya ilişiklin 50 nci maddesinin (a) 'ben/di, albaylarla general ve amirallerin terfii işlemlerine ilişkin 54- ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası ve astsubaylıktan subay olanlar haikkındaki 110 ncu maddesinin. madıdıe gerekçele
rinde açıklanan nedenlerle değiştiirilmesii için bu kanun teklifi hazırfanmıştar. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Kanun teklifinin 1 ncü. maddesiyle 'kadroların tespitine ilişkin 926 sayılı Kanunun 41 nci .maddesi yeni
den düzenlenmektedir. Yürürlülfctelki miadde metnine göre Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen subay 
kadroları içindeki albay kadro mlilktarlarmın muvazzaf subay mevcudunun % 14 oranını aşmaması gerekmek
tedir. Bu şekildeki kanunu albay oranının; çeşitli kuvvetler ve sınıflar yönünden aynı ölçüde uygulanması 
zorunluluğu hizmet gerekleriyle 'bağdaşmadığından, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek subay kadrola
rı içindeki albay mliktarının değişik kuvvet ve sınıfların 'hizmet ihtiyacına göre Yüksek Askeri Şûra tarafından 
tespit edlilmeslinin hizmet yönünden daha uygun ve gerçekçi olacağı düşüncesiyle bu konuda Yüksek Askeri 
Şûraya yetki verilmesi öngörülmüştür. 

Tespit edilen hizmet kadrolarına göre fazla olan albaylardan rütbe 'bekleme süresini tamamlamış olanla
rın emekliliğe şevkleri konusunda 50 noi maddenin (a) <benldine atıf yapılmıştır. Ayrıca kadro fazlası olmak
la birlikte 'hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliliğe şevki uygun göırüllmeyen albaylar ise tespit 
ediılen kadrosunun dışımda tuıtularalk 'hizmete devanı ettirilebilecekler. Örneğin; bir subay sınıfında 500 hizmet 
kadrosu ve bu hizmet kadrosu içindeki albay miktarı da 70 olarak tespit edildiği- takdirde; bu subay sınıfı
nın mevcudu da 500 olmakla birlikte aDbay miktarı 150 ise kadro fazlası olan 80 albayın tamamı veya bir 
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kısma, o subay sınıfıma duyulan hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emdkliilğe sevk edilmeyerek gö
reve devam ettkilebileceklerdir. Bu sureti© mrahrutun tamM ve hizmet ihtiyacının biir arada ve dengeli bir 
biçimde uygulanıp, korumması 'temin edilmiş olacaktır. 

Kanun teklifimin 2 nci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin general ve amiiral terfilerinde 
terfii şartlarımdan olan rütbeye mahsus bekleme süresinin yarısı kadar sicili bulunmak şartı, sağlık ve benzeri 
nedenlerle mağduriyetleri önlemek için ne az bir yıllık sicil bulunmak şdkflinde değiştMImiştir. 

Kanun tdklifimin 3 ncü maddesiyle 926 saydı Kanunun 49 ncu maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri de-
ğiştirilmdfctediir. Madldenüın (b) bendinde yapılan değişjikfkle Kara Kutvvdtleriin orgeneral sayısı 9 (Jandarma 
dahil), Korgeneral sayısı 21 (Jandarma dahil) ve toplam general sayısı 170 olarak, Jandarma Genel Komuitain-
lığı sütunundaki bir orgenerali ve bıir korgeneral kadroları ise Kara Kuvvetlerii Komutanlığı sütununa da-
h!il edildiğinden madde metnimden çıkarılmıştır. 

Mıadldenıin (c) bendinde yiapıllan değişiklikle hizmet ıgerekleri nedeniyle de rütbe kontenjanlarımda değişik
lik yapılabilmesi sağlanmış ve bütün ırütbe kontenjanlarında aym esaslar içerisinde değişıikfk yapılabilmesi 
öngörülerek 'bu konuda Genelkurmay Başkanlığınım iteklİ'fi ve Yüksek Aslkerli Şûranın 3/2 çoğunluğunun ka
rarıyla değişiklik yapıliabileoeği mukimi getirilmiştir. 

'Maddemin (d) hendımde yapılan değ&şiklikite bu bent hükümlerine göre hizmete devam öttürülen 6 general 
ve amiralden 47 noi maddenin (f) bendi gereğince korgeneral ve koramiralliğe yükselebilme şartını taşıma
yanlardan en fazıla 4 'tümgeneral ve tümamirallerden her yıl aynı esaslara göre yapıüacak değerlendiirme ile 
3 yıl dalha hizmete devam ettöirildbilmeleri hüklmü getirilmiştiiir. Kuşkusuz yeni getirilen bu hükümden yarar-
lanalbilmdk içim öncelikle hizmete devam ettirilen 6 general - aımülral 'arasına girmek gerdkir. Bfir yıl 'bu şekil
de hizmete dievam ettirilen 6 general - amiral aynı esas ve şartlar dahilinde 3 yâ dalha hizmete devam etme 
imkânını 'bulacaklardır. Buna göre korgeneral - koramiralliğe 49 ncu maddenin (f) benıdi gereğince yükseleme-
yen tümgeneral - tümamirallerden en fazla 4'ü, önce bir yıl, ibilalhare de 3 yıla kadar yani toplam olarak 4 yıla 
kadar aym rütbede hizmete devam ettidlebileceklerdir. 

Ayrıca hizmet gereklerinim zorunlu kıldığı hailende bendin birinci fıkradaki 6 general ve amiral sayısı 
lıOTa kadar 4 ncü fıkrasındaki 4 general - amiral sayısı 6'ya kadar artırılabilecektir. Bu bent hükümlerine gö
re hizmete devamına karar verilen general ve amirallerim tamamı maddemin (b) bendinde gösterilen miktar
lar dışunda tutulacaklardır. 

Kanun tdlclifinin 4 ncü maddesiyle, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci mad
desinün (a) bendi 41 ndi ımaldddde yapılan değişikliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla değiştMlmiştir. 

1411 nci madde hükümlerine göre Yüksek Askeri Şûra tarafından tespit edilen albay miktarlarını da dikkate 
alarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilieoek hizmıet kadrolarınım uygulanmasını sağlamak aımacııyla 
bekleme süresini tamamlamış bulunan yarbay veya albaylardan 'bir üst rütbeye yüksidlemeyenlerden kadro 
fazlası olanlardan emekliliğe seVk işlemlerine 'bu madde ile açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Bekleme süresini tamamlamış bulunan yarbay ve albaylardan bir üst rütbeye yükselemeyenlerin emekliliğe 
şevkleri iki noktadan gerekebilecektir. 

Şöyle ki; tespit edilecek kadrolardan fazla yarbay ve albay bulunduğu takdirde, mevcudun tespit edilen 
kadro oranına indirilmesi gerekebileceği gibi terfi şartlarına haiz binbaşı ve yarbaylara kadro açılması için 
de terfi edemeyen yarbay ve albayların emekliliğe şevki gerekdbilecektir. Bu şekilde yapılacak emeklilik işlem
lerinin 926 sayılı Kanunun genel hükümlerine uygun biçimde düzenlenmesi zorunluluğu da dikkate alın
mıştır. Özellikle 'bdkleme süresini tamamlamış albaylardan bir üst rütbeye yükselemeyenlerin kadrosuzluk ne
deniyle emekliliğe şevki gerektiğinde bu emekliliğe sevk işleminin açık bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu 
konuda kanun teklifi ile yapılan düzenlemeye göre, tespit edilen hizmet kadroları içindeki albay miktarın
dan fazla olan albaylar (terfi şartlarını haiz yarbaylara kadro açılması da dikkate alınarak) emekliye sevk 
edileceklerdir. Kadrosuzluktan emekliye sevk işlemine subaylığa nasıpları en eski olanlardan 'başlanacaktır. 
Nasıpları en eski olanlar ise aşağıdaki sıraya göre emekliye sevk edilecektir. 

En eski nasıplılar arasında 38 nci madde ve ek 1 nci madde hükümlerine göre rütbe terfi şartlarını haiz 
almayanlardan emeklilik işlemine başlanacak, bunlar kendi aralarında sicil notu ortalamasına göre sıralanıp 
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sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanarak yeteri kadarı emekliye sevk edilecektir. Terfi şartları
na haiz yarbaylara kadro açılması veya 41 noi madde hükümlerine göre tespit edilen kadronun uygulanması 
sağlanamadığı takdirde, aynı nasıplı olan ve Yüksel Askeri Şûraca değerlendirmeye taibi tutulan albaylar
dan yeterlik notu en düşük olanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilecektir. Bu şekilde ya
pılan emeklilik işlemi ile kadro fazlası giderilemediği takdirde bir sonraki nasıplılar hakkında da aynı esas
lar içinde kadrosuzluktan emekliye sevk işlemi uygulanacaktır. Kuşkusuz bu madde mevcut ile tespit edilecek 
kadro arasında fazlalık olduğu takdirde kadrosuzluktan emeklilik işlemini düzenlemektedir. 

Kanun teklifinin 5 nci maddesiyle 926 sayılı Türk Silaihlı Kuvvetleri Personel Kanununun. 54 ncü mad
desinin ikinci fıkrasına tuğgeneral - tuğamirallerin de dahil edilmesi öngörülmüştür. 

6 nci madde ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu maddesindeki astsubay
lıktan subay olanların yüzbaşı yaş hadlerinin mağduriyetleri önlemek için 52'den 55Je çıkarılması amaçlan
mıştır. 

Kanun teklifinin 7 ve 8 nci maddeleri yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir.. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

21 Temmuz 1981 

Milü Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜM'ER tarafından hazır
lanmış bulunan «27 Temmuz 1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» havale edilmekle Komisyonumuzda ilgili temsilcilerin 
iştirakiyle görüşüldü. 

Kanun teklifinin tümü kabul edildikten sonra maddeleri de madde gerekçelerindeki haklı nedenler dikka
te alınarak aynen benimsenmiştir. 

Kanun teklifi, gerekçesi ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim Albay Hâkim Albay 

Üye Üye Üye 
Mehmet VURAL Tevfik ODMAN Mete GÜR 

Kur. Alıbay Dz. Hâk. Ön. Yzb. Pens. Yzb. Genkur. Pers. Dai. Bşk. ğı 
Genkur. Per. Dai. Yön. Şb. Md. 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Karar No. : 2/58 

Esas No. : 26 
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TEKLÎF 

27 Temmuz 1967 Gün ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 41. — Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur. 
a) Her yılın 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Ge
nelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.: 

b) Bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askeri Şûra tarafından tespit edilir. (Özel kanun
ları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.) 

c) Rütbe bekleme süresini tamamlamış olan albaylardan Yüksek Askeri Şûra tarafından o yıl için hizmet 
kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin (a) bendine göre kadrosuzluktan emek
liye sevk edilirler. Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekli edilmesi uygun görülmeyen albaylar, (b) 
bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak o yıl için hizmete devam ettirilirler. Bunların müteakip 
yıllarda hizmete devamı için her yıl ayrıca 50 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla Yüksek Askeri Şû
ra kararı alınır, 

MADDE 2< — 926 sayılı Türk Siaıblı Kuvvetleri Personel Kanununun 47 nci maıddesinlin (b) bendi 
aşağıdaki şöMde değ^ştiriknıiştİTi 

b) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulunmak, 

MADDE 3, — 926 saıyıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunumun 49 ncu maddesinin (b), (c), (d) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştin; 

Rütbeler 

Orgeneral/Oramıiral 
Korgeneral/Koramiral 
Tümgeneral/Tümamiral 
Tuğgeneral/Tuğamiral 

K. K. K. 

9 (J. Dahil) 
21 (J. Dahi) 
44 
96 

Dz. K.K. 

2 
4 
« 

20 

Hv. K. K. 

2 
8 

16 
32 

J; Gn. K. 

— 
— 
4 
8 

Toplam 170 34 58 12 

c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rültbe miktarlarında her rütbenin yılık Ikoinıtenjanlaırının eşit olma
sı esastır. Ancak, barış/ta l'ağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya Ihüzmet gerekleri nedeniyle 
Genelkurmay Başkanınım teklifi ve Yüksek Askeri Şûramın üçte iki çoğunluğumun ikaıran ile, rütbe komten-
jamlarında değişiklik yapılabilir. 

Bu halde kuiamimayam veya noksan olanak kullanılan o yılım rütbe kontenjanları sonraki yıllarda kul-
lamılialbilr. 

Şu kadar ki, yukarıdaki cetvelde gösterilen genel toplam sayısı aşılamaz. 
Ayrıca her terfi yıla için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan 'orgeneral - oramiiraierim yıllık 

kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınaraik Yüksek Askeri Şûraca 

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birimci yılıma ait kontenjanlar verilmek sure
tiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait general - amiral miktar
larımın 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) 
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MİLIİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

27 Temmuz 1967 GUn ve 926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi! {S. Sayısı •:• 234) 
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(Teklif Metni) 

bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci madde (f) bendi 
hükmü saklı kalmak şartıyla 54 ncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

d) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen 
muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 6 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 Askeri Şûranın 2/3 çoğunluğunun kararı ile bir yıl 
daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan grup'lardaki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl daha 
hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerde yıllık kontenjanı olan gruplafdaki emsalinin terfi veya hiz
mete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla, not alması şartıyla yukarıdaki fıkra hü
kümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
müteakip yıl 54 ncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

Bu suretle hizmete devam eden; ancak 47 nci maddenin (f) bendi gereğince korgeneral - koramiralliğe 
terfi edemeyen en fazla dört tümgeneral - tümamiral üç yıl dalha aynı esaslara göre her yıl değerlendirmeye 
tabi tutulurlar.; 

Zorunlu hallerde hizmetin gereklerine göre, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şûranın ka
rarı ile 1 nci fıkradaki 6 general ve amiral sayısı 10'a kadar, 4 ncü fıkradaki 4 general - amiral sayısı 6'ya 
kadar artırılabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general-amiraller (b) bendinde gösterilen mik
tarlar dışına çıkarılırlar.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Kadrosuzluk nedeniyle ayırma : 
41 nci maddede öngörülen hizmet ihtiyacı kadrosunu uygulayabilmek amacıyla yarbay ve albaylardan : 
1. Bekleme süresi sonunda bir üst rütbeye yükselemeyen yarbaylardan subaylığa nasıpları en eski olanla

rından, aynı nasıplılar arasında sicil notları ortalaması en düşük olanlardan başlamak üzere yeteri kadarı 
emekliye sevk edilir. 

2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa na
sıpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, öncelikle, 38 ve Ek - 1 nci maddelerde belirtilen terfi şart
larını haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir. / 

Bu şekildeki emeklilik işlemine, terfi şartlarını taşımayanların sicil notlarının ortalaması en düşük olanla
rından; terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olanla
rın ise Yüksek Askeri Şûra tarafından yapılan yeterlik sıralamasının en sonundan başlanır.» 

MADDE 5. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 ncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral ile Korgeneral -
Koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye 
yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şûra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.» 

MADDE 6. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 110 ncu maddes'indeki astsubay
lıktan subaylığa geçenlerin normal bekleme sürelerînli gösterir listedeki yüzbaşılara ilişkin 52 olan yaş haddi 
55 .olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Mİİi Saıvunjma Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci madidesi aynen kabul ediitaııişitir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen kalbul edilmişti^ 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 235 

26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 
Ek 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2 /59) 

17 Temmuz 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«26 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun Ek 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi» ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim., 
Sedat CELASUN 
Orgeneral' 
Jan. Genel Komutam ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde albayların general - amiralliğe, general - amiralerin bir üst rütbeye terfi-
lerinde 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanmakta; sicil notu ortalaması 
Site Yüksek Askeri Şûra üyelerince verien 'değerlendirme notunun ıtoplamı yeterik notu olarak saptanmakta 
ve en üstün yeterik notu alandan başlanarak yapılan yeterlik sıraliamlâsında kadıro ihtiyacı kadar albay ge
neral - 'amiralliğe, general - amiraller ise bir üst rütbeye terfi ederken Askeri Yargıtayda uygulanan terfi 
sisteminde kıdem esası benimsenmek suretiyle terfide liyakat ve eşMik ilkelerinden uzaklaşılmıştır. Rütbe 
nasbi eski olana hak önceliği 'bahşeden bu terfi s'isteminden ayrılarak 926 sayuh Kanunun terfi hükümleri 
(kapsamına girilmesi Silahlı Kuvvetlerde tertfideki birlik ve beraberliği sağlayacağı gibi uygulanmakta olan 
terfi sisterriinliın olumsuz etkilerinin de ortadan kaldırılacağı düşünülerek !bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Yürürlükteki ek madde 5'in bazı hükümleri tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile deği#ritaıektedir. Tasarı-
aıın 1 nci maddesiyle albayların general - amiralliğe terfi işlemleri düzenlenmekte ve 926 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Yüksek Askeri Şuna tarafından yapılan değerlendirme sonucu bir üst rütbeye terfi ettirileceği 
vurgulanmaktadır.) 

Tasıarının 2 nci maddesiyle general - amirallerin bir üst rütbeye terfi işlemleri düzenleniricen anılan ki
şilerin sicil notu almadıkları gözönünde bulundurularak özel bir terfi sistemi 'benimsenmekte ve bu hale 
göre Yüksek Askeri Şûra üyelerinden en yüksek değeriendArme notu alan 926 TSK Personel Kanunu hüküm
lerine göre ibir üst rütbeye yükseltilmektedir. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

l Milli Güvenlik Konseyi 
Milli Savunma Komisyonu 21 Temmuz 1981 

Esas No. : 2/59 
Karar No,. : 25 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«26 Elkim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun Bk 5 ndi M akidesinin Değiş tiıilmesi Hak
kında Kanun Teklifi» nin Komisyonumuzca yapılan incelefniesli sonucunda tekâlifin itümü gerekçedeki açık
lamaları (da gözönüride tbuluridiurulanak benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Albayların general -. amiralliğe terfi şekil ve şartlarını düzenlıeyen teiklifin 1 ndi maddesi; general - ami
rallerin blir üst rütbeye yükselmesi şekil ve şartlarını düzenleyen tekliflin 2 ndi maddesi; yürürlük ve yürüt
meyi düzenleyen teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BASKAYNAK İsmet ONUR Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim Kd. Albay Hâkim Kd. Albay 

Üye 
Mehmet VURAL 

Gen. Kur. Bşk. Temsilcisi 
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TEKLİF 

26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununun Ek 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla ekle
nen Ek Madde 5'in dördüncü fıkrası (A) bendinin 
5 numaralı alt bendinden sonra gelen fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu şekilde terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan al
baylar: üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve varsa 
albay rütbesinde almış oldukları sicil notları toplamı
nın sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya çı
kan not ortalamasına göre kendi aralarında kuvvet
lerine bakılmaksızın sıralanırlar. Bunların şahsi ve si
cil dosyaları Yüksek Askeri Şûraya gönderilir. 

Sicil notları ortalaması eşit olanlarda Kara, De
niz, Hava önceliği esas alınır. 

Şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şûra tara
fından incelenen bu albaylardan kadro ihtiyacı ka
darı Türk Silahh Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre değerlendirilerek bir üst rütbeye terfi 
ettirilir. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral 
yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulamaz.» 

MADDE 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna 27 Mart 1979 gün ve 2219 sayılı Kanunla ek
lenen Ek Madde 5'in dördüncü fıkrası (C) bendinin 
4 numaralı alt bendinden sonra gelen fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek Askeri Şûra üyeleri, terfi şartlarını taşı
dıkları anlaşılan yükselme sırasındaki general - ami
rallerin şahsi dosyalarını inceleyerek her biri için de
ğerlendirme notu verirler. En üstün değerlendirme 
notu alan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu hükümlerine göre bir üst rütbeye yük
seltilir. 

Ancak, bir üst rütbeye yükselecek general - ami
ral sayısı boş kadro sayısına eşitse, bunların üst rüt
beye yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şûra üye
lerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MlLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununun Ek 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin l nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

— Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka-

Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 235) 




