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Kanun

İSKÂN KANUNU
Kanun No. 5543
Tarihi : 19/9/2006

Kabul
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile
millî güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin
düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve
yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların,
göçebelerin ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı ile
köylerin toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas
alınacak tedbirlere dair hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanuna göre;
a) Tarımsal iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, işletme binası,
konut, irat hayvanı, araç, gereç, tezgah ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan
iskândır.
b) Tarım dışı iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda arsa, konut, araç, gereç,
tezgah ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır.
c) Fiziksel yerleşim: Bir aileye, yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle köylerin
nakledilmesi veya dağınık yerleşim birimleri ve afet sonucu parçalanmış köylerin
toplulaştırılması amacıyla veya köy gelişme alanından ihtiyaçlılara yapılacak arsa satışından
sonra Bakanlıkça belirlenecek kredi miktarı üzerinden verilecek kredi desteğiyle yapılan iskândır.
ç) Göçebe: Yerleşik tarımsal faaliyetler dışında kalmış, sabit ve daimi bir konuta bağlı
olmadan geçimlerini göçer hayvancılıkla sağlayan, tabiat ve iklim şartlarına göre yurt içinde
yaylak ve kışlaklar arasında göçen, bu hayat tarzını kadimden beri sürdüren, aralarında hısımlık
ilişkileri bulunan ve hayvancılık faaliyetlerini bir grup halinde yürüten Türk vatandaşlarıdır.
d) Göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına
veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlardır.
e) Serbest göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek
başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip, Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek şartıyla
yurda kabul edilenlerdir.
f) İskânlı göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel kanunlarla yurt
dışından getirilen ve bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlananlardır.
g) Münferit göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yurdumuza yerleşmek
amacıyla bir aile olarak gelenlerdir.
ğ) Toplu göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan
anlaşmaya göre yurdumuza yerleşmek amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir.
h) Bakan : Bayındırlık ve İskân Bakanıdır.
ı) Bakanlık : Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmenlerin Kabulü
Göçmen olarak kabul edilmeyecekler
MADDE 4 – (1) Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk
soyundan ve Türk kültürüne bağlı bulunup da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından
Türkiye'ye gelmeleri uygun görülmeyenler göçmen olarak kabul edilmezler.
Münferit göçmen kabulü

MADDE 5 – (1) Türkiye'de yerleşmek isteyen Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı
bulunan kimselerden, Türk uyruklu ve Türkiye'deki birinci veya ikinci derecede bir yakını
tarafından referans verilen veya bulundukları ülkedeki konsolosluk temsilciliklerimize bizzat
müracaat eden ve bu Kanun hükümlerine göre Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarınca yapılacak
incelemelerden sonra uygun görülerek serbest göçmen vizesi alanlar, Hükümetten hiçbir iskân
yardımı istememeleri şartıyla İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul edilirler.
(2) Bu yolla geleceklerin pasaportlarına gerekli açıklama yazılır ve haklarında 8 inci madde
hükümlerine göre işlem yapılır.
Toplu göçmen kabulü
MADDE 6 – (1) Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye'ye gelmek
isteyen Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı kimseler, anlaşma hükümlerine göre ve
Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca verilecek karar uyarınca İçişleri
Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul olunurlar.
(2) Bunlar hakkında 8 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti
MADDE 7 – (1) Göçmen olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve
Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Dışişleri
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.
Geçici barındırma, göçmen belgesi verilmesi ve vatandaşlığa kabul
MADDE 8 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca yurda toplu olarak kabul olunan
göçmenler, sınırlarımızdan girdikten sonra giriş noktalarındaki göçmen kabul merkezlerinde
sağlık, gümrük, idari ve nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar misafir edilirler. Bu süre içinde
bakım, beslenme ve barınma ihtiyaçları Kızılay Derneğinin de yardımlarıyla Bakanlıkça
karşılıksız sağlanır.
(2) Bu giderler için Maliye Bakanlığınca ivedilikle ödenek aktarılır.
(3) Özel kanunlarla yurdumuza getirilen iskânlı göçmenler, sınırlarımızdan yurda girdikten
sonra geçici veya kesin iskânları için belirlenen yerlerin, serbest göçmenler ise yerleştikleri
yerlerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri için "Vatandaşlığa Girme
Beyannamesi"ni imzalayarak "Göçmen Belgesi" almaya mecburdur. Göçmen Belgesi, iki yıl için
geçerli olup, geçici kimlik belgesi olarak kullanılır. Bu belgede, göçmenin bu Kanunun hangi
maddesi uyarınca yurda kabul edildiği belirtilir.
(4) Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli işlemlerin ilgili kuruluşlarca tamamlanmasından
sonra Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınırlar. Küçükler; baba ve analarına, baba veya
anaları yoksa kan ve kayın hısımlarına bağlı tutulurlar. Kimsesiz gelen küçükler, yaşlarına
bakılmaksızın vatandaşlığa alınırlar.
(5) 4 üncü maddede sayılan engellerden herhangi birini taşıdığı yurda girdikten sonra tespit
edilen şahısların, göçmenlik işlemleri iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İskân Esasları
İskân yardımları
MADDE 9 – (1) Göçmen, göçebe, yerleri kamulaştırılanlar ve millî güvenlik nedeniyle
yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı; şehir, kasaba ve köylerde, Bakanlıkça
hazırlanacak plan ve projesine uygun olarak;
a) Öncelikle konut ve arsası,
b) Esnaf, sanatkâr ve tüccarlara, geçimlerini sağlayacak işyeri ve arsası ile işletme kredisi,
c) Çiftçilere tarımsal projesinde öngörülen arazi, gerekli tarımsal girdiler, tarımsal yapılar
veya arsası ile aynî ve nakdî işletme ve donatım kredileri,
ç) Hak sahiplerinin talepleri halinde, konut, işyeri ve tarım arazisi kendileri tarafından
bulunarak teklif edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde toplu veya münferit olarak
ailelere iskân kredileri,
verilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma yoluyla yapılır.

(2) Tarımsal iskân projesinde öngörülen yıllık işletme ve donatım kredilerini, tarım
arazilerinin devrinden sonraki iki yıl içinde istemeyen ailelere bu krediler kullandırılmaz.
(3) Bu Kanun uyarınca yurda kabul edilen göçmenlerin, gümrükten muaf kullanılmış
eşyalarıyla birlikte sınırlarımızdan girişlerinden itibaren; yerleri kamulaştırılanlarla, millî
güvenlik nedeniyle iskân edilenlere ve göçebelere yeni iskân alanına nakledilmeye başladıkları
tarihten itibaren barındırma, yiyecek, yakacak ve tedavi yardımları ile bunlardan muhtaç durumda
olanlara bir defaya mahsus olmak üzere giyecek yardımları ve ayrıca yerleri kamulaştırılanlara
geçici iskân için karşılıksız yardımlar yönetmelikte belirtilen süre, miktar ve şartlara göre yapılır.
(4) Yukarıda sayılanların yeni iskân alanına nakilleri, hazırlanacak nakil projesine göre
Devlet tarafından karşılıksız olarak sağlanır.
İskânlı göçmenlerin iskânı
MADDE 10 – (1) Yurda kabul edilen iskânlı göçmenler, şartların elverdiği yerlerde
Bakanlıkça bu Kanun hükümlerine göre iskân olunurlar. Ancak, Türkiye'ye geldikleri tarihten
itibaren iki yıl içinde iskânını istemeyen göçmenler, Bakanlıkça iskân edilemezler ve yapılmakta
olan karşılıksız yardımlar kesilir.
Göçebelerin iskânı
MADDE 11 – (1) Göçebeler, İçişleri Bakanlığı ile gerektiğinde diğer ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça uygun görülecek yerlere bu Kanun
hükümlerine göre iskân edilirler. Ancak, iskân duyurusu tarihinin bitiminden sonra yüzseksen
gün içinde müracaat etmeyen aileler iskân edilemezler.
Yerleri kamulaştırılanların iskânı
MADDE 12 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak baraj, baraj mücavir alanı,
koruma alanı, havaalanı, karayolu, demiryolu, fabrika, ekonomi ve savunma ile ilgili diğer
tesislerin inşası, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar için veya özel kanunların
uygulanması sebebiyle;
a) Taşınmaz mallarının kısmen veya tamamen kamulaştırılması sonucu yerlerini terk etmek
zorunda kalan aileler,
b) Yapılan iskân planlama etütlerinin başladığı takvim yılı başlangıcından en az üç yıl önce
kamulaştırma sahasında yerleşmiş olup da taşınmaz malı olmayan aileler,
talep ettikleri takdirde Bakanlıkça gösterilecek yerlerde bu Kanun hükümlerine göre iskân
edilirler.
(2) Ancak, iskân planlama etütlerinin başladığı tarihten önce yerini terk etmiş olup
kamulaştırılacak taşınmaz malı bulunan aileler iskân edilmezler. Bu tarihten geriye doğru üç yıl
içerisinde, taşınmaz mallarını zorunlu hal olmadan ellerinden çıkaran ve yerine eşdeğerde veya
daha fazla değerde taşınmaz mal almayan aileler yerlerini terk etmemiş olsalar dahi iskân
edilmezler. Zorunlu haller yönetmelikle belirlenir.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca kamulaştırılan alanlarda yerleşik olan ve
kamulaştırmadan etkilenen ailelerden Devlet eliyle başka yerde iskânını istemeyenler, yazılı
başvuruları üzerine, ilgili valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınmak şartıyla
Bakanlıkça kendi köy hudutları içinde gösterilecek bir yerde iskân edilebilirler.
(4) Bu madde kapsamına giren ve Devlet eliyle iskânlarını isteyen ailelerden; iskân
duyurusu tarihinin bitiminden sonra doksan gün içinde müracaat etmeyenler ile aldıkları veya
alacakları kamulaştırma bedelinin, Bakanlıkça belirlenen miktarını; kamulaştırma bedelinin
Bakanlıkça belirlenen miktardan az olması halinde ise kamulaştırma ve tezyidi bedellerinin
tamamını, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırmayı taahhüt etmeyenler iskân
edilmezler.
Millî güvenlik nedeniyle iskân
MADDE 13 – (1) Millî güvenlik nedeniyle iskân edilecek yerleşim ünitelerinde yaşayan
ailelerin iskânı, Milli Güvenlik Kurulunun önerileri doğrultusunda Bakanlar Kurulunca alınacak
kararda belirtilecek şekil ve şartlar çerçevesinde bu Kanun hükümlerine göre yapılır.
Gösterilen yerde iskânı kabul etmeyenler
MADDE 14 – (1) 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren hak sahibi ailelerin,
Bakanlığın gösterdiği yerlerde iskân edilmeyi kabul etmemeleri halinde hak sahiplilik durumları

Mahalli İskân Komisyonunca iptal edilir. Bu durumdaki aileler ikinci bir iskân talebinde
bulunamazlar.
İskân duyurusu
MADDE 15 – (1) 11, 12 ve 13 üncü maddeler uyarınca iskân edileceklere, iskân şekli ve
şartları bağlı bulundukları köy, kasaba veya ilçe merkezlerinde duyurulur. İskân duyurusu ve bu
duyuru üzerine yapılacak müracaatların usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiziksel Yerleşim Düzenlenmesi
Fiziksel yerleşim
MADDE 16 – (1) Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi amacıyla;
a) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkân olmayan
köyler ile altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen yerleşim birimlerinin daha
elverişli bir yerleşim yerine nakledilmesi,
b) Birden fazla istekli köy veya bir köy hudutları içinde kalan mahalle, kom, mezra ve
benzeri dağınık yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde veya yeni bir
yerleşim yerinde toplulaştırılması,
c) Afet nedeniyle parçalanmış köylerde, afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde
yeni yerleşim yerine ekleme yapılması,
ç) Nakli, toplulaştırılması ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi yapılacak köylerin imar
planlarının yapılması, onaylanması ve bu planlara uyulmasının sağlanması, ayrıca onaylanmış
köy imar planlarına göre ayrılan alanlardan istekli hak sahiplerine arsa satılması,
d) Çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun
nitelikte konut, tarımsal işletme binaları ve sosyal tesislerin tiplerinin ve uygun yerleşim
modellerinin araştırılması, teknik yardım niteliğindeki tip projelerin hazırlanarak istekli köy veya
köylülere verilmesi, gerektiği hallerde köylerde sosyal, kültürel, idari, ekonomik yapı ve tesisler
ile köy içi altyapılarının yapılması,
e) Nakil, toplulaştırma ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi uygulamaları tamamlanan
köylerde, daha sonraki yıllarda rezerv arsalardan satın alan ailelere, kendi evini yapana yardım
metodu ile kredi açılması,
hizmetleri, imar mevzuatına uyularak hazırlanacak plan ve projelere göre yapılır veya
yaptırılır. Gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esas ve usûller dahilinde hak sahibi ailelere
borçlanmaya tâbi olmak kaydıyla konut ve işletme binası için nakdi kredi açılır.
(2) Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hizmetlerin yapılabilmesi için köy
seçmen listesinde kayıtlı olanların yarıdan bir fazlasının, o yerin en büyük mülki amirliğine yazılı
müracaatı esastır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İskânda Aile, İskân Komisyonları ve
İskân Tedbirleri
İskânda aile kabul edilecekler
MADDE 17 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında aile bir bütün olarak kabul edilir ve
aşağıda sıralananlar aile sayılır.
a) Karı ile koca,
b) Evlenmemiş çocuklar, ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte,
c) Evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına,
ç) Anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle,
bir aile olarak iskân edilirler.
Komisyonlar
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, Bakanın veya görevlendireceği
kişinin başkanlığında, gerekli görülecek diğer bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir
Merkezi İskân Komisyonu kurulur.

(2) Bu komisyon, göçebelerin, göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların ve millî güvenlik
nedeniyle iskân edilecek ailelerin ekonomik, sosyal ve sağlık şartlarına göre yerleştirilecekleri
yerleri ve iskân programlarını tetkik etmek, iskâna yarayacak taşınmaz malları araştırıp bulmak,
iskân ödeneklerini sağlamak ve harcanmasını kararlaştırmak, iskân konusunda görevli bakanlık
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi görevleri yerine getirir.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre iskân edilecekleri tespite ve taşınmaz mal tahsisine
mahallin en büyük mülki amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; bayındırlık ve
iskân, tapu, maliye, tarım ve gerektiğinde ihtiyaç duyulacak konularda hizmet veren kamu kurum
ve kuruluşlarının görevlilerinden teşekkül edecek Mahalli İskân Komisyonu yetkilidir.
(4) Bu komisyonlar, eldeki bilgi ve belgelere göre iskân edileceklerin hak sahibi olup
olmadıklarına dair karar alırlar.
(5) Bu maddede belirtilen komisyonların çalışma usûl ve esasları, Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
Temlik ve tescil
MADDE 19 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen taşınmaz malların temlikine, vali ve
kaymakamlar yetkilidir. Dağıtım defter veya kararlarının vali veya kaymakamlarca onanması,
temliktir. Onaylı defter veya kararlardaki miktarlar geçerlidir.
(2) Verilen taşınmaz mallar, temlik tarihinde yaşayan aile fertleri adına eşit hisselerle
temlik ve tapuya tescil ettirilir.
Mülkiyete ve bedele ilişkin ihtilaflar
MADDE 20 – (1) Temlik edilmiş olan taşınmaz mallar mülkiyetine ilişkin olarak açılacak
davalarda, davalı yeni malik ile birlikte tapudaki tescil durumuna göre Hazinedir.
(2) Temlik tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra malın kendisine ait olduğunu iddia
edenler tarafından, el koyma tarihindeki rayiç bedel üzerinden dava açılabilir.
Devir, takyit ve geri alma
MADDE 21 – (1) Bu Kanuna göre verilen taşınmaz mallar temlik tarihinden itibaren on yıl
süre ile hiçbir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi
konulamaz ve haczolunamaz. Bu taşınmazların tapularına bu yolla kayıt düşülür.
(2) Bu Kanuna göre hak sahiplerine verilen arazi, arsa, işyeri, konut ve tarımsal tesislerin;
takyit süresi içinde askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi geçerli bir
özrü olmaksızın kendileri tarafından işletilmediği, oturulmadığı veya satıldığı, kiraya verildiği,
gelir elde etmek maksadıyla üçüncü kişilere kullandırıldığı tespit olunduğunda, Mahalli İskân
Komisyonunca hak sahiplilik durumu iptal edilir, iskân amaçlarında kullanılmak üzere tapu
kaydının iptali ile Hazine adına tescili mahkemeden istenir.
Taşınmazların fuzuli işgalden korunması
MADDE 22 – (1) Bu Kanunun uygulanması amacıyla sağlanan veya hak sahiplerine
verilecek yapılar, arsa ve araziler; kimin işgali altında olursa olsun o yerin en büyük mülki
amirinin yazılı emirleriyle kolluk kuvvetlerince boşaltılır ve kendilerine teslim olunur. Bunlara
vuku bulacak tecavüzlerde de o yerin en büyük mülki amirleri kolluk kuvvetlerini kullanarak
tahliyeye yetkilidir.
İskân işlerinin yürütülmesi
MADDE 23 – (1) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak iskân edilenlerin istihkaklarının
eksiksiz olarak vaktinde dağıtılıp teslim olunmasına ve üretici hale getirilmesine ait işler ile diğer
iskân işleri Bakanlığın mahalli teşkilatınca yürütülür. Bakanlığa ait personel, araç ve gerecin
yetersiz olduğu yerlerdeki vali ve kaymakamlar; kendi il ve ilçelerindeki yargı organları hariç,
Devlet memurları, özel idare ve belediye personeli ile araç ve gereçlerden uygun gördüklerini,
iskân olunanları yerleştirmek, bunlara verilecek yerleri ölçmek, dağıtmak ve inşaatları kontrol
etmek gibi iskân ve nakil işlerinde görevlendirmeye yetkilidir. Görevlendirilen personel öncelikle
bu işleri yapmaya zorunludur.
(2) Zaruri durumlarda Genelkurmay Başkanlığından izin alınmak kaydıyla yukarıda
belirtilen hizmetlerde Silahlı Kuvvetler personelinden de yararlanılabilir.
Proje kredisi

MADDE 24 – (1) Bu Kanuna göre iskân edilenlerin tespit edilecek hayat seviyesine
kavuşabilmeleri için geliştirme, yan gelir temini gibi tedbirler, Bakanlık ile diğer ilgili kurum ve
kuruluşlarca ortaklaşa hazırlanacak plan ve projelere göre yürütülür. Bu projelerde yer alan tarım
araç ve gereçleri, iskânlı ailelerin kooperatif kurmaları şartıyla kullandırılır.
(2) Hayat seviyesinin tespitinde, kredi verilmesinde ve bu kredilerin yerinde
kullanılmaması halinde uygulanacak usûl ve esaslar yönetmelikte belirtilir.
ALTINCI BÖLÜM
Malî Hükümler
Gelirler
MADDE 25 – (1) İskâna ilişkin olarak;
a) Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurumlar ile şahıslar ve milletlerarası göçmen ve
mülteci teşkilatları tarafından yapılacak maddi yardımlarla nakde çevrilecek yardımlar,
b) Yabancı devletlerden göçmenler için alınacak tazminatlar,
c) İskân amaçlı alınmış, tahsis edilmiş veya inşa sonrası elde edilmiş ancak çeşitli
nedenlerle hak sahiplerine devredilememiş taşınmaz malların ihale usûllerine göre satışından elde
edilen gelirler,
ç) Hak sahiplerine yapılan arsa satışlarından sağlanan gelirler,
d) Kamulaştırma bedelleri ile tezyidi bedel davaları sonucunda alınan paralar,
e) Geri ödeme tahsilatlarından sağlanan gelirler,
f) Diğer hibe, yardım ve gelirler,
genel bütçeye gelir kaydedilir.
Giderler
MADDE 26 – (1) İskâna ilişkin giderler;
a) Arazi ve arsa satın alma veya kamulaştırma bedellerini,
b) Borçlandırmaya tâbi bilumum tesis ve inşaat harcamalarını,
c) Kredi ödemelerini,
ç) Barındırma giderlerini,
d) Bu Kanunun 9 uncu maddesine göre yapılacak karşılıksız yardım giderlerini,
e) İskân hizmetlerinin gerektirdiği taşınır ile taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması
giderlerini,
f) İskân hizmetleri için etüt, plan, proje, harita ve araştırma yapma, yaptırma giderlerini,
g) Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü bina, tesis ve donatıları ile altyapı yapım
giderlerini,
ğ) Kamulaştırma bedellerinin iadesine ilişkin giderleri,
h) Kırtasiye, yayın, büro malzemeleri, haberleşme, ilan, sigorta, mahkeme, noter
giderlerini,
ı) İskân hizmetlerinin gerektirdiği diğer giderleri,
i) İskân hizmetleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılacak işlerin
bedellerini,
kapsar.
(2) İskâna ilişkin giderler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır.
Borçlandırma, teminat ve vadesinde ödenmeyen borçlar
MADDE 27 – (1) İskân ve fiziksel yerleşim düzenlemelerinde hak sahipleri; kendilerine
verilen taşınmazlardan dolayı, kamulaştırılan ve satın alınan taşınmaz mallar için kamulaştırma
veya satın alma bedelleri, yapılar için maliyet bedelleri, Hazine arazileri için rayiç bedelleri
üzerinden borçlandırılırlar. Ancak, iskân amacıyla kamulaştırılmış, satın alınmış, inşa edilmiş
olup, çeşitli nedenlerle tahsisleri bir yıl içinde yapılmamış taşınmaz mallar yeniden iskân
uygulamasına alındığı takdirde, yeni hak sahipleri bu taşınmaz malların rayiç bedelleri üzerinden
borçlandırılırlar.
(2) Borçlandırma muameleleri, aile fertleri veya kendi başlarına iskân edilenlerin adına
yapılır.

(3) Taşınmaz mallara ait borçlandırma bedelleri faizsiz olarak tahsil olunur. Bu Kanun
uyarınca açılacak işletme ve donatım kredileri ile fiziksel yerleşimi düzenleme amacıyla
yapılacak taksitli arsa satışları ve aileye verilen konut ve işletme binası kredileri faize tâbidir.
(4) Taşınmaz malların borçlandırılmasında ödemesiz süre ve vade, açılacak kredilerin ve
arsa borçlarının faiz nispeti ve vadeleri ile borçlandırma ve kredilendirmeye ait diğer hususlar
yönetmelikte belirtilir.
(5) Millî güvenlik nedeniyle iskâna tâbi tutulan ailelerin veya fertlerin borçlandırılıp
borçlandırılmayacağı, borçlandırıldığı takdirde borçlanma usûl ve esasları Bakanlar Kurulu
kararıyla belirlenir.
(6) Bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma suretiyle yapılan iskân yardımlarının tamamı
için, verilecek taşınmaz mallarda Hazine lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek tesis
edilir.
(7) Erteleme sebepleri dışında kalıp da muaccel hale gelen alacaklar, Bakanlıkça millî bir
bankayla yapılacak protokol çerçevesinde takip ve tahsil olunur. Erteleme sebepleri yönetmelikle
belirlenir.
(8) Borçlunun haczedilebilir taşınır malı bulunmadığı veya borcuna yetmediği takdirde,
borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve bu Kanuna göre verilen veya kredi açmak suretiyle
sağlanan taşınmaz malların tapu kayıtları mahkeme kararıyla Hazine adına tashihen tescil edilir
ve bu taşınmaz malların iade işlemleri 29 uncu madde hükümlerine göre yürütülür.
(9) İskân edilen ailelere verilen taşınmaz mallar, gerek idarenin ve gerekse iskân edilen
ailelerin istek ve rızaları dışında geri alındığı takdirde, geri alınmadan dolayı eksilen
istihkaklarının karşılanması maksadı ile yapılacak kamulaştırma ve satın alınmadan doğan ilave
bedeller geri verilecek paralar tertibinden karşılanır.
Borçlandırmadan tenkis edilecek değerler
MADDE 28 – (1) Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırılmış kamulaştırma
bedelleri, borçlandırma bedellerinden düşülür; fazlası iade edilir; eksik kaldığı takdirde bu Kanun
hükümlerine göre ilgililer borçlandırılır. Yatırılmış kamulaştırma bedelleri, borçlandırma ve/veya
iade tarihi itibariyle güncelleştirilir.
Verilen taşınmaz malların geri alınmasında iade işlemleri
MADDE 29 – (1) Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri alınması halinde, evvelce
ödenen taksitler veya zaruri ve faydalı giderler, geri verilecek paralar tertibinden iade edilir.
Borçlandırmasız hizmetler, harcamalar
MADDE 30 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak; karşılıksız iskân
yardımları, altyapı tesisleri, sosyal, kültürel, idari, ekonomik ve diğer tesisler, imar planları ve
teknik yardım niteliğindeki tip projeler karşılıksız olarak yapılır veya yaptırılır.
Sari taahhüt yetkisi
MADDE 31 – (1) Ödemesi yapılacak proje, inşaat ve benzeri hizmetler için, her yıl
ödenecek miktarı yılı ödenek tutarının yüzde ellisini geçmemek şartıyla beş yıla kadar gelecek
yıllara sari taahhüde Bakan yetkilidir.
Kamulaştırma bedelleri
MADDE 32 – (1) 12 nci maddede belirtilen nedenlerle veya özel kanunlar gereğince
taşınmaz malları kamulaştırılanlardan iskânını isteyenlerin kamulaştırma bedelleri ile tezyidi
bedel davası sonucu alacakları paralar, kamulaştırmayı yapan kuruluşça bu taşınmaz mallarla
ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar kesildikten sonra, Bakanlıkça tespit edilen miktar veya
kamulaştırma bedeli ve tezyidi bedel kadar iskân edilecekler adına Bakanlık Merkez Muhasebe
Birimi Hesabına yatırılır. Vergi, resim ve harçlar ise kamulaştırmayı yapan ilgili kuruluşlara
ödenir.
(2) İskân hakkı doğan aynı aile fertlerinin ayrı ayrı kamulaştırma bedeli alacağının olması
halinde ve aile fertlerinin tamamı iskân istedikleri takdirde, ilgili kuruluşça bunlara ait
kamulaştırma bedelleri toplu halde Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırılır.
Kamulaştırmayı yapan kuruluş bütçesine gerekli iskân ödeneğinin konması
MADDE 33 – (1) 12 nci madde kapsamına giren ailelerin iskânı için ana projeyi yürüten
kuruluşun bütçesinde yeniden yerleşimi de kapsayacak şekilde gerekli ödenekler ile 13 üncü

madde uyarınca iskânı yapılacaklar için gerekli iskân ödeneği ve kamulaştırılacak taşınmaz
malların kamulaştırma ödenekleri, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle kamulaştırmayı yapacak
kuruluşlar tarafından Bakanlık bütçesine transfer edilmek üzere bu kuruluşların kendi bütçelerine
konulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Muafiyetler
Gümrük muafiyetlerinden yararlanma
MADDE 34 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre kabul edilen göçmenlerin, bir aile veya aile
sayılan kişiler ile bir köy, mahalle veya topluluk olarak yurda getirecekleri kullanılmış zati,
mesleki ve ev eşyaları bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergileri ile damga vergisinden ve
diğer her türlü resim, vergi ve harçlardan muaftır.
Muamelelerle ilgili muafiyetler
MADDE 35 – (1) Göçmenlerin pasaportları üzerinde yapılacak vize muamelesi ile
kendilerine verilecek eşya belgeleri her türlü resim ve harçtan muaftır. Göçmen, göçebe, millî
güvenlik nedeniyle ve kamulaştırmadan etkilenen ailelerden iskân edilenlere bu Kanun hükümleri
gereğince yapılacak iskân yardımı gümrük ve vergi muafiyeti, tabiiyet, nüfusa ve tapuya tescil ve
nakil işlemleri dolayısıyla gerek kendileri tarafından verilecek gerekse ilgili dairelerce
düzenlenecek her türlü evrak damga vergisi ile sair resim ve harçlardan muaftır.
İskân yoluyla verilen taşınmaz malların vergilerden muafiyeti
MADDE 36 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre temlik edilen arsa, arazi ve yapılardan bu
temlik dolayısıyla veraset ve intikal vergisi ve ferağ harcı alınmaz; noterlerce yapılacak iskân ile
ilgili taahhütname ve borçlanma senetleri ve bu konuda düzenlenen belgeler damga vergisi ve
harca tâbi değildir.
(2) Bu Kanuna göre, gerek borçlandırılarak ve gerekse peşin bedelli olarak verilen bütün
arsa, arazi ve yapılar harçsız tapuya tescil edilerek tapu senedi verilir. Temlik, tefviz,
borçlandırma ve ipotek işlemleri koyup kaldırma muameleleri, damga vergisi ve harca tâbi
tutulmaz.
(3) İskân hizmetlerine ilişkin her türlü tapu muamelesinden döner sermaye katkı payı
alınmaz.
Askerlik muafiyeti
MADDE 37 – (1) Göçmenlerin askerlikle ilgili muafiyetleri ve bu muafiyetlerden
yararlanma usûlleri, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunundaki esaslara göre
yürütülür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve arsalar
MADDE 38 – (1) Özel kanunlarda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun
uygulamalarında kullanılabilecek arsa ve araziler aşağıda belirtilmiştir:
a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler.
b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerine tahsis olunmamış ve
kullanılmayan arazi ve arsalar.
c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve tahsis amacı değiştirilmek
suretiyle Hazine adına tescil ettirilen araziler.
ç) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve maksada tahsis edilmemiş olup
20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu amaçları dışında kalan yerler.
d) İşlenmeye elverişli olmayan tuzlu, alkali, taşlık ve benzeri topraklardan Devletçe ıslah
suretiyle elde edilen araziler.
e) Bakanlık tarafından gerçek ve tüzel kişilerden satın alınacak veya kamulaştırılacak arsa
ve araziler.
f) Köy tüzel kişiliğine ait arazi ve arsalar.

(2) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca bu amaçla
kullanılmak üzere tahsis edildikten sonra; (ç), (e), (f) bentlerinde belirtilen arsa ve araziler ise
işlemleri sonuçlandıktan sonra iskân hizmetlerinde kullanılır.
Köy tüzel kişiliğine ait arsa ve araziler
MADDE 39 – (1) Köy tüzel kişiliğine ait arsa ve araziler, köy ihtiyar heyetince karar
verildiği takdirde bu Kanun kapsamında kullanılabilir. Bu tür arsa ve arazilerin kıymet takdiri
köy ihtiyar heyetince yapılır, arsa ve arazinin hak sahiplerine satışından elde edilen para köy
bütçesine gelir kaydedilir.
Seçilemeyecek arsa ve araziler
MADDE 40 – (1) Bu Kanun kapsamında kullanılacak arsa ve araziler, özel kanun
hükümleri ve millî güvenlik nedeniyle tahsis edilmiş veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre tesis edilecek askeri
yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri sınırları kapsamında kalan yerlerden seçilmez.
(2) Ancak zorunlu hallerde söz konusu arsa ve araziler ilgili kurumların uygun görüşü
doğrultusunda kullanılabilir.
Ortak tesis ve yapıların tescili
MADDE 41 – (1) Bu Kanun hükümleri uyarınca karşılıksız yapılan ortak tesis ve yapılar,
kullanış amacına göre ilgili tüzel kişilik adına tapuya tescil edilir.
(2) Bu ortak yapı ve tesislerin korunması, bakım ve onarımı ile amacına uygun olarak
kullanılmasından, adına tescil işlemi yapılan tüzel kişilik sorumludur. Belirtilen hususların yerine
getirilip getirilmediği, mülki amirlerince kontrol edilir ve gerekli tedbirler alınır.
Gönüllü katkı
MADDE 42 – (1) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin hizmetlerin hızlandırılabilmesi için
iskâna tâbi kimselerin gönüllü katkılarından yararlanılır.
Devir ve intikal eden hükümler
MADDE 43 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iskân uygulamaları
tamamlanmış olan aileler ile taahhütname verenlerden işlemleri devam edenlerin hak ve
mükellefiyetleri saklı olup bu konuda ortaya çıkacak ihtilaflar, bu Kanundan önceki mevzuata
göre çözümlenir.
Tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin
MADDE 44 – (1) Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak
giderlerin alacaktan fazla olacağı anlaşılan sözleşmeye bağlanmış alacaklar ile gerçek ve tüzel
kişilerden olan alacaklardan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 106 ncı maddesindeki parasal miktara kadar olanları terkin etmeye Bakan
yetkilidir.
Bütçeye ödenek konulması
MADDE 45 – (1) Bu Kanunda yazılı görevlerin gerektirdiği etüt, araştırma, planlama,
projeleme ve uygulama işleri Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(2) İskân işleriyle ilgili teknik ve idari personel, hizmet içi eğitim yapılacak kamu yapı ve
tesisleri giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.
Yeni yerleşim yerinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak hizmetler
MADDE 46 – (1) Bu Kanunun 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince yapılacak
iskânlarda elektrik, okul, sağlık evi ve benzeri tesisler ile altyapı hizmetleri ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
Yönetmelik düzenleme yetkisi
MADDE 47 – (1) Bu Kanunla, yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususlar ile bu
Kanunun uygulanmasına ait diğer düzenlemeler, ilgili bakanlık ve kuruluşların da görüşleri
alınarak Bakanlıkça düzenlenecek ve altı ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 48 – (1) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 7 nci maddesi ile
14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten
kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başbakan, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tâbi tutulup,
Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen Türk soylu kişilerle ilgili olarak bu Kanun çerçevesinde
yapılacak işlemler ile alınacak kararların genel koordinasyonu ve bu kişiler için yapılan veya
yapılacak konutların proje, yapım, kontrol ve hak sahibi seçimi, tahsis ve dağıtımı, kişiler
adına temlik ve tapuda tescili ile borçlandırma konularında Toplu Konut İdaresi Başkanını
görevlendirebilir.
(2) Bu Kanun uyarınca hak sahibine tahsis edilmiş olan konutun, takyit süresi içerisinde;
işyeri, ticarethane ve sair biçimde amacı dışında kullanılması ya da satış vaadi şerhi konulması,
devredilmesi, satılması veya terhin edilmesi hallerinden birinin ya da birkaçının valiliklerce tespit
edilmesi üzerine ya da konut bedelinin geri ödenmesine ilişkin borçlanma taksitlerinin
yatırılmamış olması gibi hallerde, söz konusu taşınmazın, aynı durumdaki göçmenlerin
hizmetinde kullanılmak maksadıyla tapu kaydının iptali ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına
tescili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mahkemeden istenir. Mahkemece tapu kaydının
iptaline ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilen konutlar, Toplu Konut
İdaresi Başkanlığının talebi üzerine, bu Kanun ve 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz
Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde valiliklerce
tahliye edilir.
(3) Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen taksitler
veya yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşınmaz maldan elde edilen intifaın bedelleri karşılıklı
olarak hesap edilir, değerlerdeki fazlalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemlerden doğan bakiye
alacaklar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca genel hükümlere göre takip ve tahsil olunur.
(4) Bu madde kapsamında açılacak dava ve takiplerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(5) Bulgaristan'dan zorunlu göçe tâbi tutulup, Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen Türk
soylu kişilere yaptırılan konutlardan almak üzere müracaat ederek para yatıranlardan konut sahibi
olamayanların, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde
yatırdıkları bedel, yatırıldıkları tarihten itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte kendilerine
ödenir. Görülmekte olan davalar da bu hükme göre sonuçlandırılır. Süresi içerisinde müracaat
etmeyen soydaşların yatırmış oldukları bedel, göçmen konutları hesabına gelir kaydedilerek
toplanmış bulunan paralar bu şekilde tasfiye edilir. Bu fıkra hükümlerini uygulamaya ilişkin
gerekli düzenlemeleri yapmaya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2510 sayılı
Kanun ve anılan Kanunun ek ve tadilleri gereğince hak sahibi olup da iskân edilemeyen aileler bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki yıl içinde valiliklere ve Bakanlığa yazılı olarak
müracaat ettikleri takdirde, bunlara hak sahibi oldukları tarihte yürürlükte olan Kanun hükümleri
ve aşağıdaki esaslar dahilinde iskân yardımı yapılır:
a) Bu ailelerin halen muhtaç durumda olması gerekir. Ailelerin muhtaçlık durumlarının
tespiti için asgari ücretin yıllık tutarı esas alınır.
b) İlk iskân kararında adı geçen ve halen yaşayan aile fertleri, bir bütün olarak bu
yardımdan yararlanırlar. Mirasçılara bu hak tanınmaz.
c) Evlenmek suretiyle aileden ayrılan kadın ve erkekler, müstakil aile olarak bu yolda iskân
yardımı isteyemezler.
ç) İlk iskân kararının veriliş tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında taşınmaz
mal edinen aileler, bu taşınmaz malları devir ve temlik etmiş olsalar dahi bu yardımdan
yararlanamazlar.
d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeyenlerle
Bakanlığın yapacağı iskân yardımını herhangi bir nedenle istemeyenler, gösterilen yeri kabul
etmeyenler ve iskân edildikleri yeri terk edenler, ikinci bir iskân talebinde bulunamazlar ve iskân
hakları kaybolur.
e) Verilen taşınmaz mallar aile fertleri adına eşit hisselerle tapuya tescil ettirilir. Taşınmaz
mallar on yıl süreyle hiçbir şekilde satılamaz, bağışlanamaz, terhin ve haczedilemez. Tapularına
bu yolda kayıt düşülür.
(2) Bu madde hükümlerine göre yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye
kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/9/2006
[R.G. 26 Eylül 2006 – 26301]
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Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2006/10885
18/5/2006 tarihli ve 5506 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Birleşmiş
Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/7/2006
tarihli ve HUMŞ/286065 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 11/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ
GİRİŞ
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler;
Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir
kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan yolsuzluğun toplumların istikrar ve
güvenliğine yönelttiği sorun ve tehditlerin ciddiyetinin endişesini taşıyarak,
Karapara aklama dâhil olmak üzere, özellikle örgütlü suçlar ve ekonomik suçlar gibi diğer
suç türleri ile yolsuzluk arasındaki bağlantıdan da endişe duyarak,
Devlet kaynaklarının önemli bir bölümünü teşkil edecek boyutta varlıkların konu olduğu ve
Devletlerin siyasî istikrar ve sürdürülebilir kalkınmasını tehdit eden yolsuzluk vakaları hakkında
da endişe duyarak,

Yolsuzluğun artık yerel bir mesele olmayıp, bütün toplum ve ekonomileri etkileyen,
önlenmesi ve kontrol altına alınması için uluslararası işbirliğini zorunlu kılan bir sınıraşan olgu
olduğu inancını taşıyarak,
Yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi ve yolsuzluğun önlenmesi için kapsamlı ve çok yönlü
bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanarak,
Teknik yardımın mevcudiyetinin, kapasite geliştirmeyi ve kurumsal yapılanmayı da
sağlamak suretiyle, Devletlerin yolsuzluğu önleme ve yolsuzlukla etkin mücadele etme güçlerinin
artırılmasında önemli bir rol oynayabileceği inancını da taşıyarak,
Haksız olarak kişisel servet edinmenin özellikle demokratik kurumlara, ulusal ekonomilere
ve hukukun üstünlüğü ilkesine zarar vereceğine inanarak,
Haksız olarak edinilmiş varlıkların uluslararası transferlerinin daha etkin bir biçimde
önlenmesi, tespit edilmesi, caydırılması ve varlıkların geri verilmesi konusunda uluslararası
işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığını taşıyarak,
Mülkiyet hakkını karara bağlayacak hukuk davaları veya idarî davalar ile ceza davalarında
temel hukuka uygunluk ilkelerini kabul ederek,
Yolsuzluğun önlenmesi ve ortadan kaldırılmasının bütün Devletlerin ortak yükümlülüğü
olduğunu ve bu alandaki çabaların etkili olması amacıyla, sivil toplum, hükümet-dışı kuruluşlar
ve yerel toplum örgütleri gibi kamu sektörü dışındaki birey ve grupların da destek ve katkıları ile
her bir Devletin diğeri ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu hatırda tutarak,
Kamusal işlerin ve kamu malvarlığının düzgün yönetimi, adil olma, sorumluluk ve yasa
önünde eşitlik ilkelerini ve dürüstlüğü koruma ve yolsuzluğu reddetme kültürünün geliştirilmesi
ihtiyacını da hatırda tutarak,
Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler
ve Suç Ofisinin, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele alanındaki çabalarını takdir
ederek,
Afrika Birliği, Avrupa Konseyi, Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü olarak
da tanınır), Avrupa Birliği, Arap Ligi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Amerikan
Devletleri Örgütü dâhil olmak üzere, bu alanda diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerin
yürüttükleri çalışmaları hatırda tutarak,
Amerikan Devletleri Örgütü tarafından 29 Mart 1996 tarihinde kabul edilen, Amerikan
Devletleri Arasında Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi; Avrupa Birliği Konseyi tarafından 26
Mayıs 1997 tarihinde kabul edilen, Avrupa Toplulukları Görevlilerini ya da Avrupa Birliği Üye
Devlet Görevlilerini Kapsayan Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi; Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü tarafından 21 Kasım 1997 tarihinde kabul edilen Uluslararası Ticarî İşlemlerde
Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi; Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi tarafından 27 Ocak 1999 tarihinde kabul edilen Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku
Sözleşmesi; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 4 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi ve Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları
tarafından 12 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen Afrika Birliği Yolsuzluğun Önlenmesi ve
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini takdirle not ederek,
Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesinin 29 Eylül 2003
tarihinde yürürlüğe girişinden memnuniyet duyarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Amaç
Bu Sözleşmenin amaçları:
a) Yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelenin daha etkin ve verimli kılınmasına
yönelik önlemlerin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi;

b) Varlıkların geri alınması dâhil olmak üzere, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla
mücadelede uluslararası işbirliği ve teknik yardımlaşmanın teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve
desteklenmesi;
c) Dürüstlüğün, hesap verilebilirliğin ve kamusal işler ile kamu mallarının düzgün
yönetiminin teşvik edilmesidir.
Madde 2
Terimler
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından:
a) "Kamu görevlisi": i) kıdemi göz önüne alınmaksızın, atanmış veya seçilmiş, sürekli veya
geçici, ücretli veya ücretsiz, bir Taraf Devletin yasama, yürütme, adlî veya idarî bir görevinde
bulunan herhangi bir kişi; ii) bir Taraf Devletin iç hukukunda tanımlanan ve iç hukukunun ilgili
alanında uygulanan şekliyle, bir kamu kurumu veya bir kamu teşebbüsü de dâhil olmak üzere, bir
kamu görevi ifa eden veya bir kamu hizmeti gören diğer bir kişi; iii) bir Taraf Devletin iç
hukukunda "kamu görevlisi" olarak tanımlanmış diğer kişileri ifade eder. Bununla birlikte, bu
Sözleşmenin II. bölümünde yer alan bazı özel önlemler nedeniyle "kamu görevlisi", bir Taraf
Devletin iç hukukunda tanımlandığı ve iç hukukun ilgili alanında uygulandığı şekliyle bir kamu
görevi ifa eden veya kamu hizmeti gören kişi anlamına gelebilir.
b) "Yabancı kamu görevlisi", yabancı bir ülkenin yasama, yürütme, adlî veya idarî bir
organında görev yapan, seçilmiş veya atanmış herhangi bir kişi; ve bir kamu kurumu veya kamu
teşebbüsü de dâhil olmak üzere, yabancı bir ülke adına kamu görevi ifa eden herhangi bir kişi
anlamına gelir.
c) "Uluslararası kamu kuruluşu görevlisi", bir uluslararası memur veya böyle bir kuruluş
tarafından o kuruluş adına hareket etmeye yetkili kılınmış herhangi bir kişi anlamına gelir.
d) "Malvarlığı", maddî veya gayri maddî, taşınır veya taşınmaz, somut veya soyut her türlü
varlık ve bu tür varlıklara ilişkin tasarruf hakkını veya menfaati tevsik eden yasal belgeler veya
araçlar anlamına gelir.
e) "Suç geliri", bir suçun işlenmesinden kaynaklanan veya doğrudan ya da dolaylı
olarak elde edilen malvarlığı anlamına gelir.
f) "Dondurma" ya da "el koyma", bir mahkeme ya da diğer yetkili makamın emrine
dayanılarak, malvarlığının transfer, dönüştürme, tasarruf veya hareketinin geçici olarak
yasaklanması ya da malvarlığının muhafaza veya kontrolünün geçici olarak üstlenilmesi anlamına
gelir.
g) "Müsadere", uygulanabildiği hallerde belirli bir hakkın kaybını da kapsayan,
malvarlığının bir mahkeme ya da diğer yetkili makamın emriyle sürekli olarak yitirilmesi
anlamına gelir.
h) "Öncül suç", işlenmesi sonucunda elde edilen gelir, bu Sözleşmenin 23 üncü maddesinde
tanımlanan bir suçun konusu olabilecek herhangi bir suç anlamına gelir.
i) "Kontrollü teslimat", bir suçun soruşturulması ve suçun işlenmesine karışmış kişilerin
kimliklerinin tespiti amacıyla, yetkili makamların bilgisi ve gözetimi altında, yasadışı veya
şüpheli sevkıyatın bir veya daha fazla Devletin ülkesinden dışarı çıkmasına, içinden geçmesine
veya içeri girmesine izin verilmesi tekniğidir.
Madde 3
Kapsam
1. Bu Sözleşme, hükümlerine uygun olarak, yolsuzluğun önlenmesi, soruşturulması,
kovuşturulması ve bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin dondurulması,
bunlara el konulması, müsaderesi ve iadesine uygulanır.
2. Bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla, aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmede yer alan
suçların devletin malvarlığına zarar veya ziyan vermiş olması gerekli değildir.
Madde 4
Egemenliğin Korunması

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmedeki yükümlülüklerini, Devletlerin egemen eşitliği, ülke
bütünlüğü ve diğer Devletlerin içişlerine karışmama ilkelerine uygun bir biçimde yerine
getireceklerdir.
2. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, bir Taraf Devlete, bir diğer Devletin ülkesi içinde, diğer
Devletin iç hukukunun münhasıran kendi makamları için saklı tuttuğu yargı yetkisini kullanma ve
işlevleri icra etme yetkisi vermeyecektir.
BÖLÜM II
ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Madde 5
Yolsuzluğa Karşı Önleyici Politikalar ve Uygulamalar
1) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, toplumsal katılımı
teşvik eden ve hukukun üstünlüğü, kamusal işlerin ve kamu mallarının düzgün yönetimi,
dürüstlük, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini yansıtan, etkin ve eşgüdümlü yolsuzlukla
mücadele politikaları geliştirecek, uygulayacak ya da sürdürecektir.
2) Her Taraf Devlet, yolsuzluğun önlenmesi amacıyla etkin uygulamaları oluşturmak ve
teşvik etmek için çaba gösterecektir.
3) Her Taraf Devlet, ilgili yasal mevzuatını ve idarî önlemlerini, yolsuzlukla mücadele ve
yolsuzluğun önlenmesine yönelik yeterliliklerini tespit etmek amacıyla düzenli aralıklarla
değerlendirmeye almak için gayret gösterecektir.
4) Taraf Devletler, uygun olduğu ölçüde ve hukuk sistemlerinin temel ilkelerine uygun
olarak, bu maddede belirtilen önlemleri teşvik etmek ve geliştirmek için birbirleriyle ve ilgili
uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliği yapacaklardır. Bu işbirliği, yolsuzluğun önlenmesini
amaçlayan uluslararası program ve projelere katılımı kapsayabilir.
Madde 6
Yolsuzluğa Karşı Önleyici Birim ya da Birimler
1) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak;
a) Bu Sözleşmenin 5 inci maddesinde belirtilen politikaları uygulamak ve uygun olan
hallerde, bu politikaların uygulanmasını kontrol ve koordine etmek;
b) Yolsuzluğun önlenmesi hakkında bilgiyi arttırmak ve yaymak,
suretiyle veya benzer yollarla yolsuzluğu önleyen uygun birim ya da birimleri
oluşturacaktır.
2) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, bu maddenin 1 inci
fıkrasında belirtilen birim ya da birimlere, görevlerini etkin bir biçimde ve gereksiz etkilerden
uzak olarak yerine getirebilmeleri için gerekli özerkliği tanıyacaktır. Gerekli maddî kaynaklar ve
uzman personel ile bu personelin görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu eğitim
sağlanmalıdır.
3) Her Taraf Devlet, yolsuzluğun önlenmesi amacına yönelik özel önlemlerin geliştirilmesi
ve uygulanmasında diğer Taraf Devletlere yardım edebilecek makam veya makamların isim ve
adreslerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildireceklerdir.
Madde 7
Kamu Sektörü
1) Her Taraf Devlet, uygun olan hallerde ve hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun
olarak, memurların ve uygun olan hallerde, seçimle gelmeyen diğer kamu görevlilerinin
istihdamı, çalıştırılması, terfileri ve emeklilikleri için:
a) Verimlilik ve saydamlık ilkeleri ile liyakat, eşitlik ve yetenek gibi nesnel kıstaslara
dayalı,
b) Özellikle yolsuzluğa müsait kamu görevleri için görevlilerin seçim ve eğitimi ile uygun
olan hallerde, bu görevlilerin diğer görevlere rotasyonuna yönelik yeterli usulleri kapsayan,

c) Taraf Devletin ekonomik kalkınmışlık düzeyini dikkate alarak, yeterli ücret ve adil maaş
dereceleri geliştiren,
d) Kamu görevlilerinin, kamu görevlerinin doğru, onurlu ve düzgün bir biçimde ifasının
gereklerini yerine getirebilmelerini sağlayacak ve onları, görevlerinin ifasının özünde mevcut
olan yolsuzluk riski hakkında bilinçlerinin geliştirilmesine yönelik, uygulanabilir alanlarda
davranış ilke ve standartlarına da atıfta bulunabilen, özel ve uygun eğitim ile donatacak öğretim
ve eğitim programlarını teşvik eden,
sistemleri kabul etmek, uygulamak ve güçlendirmek için çaba sarf edeceklerdir.
2) Her Taraf Devlet ayrıca, bu Sözleşmenin amaçları ile uyumlu ve iç hukukunun temel
ilkelerine uygun olarak, kamu görevleri için adaylık ve seçim ile ilgili kıstasları belirlemek üzere
uygun yasal ve idarî önlemleri kabul etmeyi değerlendirecektir.
3) Her Taraf Devlet ayrıca, bu Sözleşmenin amaçları ile uyumlu ve iç hukukunun temel
ilkelerine uygun olarak, kamu görevleri için seçilecek adayların finansmanında ve uygulanabilen
hallerde, siyasî partilerin finansmanında saydamlığı arttıracak uygun yasal ve idarî önlemleri
almayı değerlendirecektir.
4) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, saydamlığı teşvik edici ve
çıkar çatışmalarını önleyici sistemleri kabul etmek, korumak ve güçlendirmek için çaba sarf
edecektir.
Madde 8
Kamu Görevlileri İçin Davranış İlkeleri
1) Her Taraf Devlet, yolsuzlukla mücadele amacıyla, hukuk sisteminin temel ilkelerine
uygun olarak, kamu görevlileri arasında, diğerlerinin yanı sıra dürüstlüğü, doğruluğu ve
sorumluluğu geliştirecektir.
2) Her Taraf Devlet, kendi kurumsal ve hukuk sistemi çerçevesinde, kamu görevlerinin
doğru, onurlu ve düzgün bir biçimde yerine getirilmesi için davranış ilke ve standartlarını
uygulamaya özellikle çaba sarf edecektir.
3) Her Taraf Devlet, bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla, uygun olan hallerde ve
hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, 12 Aralık 1996 tarih ve 51/59 sayılı BM Genel
Kurul Kararına Ek Kamu Görevlileri Uluslararası Davranış İlkeleri gibi bölgesel, bölgelerarası ve
çok taraflı örgütlerin ilgili çalışmalarını dikkate alacaktır.
4) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kamu görevlilerinin
görevlerini ifa ederken farkına vardıkları yolsuzluk vak’alarını ilgili makamlara rapor etmelerini
kolaylaştıracak önlemleri almayı ve sistemleri kurmayı da değerlendirecektir.
5) Her Taraf Devlet, uygun olan hallerde ve iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak,
kamu görevlilerini, diğerlerinin yanı sıra, kamu görevlerinin ifasına ilişkin olarak bir çıkar
çatışması yaratabilecek nitelikteki meslek dışı faaliyetlerini, işlerini, yatırımlarını, mal varlıklarını
ve aldıkları hediye veya edindikleri faydaları ilgili makamlara bildirmeye zorunlu kılacak
önlemleri almaya ve sistemleri kurmaya çaba sarf edecektir.
6) Her Taraf Devlet, bu maddeye uygun olarak ihdas edilen ilke ve standartları ihlal eden
kamu görevlilerine karşı, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, disiplin önlemlerini veya
diğer önlemleri almayı değerlendirecektir.
Madde 9
Kamu Alımları ve Kamu Maliyesinin Yönetimi
1. Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, diğerlerinin yanı sıra
yolsuzluğun önlenmesinde de etkili olan, saydamlığa, rekabete ve karar alma sürecinde nesnellik
ölçütüne dayalı uygun tedarik sistemlerini kurmak için gerekli adımları atacaktır. Bu sistemler,
diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki hususlara dayanacak ve tatbikatta uygun eşik değerleri dikkate
alabilecektir:
a) Potansiyel ihale katılımcılarının ihale tekliflerini hazırlamalarına ve sunmalarına
yeterince zaman tanıyacak biçimde, ihale davetlerine ve ilgili sözleşme şartlarına ilişkin olanlar dâhil
olmak üzere, alım usulleri ve sözleşmeler hakkındaki bilgilerin kamuya duyurulması;

b) Seçim, ihale ölçütleri ve teklif kuralları dâhil olmak üzere, ihaleye katılım şartlarının
önceden belirlenmesi ve yayımlanması;
c) Kuralların veya usulün doğru olarak uygulandığını sonradan teyit etmeyi kolaylaştırmak
amacıyla, kamu alım kararlarında nesnel ve önceden belirlenmiş ölçütlerin kullanılması;
d) Bu fıkra uyarınca ihdas edilen kurallara veya usule uyulmaması halinde, yasal müracaat
hakkını sağlamak üzere, etkili bir itiraz sistemini de içeren etkili bir dâhilî yeniden inceleme
sisteminin oluşturulması;
e) Uygun olan hallerde, kamu alımından sorumlu personele yönelik olarak, belli kamu
alımlarına ilişkin menfaat beyanı, personeli değerlendirme usulü ve eğitim şartları gibi konuları
düzenlemek üzere önlem alınması.
2) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, kamu maliyesinin
yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği geliştirmek için uygun önlemleri alacaktır. Bu
önlemler, diğerlerinin yanı sıra;
a) Ulusal bütçenin kabul usulünü,
b) Gelir ve giderlere ilişkin raporların zamanında hazırlanmasını,
c) Bir muhasebe ve denetim standartları sistemini ve gereken gözetimi,
d) Etkili ve verimli bir risk yönetimi ile dâhilî kontrol sistemlerini; ve
e) Uygun olan hallerde, bu fıkrada belirtilen koşullara uyulmaması durumunda düzeltici
önlemleri kapsayacaktır.
3) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kamu gelir ve giderlerine
ilişkin muhasebe defterlerinin, kayıtların, malî raporların ve diğer belgelerin doğru tutulmasını
sağlamak ve bu belgelerin tahrifini önlemek için gerekli hukukî ve idarî önlemleri alacaktır.
Madde 10
Kamuya Rapor Verme
Her Taraf Devlet, yolsuzlukla mücadelenin gereğini dikkate alarak, iç hukukunun temel
ilkelerine uygun biçimde ve uygun olan hallerde, örgütlenmesi, işleyişi ve karar alma süreci dâhil
olmak üzere, kamu yönetiminde saydamlığı artırmak için gerekli önlemleri alacaktır. Bu
önlemler, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdakileri içerebilir:
a) Toplum bireylerinin, uygun olan hallerde, kamu yönetiminin örgütlenmesi, işleyişi ve
karar alma süreci hakkındaki bilgileri, ve özel yaşamın ve kişisel bilgilerin korunmasına özen
göstererek, toplum bireylerini ilgilendiren kararlara ve yasal düzenlemelere ilişkin bilgileri
edinmelerine olanak tanıyacak usul ve düzenlemelerin kabul edilmesi;
b) Uygun olan hallerde, kamunun karar vermeye yetkili makamlara ulaşmasını
kolaylaştırmak üzere idarî usullerin basitleştirilmesi; ve
c) Kamu yönetimindeki yolsuzluk riskleri hakkında düzenli aralıklarla hazırlanacak
raporları da kapsayabilecek bilgilerin yayımlanması.
Madde 11
Yargı ve Kovuşturma Hizmetlerine İlişkin Önlemler
1) Her Taraf Devlet, yargının bağımsızlığını ve yolsuzlukla mücadele alanındaki önemli
rolünü hatırda tutarak, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun biçimde ve yargı bağımsızlığını
zedelemeden, dürüstlüğü güçlendirmek ve yargı mensupları arasında yolsuzluğa fırsat verecek
durumları önlemek için önlemler alacaktır. Bu önlemler, yargı mensuplarının davranış kurallarını
içerebilir.
2) Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca alınanlarla aynı etkideki önlemler, Taraf Devletlerin
yargısının bir parçasını oluşturmayan, ancak yargı hizmetlerine benzer bağımsızlığa sahip olan
kovuşturma hizmetleri için kabul edilebilir ve uygulanabilir.
Madde 12
Özel Sektör
1) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, yolsuzluğun özel sektöre
sirayetini önlemek ve özel sektörde muhasebe ve denetim standartlarını yükseltmek amacıyla

önlemler alacak ve uygun olan hallerde, bu önlemlerin ihlaline karşı etkin, orantılı ve caydırıcı
hukukî, idarî ve cezaî yaptırımlar getirecektir.
2) Bu amaçlara ulaşmak için alınacak önlemler, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdakileri
içerebilir:
a) Yasa uygulayıcı kurumlar ile ilgili özel kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi;
b) Ticarî faaliyetlerin ve ilgili bütün mesleklerin doğru, onurlu ve düzgün bir biçimde
yürütülmesi, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve ticarî işletmelerin kendi aralarında ve Devlet ile
akdî ilişkilerinde iyi ticarî uygulamaların kullanımının geliştirilmesine yönelik davranış ilkeleri
dâhil olmak üzere, ilgili özel kuruluşların dürüstlüğünü korumaya yönelik standart ve usullerin
geliştirilmesinin teşvik edilmesi;
c) Uygun olan hallerde, şirketlerin kuruluşu aşamasında ve yönetiminde yer alan tüzel ve
gerçek kişilerin kimliklerine ilişkin önlemleri de içerecek şekilde, özel kuruluşlar arasında
saydamlığın artırılması;
d) Kamu kurumlarınca ticarî faaliyetler için verilen lisans ve yardımlara ilişkin kurallar da
dâhil olmak üzere, özel kuruluşları düzenleyen usullerin kötüye kullanılmasının önlenmesi;
e) Önceden yürüttükleri veya idarecisi oldukları görevleri yeni faaliyetleri veya yeni işleri
ile doğrudan ilişkili olan eski kamu görevlilerinin, görevlerinden istifa ettikten veya emekli
olduktan sonra, uygun biçimde ve makul bir süre için mesleki faaliyetlerine veya özel sektörde
istihdam edilmelerine kısıtlama getirilmesi yoluyla çıkar çatışmalarının önlenmesi;
f) Yapı ve büyüklüklerini dikkate alarak, özel girişimlerin, yolsuzluk faaliyetlerinin fark
edilmesi ve önlenmesine yardımcı olacak yeterli iç denetim yollarına sahip olmasının ve bu özel
girişimlerin muhasebe kayıtlarının ve gerekli malî raporlarının uygun denetim ve tasdik
usullerine tâbi olmasının sağlanması.
3) Yolsuzluğun önlenmesi amacıyla her Taraf Devlet, defter ve kayıtların tutulmasına, malî
raporların beyan edilmesine ve muhasebe ve denetleme standartlarına ilişkin kanun ve
tüzüklerine uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçlardan herhangi
birisinin işlenmesi amacına yönelik aşağıdaki eylemleri yasaklayacaktır:
a) Kayıt dışı hesap tutulması;
b) Kayıt dışı veya yeterince tespit edilmemiş işlemler yapılması;
c) Var olmayan gider kaydı tutulması;
d) Konusu çarpıtılarak borç kaydedilmesi;
e) Sahte belge kullanımı; ve
f) Muhasebe belgelerinin kasıtlı olarak yasanın öngördüğü süreden evvel imhası.
4) Hiçbir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 15 inci ve 16 ncı maddelerine uygun olarak ihdas
edilmiş suçların kurucu unsurlarından biri olan rüşvet niteliğindeki giderlerin ve uygun olan
hallerde, yolsuzluğu kolaylaştıran diğer giderlerin vergiden mahsup edilebilmesine izin
vermeyecektir.
Madde 13
Toplumsal katılım
1) Her Taraf Devlet, olanakları ölçüsünde ve iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak,
yolsuzlukla mücadelede, yolsuzluğun önlenmesinde ve yolsuzluğun varlığı, nedenleri, boyutları
ve yönelttiği tehdit hakkında toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla sivil toplum, hükümet dışı
kuruluşlar ve yerel toplum örgütleri gibi kamu sektörü dışındaki bireylerin ve grupların aktif
katılımını geliştirmek için uygun önlemleri alacaktır. Bu katılım aşağıdaki önlemlerle
güçlendirilmelidir:
a) Kamunun karar alma sürecine katkısının teşvik edilmesi ve saydamlığın artırılması;
b) Kamunun bilgiye etkin bir biçimde ulaşmasının sağlanması.;
c) Yolsuzluğun hoş görülmemesine yönelik olarak kamuyu bilgilendirme faaliyetlerinin ve
okul ve üniversite müfredatı dâhil olmak üzere kamu eğitim programlarının yürütülmesi;
d) Yolsuzlukla ilgili bilgiyi araştırma, alma, yayımlama ve dağıtma özgürlüğüne saygı
gösterilmesi, teşvik edilmesi ve korunması. Söz konusu özgürlük sadece;
i) Başkalarının haklarına ve itibarına saygı gösterilmesi;

ii) Ulusal güvenlik veya kamu düzeni veya kamu sağlığı yahut ahlâkın korunması için,
gerekli olan hallerde ve kanunla belli kısıtlamalara tâbi tutulabilir.
2) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmede atıfta bulunulan ilgili yolsuzlukla mücadele
birimlerinin kamu tarafından bilinmesini sağlamak için uygun önlemleri alacak ve kamunun,
uygun olan hallerde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçlardan birini teşkil ettiği
düşünülen herhangi bir vak’ayı, isim dahi belirtmeksizin bildirmek üzere bu birimlere ulaşmasını
sağlayacaktır.
Madde 14
Karapara Aklamayla Mücadele Önlemleri
1) Her Taraf Devlet;
a) Karapara aklamanın her biçimini önlemek ve tespit etmek için, kendi yetkisi dâhilinde,
para ve kıymetlerin transferi için resmî veya gayriresmî hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler
dâhil olmak üzere, bankalar ve bankalar dışındaki malî kuruluşlar ve uygun olan hallerde,
özellikle karapara aklamaya müsait diğer kurumlar için kapsamlı bir düzenleyici ve denetleyici iç
sistem oluşturacaktır. Bu sistem müşterinin ve uygun hallerde, yararlanıcı hesap sahibinin
kimliğinin tespitini, kayıt tutulmasını ve şüpheli işlemlerin bildirilmesini zorunlu kılacaktır.
b) Bu Sözleşmenin 46 ncı maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, (iç hukukunca
uygun olan hallerde, adlî makamlar da dâhil) karapara aklamayla mücadeleye hasredilmiş idarî
makamlar, düzenleyici makamlar, kolluk makamları ve diğer makamların, iç hukukunda
öngörülen koşullar dâhilinde, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapma ve bilgi değişiminde
bulunma olanağına sahip olmalarını sağlayacak ve bu amaçla, muhtemel karapara aklamaya
ilişkin bilginin toplanması, analizi ve dağıtılması için ulusal bir merkez olarak hizmet verecek bir
malî istihbarat biriminin kurulmasını değerlendirecektir.
2) Taraf Devletler, bilginin yerinde kullanımını temin etmek kaydıyla ve yasal sermayenin
dolaşımını herhangi bir biçimde engellemeksizin, paranın ve kıymetli evrakın sınırları içindeki
dolaşımının denetlenmesi ve izlenmesi için makul önlemlerin uygulanmasını
değerlendireceklerdir. Bu tür önlemler, kişi ve kuruluşların önemli miktarda para ve kıymetli
evrakın sınır ötesi nakline ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu içerebilir.
3) Taraf Devletler, para havale edenler de dâhil olmak üzere, malî kuruluşların aşağıdaki
hususları yerine getirmelerini sağlayacak uygun ve makul önlemleri uygulamayı
değerlendireceklerdir:
a) Fonların elektronik transferine ve ilgili mesajlara ilişkin formlara transfer edenle ilgili
doğru ve anlamlı bilgi konulması;
b) Bu bilginin, ödemelerin her aşamasında yer almasının sağlanması; ve
c) Kaynak hakkında tam bilgi içermeyen fonların transferlerinin sıkı bir incelemeye tâbi
tutulması.
4) Taraf Devletler, bu maddeye dayanarak düzenleyici ve denetleyici bir dahilî rejim
kurarken, bu Sözleşmenin diğer maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bölgesel,
bölgelerarası ve çok taraflı örgütlerin karapara aklamaya karşı ilgili girişimlerini kılavuz olarak
kullanmaya davet olunurlar.
5) Taraf Devletler, karapara aklamayla mücadele etmek için, adlî makamlar, kolluk
makamları ve malî yönden düzenleyici makamlar arasındaki küresel, bölgesel, alt-bölgesel ve
ikili işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek için çaba göstereceklerdir.
BÖLÜM III
SUÇ OLARAK DÜZENLEME VE YASA UYGULAMA
Madde 15
Ulusal Kamu Görevlilerinin Rüşveti
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal
ve diğer gerekli önlemleri alacaktır:

a) Bir kamu görevlisine, resmi görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya hareket
etmekten kaçınması için, kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya da dolaylı
olarak, haksız bir menfaatin vadedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması;
b) Bir kamu görevlisinin, resmi görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya hareket
etmekten kaçınması için, kendisi ya da üçüncü bir kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya da
dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep veya kabul etmesi.
Madde 16
Yabancı Kamu Görevlilerinin ve Uluslararası Kamu Kuruluşu Görevlilerinin Rüşveti
1) Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, uluslararası ticaretin yürütülmesinde iş ya da
başka haksız menfaat elde etmek yahut sürdürmek amacıyla, yabancı bir kamu görevlisi veya bir
uluslararası kamu kuruluşu görevlisine, resmi görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya
hareket etmekten kaçınması için, kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya
da dolaylı olarak, haksız bir menfaatin vadedilmesini, teklif edilmesini veya sağlanmasını suç
olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır.
2) Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, yabancı bir kamu görevlisi veya bir
uluslararası kamu kuruluşu görevlisinin, resmi görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya
hareket etmekten kaçınması için kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya da
dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep veya kabul etmesini suç olarak düzenleyen yasal ve diğer
gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.
Madde 17
Malvarlığının Kamu Görevlilerince Zimmete Geçirilmesi, Kötüye
Kullanılması ya da Diğer Biçimlere Dönüştürülmesi
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin, görevi gereği kendisine
emanet edilen herhangi bir malvarlığını, kamu veya özel fonları ya da menkul kıymetleri yahut
değer taşıyan diğer herhangi bir şeyi, kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş menfaatine
zimmetine geçirmesini, kötüye kullanmasını ve diğer biçimlere dönüştürmesini suç olarak
düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır.
Madde 18
Nüfuz Ticareti
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal
ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir:
a) Bir kamu görevlisine veya bir başka kişiye, Taraf Devletin idaresinden veya bir kamu
makamından kendisini buna teşvik eden kişi veya başka bir kişi lehine haksız bir menfaat elde
etmeyi teminen gerçek veya sözde nüfuzunu kötüye kullanması için, doğrudan veya dolaylı
olarak, haksız bir menfaatin vadedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması;
b) Bir kamu görevlisi veya başka bir kişinin, Taraf Devletin idaresinden veya bir kamu
makamından haksız bir menfaat elde etmeyi teminen gerçek veya sözde nüfuzunu kötüye
kullanması için, kendisi veya bir başka kişi lehine, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız bir
menfaat talep veya kabul etmesi.
Madde 19
Görevi Kötüye Kullanma
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin, görevini yerine
getirirken, kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine haksız bir menfaat sağlamak
amacıyla, yasalara aykırı olarak bir işlem yapması ya da yapmaktan kaçınması suretiyle görevini
ya da konumunu kötüye kullanmasını suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri
almayı değerlendirecektir.
Madde 20
Haksız Zenginleşme

Her Taraf Devlet, anayasasına ve hukuk sisteminin temel ilkelerine bağlı olarak, kasten
işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin yasal geliri ile bağlantılı olarak makul bir açıklama
getiremediği, malvarlığında önemli bir artış olan haksız zenginleşmeyi suç olarak düzenleyen
yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.
Madde 21
Özel Sektörde Rüşvet
Her Taraf Devlet, ekonomik, malî ve ticarî faaliyetler sırasında kasten işlenmesi halinde,
aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı
değerlendirecektir.
a) Bir özel sektör kuruluşunda herhangi bir sıfatla çalışan veya kuruluşu yöneten bir kişiye,
görevini ihlal edecek biçimde hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması amacıyla, kendisi
ya da bir başka kişi lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaatin vadedilmesi, teklif
edilmesi veya sağlanması;
b) Bir özel sektör kuruluşunda herhangi bir sıfatla çalışan veya kuruluşu yöneten bir
kişinin, görevini ihlal edecek biçimde hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması amacıyla,
kendisi ya da bir başka kişi lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep veya
kabul etmesi.
Madde 22
Özel Sektörde Zimmet
Her Taraf Devlet, ekonomik, malî ve ticarî faaliyetler sırasında kasten işlenmesi halinde, bir
özel sektör kuruluşunda herhangi bir sıfatla çalışan veya kuruluşu yöneten bir kişinin, görevi
dolayısıyla kendisine emanet edilen herhangi bir malvarlığını, özel fonları ya da menkul
kıymetleri yahut değer taşıyan herhangi bir şeyi zimmetine geçirmesini suç olarak düzenleyen
yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.
Madde 23
Suç Gelirlerinin Aklanması
1) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kasten işlenmesi halinde,
aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır:
a) i) Malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek ya da değiştirmek yahut bir öncül suçun
işlenmesine karışan bir kişiye eyleminin yasal sonuçlarından kurtulması için yardım etmek
amacıyla, suç geliri olduğunu bilerek, bu malvarlığının dönüştürülmesi ya da transfer edilmesi;
ii) Bir malvarlığının, suç geliri olduğunu bilerek, gerçek mahiyetinin, kaynağının, yerinin,
tasarrufunun, hareketlerinin ya da mülkiyetinin yahut malvarlığına ilişkin hakların gizlenmesi ya
da değiştirilmesi.
b) Hukuk sisteminin temel kavramlarına bağlı kalarak;
i) Teslim alındığında suç geliri olduğu bilinen malvarlığının edinilmesi, bulundurulması ya
da kullanılması;
ii) Bu maddeye uygun olarak ihdas edilen herhangi bir suçun işlenmesinde ya da işlenme
teşebbüsünde yer almak, iştirak etmek veya tertip kurmak ve bu suçların işlenmesine yardım
etmek, teşvikte bulunmak, kolaylaştırmak veya yol göstermek.
2) Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hükümlerin yerine getirilmesi veya uygulanması
amacıyla:
a) Her Taraf Devlet, 1 inci fıkradaki hükümleri en geniş öncül suç grubuna uygulamaya
çalışacaktır;
b) Her Taraf Devlet, en azından, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların
kapsamlı bir bölümünü öncül suç olarak hukukuna dâhil edecektir;
c) Yukarıdaki (b) bendinin amaçları bakımından öncül suçlar, ilgili Devletin hem yargı
yetkisi dâhilinde, hem de dışında işlenen suçları kapsayacaktır. Bununla birlikte, bir Taraf
Devletin yargı yetkisi dışında işlenen suçlar, sadece ilgili eylemin gerçekleştiği Devletin iç
hukukunda bir adlî suç oluşturuyorsa ve bu madde hükümlerini yerine getirecek ya da

uygulayacak Taraf Devletin ülkesinde işlenmesi halinde, o ülkenin hukukuna göre bir adlî suç
oluşturacaksa, öncül suç teşkil edecektir;
d) Her Taraf Devlet, bu maddeyi yürürlüğe koyan yasalarının ve bu yasalarda yapılacak
müteakip değişikliklerin ya da bunların bir tanımının örneklerini Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine sunacaktır;
e) Bir Taraf Devletin iç hukukunun temel ilkelerinin gerektirdiği hallerde, bu maddenin 1
inci fıkrasında düzenlenen suçların, öncül suç işleyen kişilere uygulanmaması sağlanabilir.
Madde 24
Gizleme
Bu Sözleşmenin 23 üncü maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, her Taraf Devlet,
bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara iştirak edilmeksizin, söz konusu suçların
işlenmesinden sonra kasten işlenmesi halinde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların
sonucunda elde edildiğini bilerek bir malvarlığının gizlenmesini ve sürekli olarak alıkonulmasını
suç olarak düzenleyecek yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.
Madde 25
Adaletin Engellenmesi
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal
ve diğer gerekli önlemleri alacaktır:
a) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçların işlenmesine ilişkin davalarda gerçek
dışı tanık ifadesi verilmesini sağlamak ya da tanıklık yapılmasına yahut delil sunulmasına
müdahalede bulunmak için fiziksel güç kullanımı, tehdit veya korkutmaya başvurulması veya
haksız bir menfaatin vadedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması;
b) Yargı görevlileri ya da yasa uygulayıcıların, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş
suçların işlenmesine ilişkin resmi görevlerini yerine getirmelerine fiziksel güç kullanımı, tehdit
ya da korkutma yoluyla müdahalede bulunulması. Bu bentteki hiçbir hüküm, Taraf Devletlerin
diğer sınıflardaki kamu görevlilerini koruyacak mevzuata sahip olma hakkına halel getirmez.
Madde 26
Tüzel Kişilerin Sorumluluğu
1) Her Taraf Devlet, hukuk ilkelerine uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas
edilmiş suçlara iştirak etmeleri durumunda tüzel kişilerin sorumluluğunu tesis etmek için gerekli
önlemleri alacaktır.
2) Taraf Devletin hukuk ilkelerine bağlı kalınarak, tüzel kişilerin sorumluluğu cezaî, hukukî
veya idarî olabilir.
3) Bu sorumluluk, suçları işleyen gerçek kişilerin cezaî sorumluluklarına etki etmez.
4) Her Taraf Devlet, özellikle, bu maddeye uygun olarak sorumlu tutulan tüzel kişilerin,
malî yaptırımları da kapsayan etkin, orantılı ve caydırıcı cezaî ya da cezaî olmayan yaptırımlara
tâbi olmasını sağlayacaktır.
Madde 27
İştirak ve Teşebbüs
1) Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas
edilen suçların işlenmesine ortak, yardımcı veya teşvik edici gibi herhangi bir sıfatla iştiraki suç
olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır.
2) Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen
suçların işlenmesine teşebbüsü suç olarak düzenleyen yasal ve gerekli diğer önlemleri alabilir.
3) Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen
suçlara hazırlık yapılmasını suç olarak düzenleyen yasal ve gerekli diğer önlemleri alabilir.
Madde 28
Bir Suçun Unsurları Olarak Bilgi, Kasıt ve Amaç

Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun unsurunu teşkil eden bilgi, kasıt ve
amaç, nesnel vak’alara dayanan durumlardan çıkarılabilir.
Madde 29
Zamanaşımı
Her Taraf Devlet, uygun olan hallerde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen herhangi
bir suça yönelik adlî takibata başlamak için iç hukukunda uzun bir zamanaşımı süresi tesis
edecek; suç isnat edilen kişinin adaletten kaçması halinde ise, daha uzun bir zamanaşımı süresi
tesis edecek ya da zamanaşımının durmasını sağlayacaktır.
Madde 30
Kovuşturma, Yargılama ve Yaptırımlar
1) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesini, o
suçun ağırlığını dikkate alacak biçimde yaptırımlara tâbi tutacaktır.
2) Her Taraf Devlet, hukuk sistemine ve anayasal ilkelerine uygun olarak, kamu
görevlilerine görevlerini ifa etmeleri için tanıdığı dokunulmazlık veya adlî ayrıcalıklar ile
gerektiğinde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların soruşturulması, kovuşturulması
ve yargılanması olasılığı arasında uygun bir denge kurmak ve sürdürmek için gerekli önlemleri
alacaktır.
3) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçları işleyenlerin
kovuşturulmasına yönelik iç hukukundaki takdire dayalı tüm yasal yetkilerinin, bu suçlara ilişkin
yasa uygulama önlemlerinin etkinliğini en üst düzeye çıkaracak ve bu tür suçların işlenmesinin
caydırılması ihtiyacına gereken ehemmiyeti verecek biçimde kullanılmasını sağlamak için çaba
gösterecektir.
4) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlar söz konusu
olduğunda, iç hukukuna uygun biçimde ve savunma hakkına gereken saygıyı göstererek, devam
eden ya da temyiz edilen davalarda tahliye kararı için öngörülecek şartların, davalının müteakip
yargılamalarda hazır bulunması zorunluluğunu dikkate almasını sağlamak için uygun önlemleri
alacaktır.
5) Her Taraf Devlet, hükümlülerin erken salıverilmesi veya şartla tahliye edilmeleri
olasılığını değerlendirirken işlenen suçların ağırlığını göz önünde bulunduracaktır.
6) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak ve masumiyet ilkesini
hatırda tutarak, kendisine bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suç isnat edilen bir kamu
görevlisinin, gerektiğinde, uygun makamlarca görevden el çektirilmesi, açığa alınması veya
yeniden görevlendirilmesi için düzenleme yapmayı değerlendirecektir.
7) İşlenen suçun ağırlığının gerektirdiği hallerde, her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel
ilkelerine uygun ölçüde, bu Sözleşmede belirtilen suçlardan mahkum olan kişilerin, mahkeme
kararı veya diğer uygun yollarla, iç hukukunda belirtilen bir süre için;
a) Bir kamu görevini ifa etmekten; ve
b) Kısmen ya da tamamen Devlete ait bir işletmede görev yapmaktan,
men edilmesi için düzenleme yapmayı değerlendirecektir.
8) Bu maddenin 1 inci fıkrası, yetkili makamların memurlara yönelik disiplin yetkilerinin
kullanılmasına halel getirmez.
9) Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların
ve yapılabilecek hukukî savunmaların ya da işlemin hukuka uygunluğunu denetleyen diğer hukuk
ilkelerinin tanımının Taraf Devletin iç hukuku tarafından yapılacağı ilkesini ve bu suçların, Taraf
Devletin iç hukukuna göre kovuşturulup cezalandırılmasını etkilemeyecektir.
10) Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlardan mahkum olan
kişilerin toplum ile yeniden bütünleşmesini teşvik etmek için çaba sarf edecektir.
Madde 31
Dondurma, El koyma ve Müsadere

1. Taraf Devletler, iç hukuk sistemlerinin elverdiği en geniş biçimde aşağıdakilerin
müsaderesinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır:
a) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlardan elde edilen suç geliri veya değeri
bunlara tekabül eden malvarlığı;
b) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlarda kullanılmış veya kullanılması
amaçlanan malvarlığı, teçhizat veya diğer araç-gereçler.
2. Taraf Devletler, muhtemel bir müsadere amacıyla, bu maddenin 1 inci fıkrasında
bahsedilen herhangi bir malın tespitinin, izlenmesinin, dondurulmasının veya el konulmasının
sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır.
3. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarına
konu olan dondurulmuş, el konulmuş veya müsadere edilmiş malın yetkili makamlar tarafından
yönetimini düzenlemek için yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır.
4. Eğer suç geliri kısmen veya tamamen başka bir malvarlığına dönüştürülmüş veya
çevrilmiş ise, söz konusu gelirin yerine bu malvarlığı, bu maddede belirtilen önlemlere tâbi
tutulacaktır.
5. Eğer suç geliri meşru kaynaklardan kazanılan bir malvarlığı ile karıştırılmış ise, bu tür
malvarlığı, dondurma veya el koymaya ilişkin yetkilere halel gelmeksizin, karıştırılmış suç
gelirinin takdir edilen değerine kadar müsadereye tâbi olacaktır.
6. Suç gelirinden veya suç gelirinin dönüştürüldüğü veya çevrildiği malvarlığından veya
suç gelirinin içine karışmış olduğu malvarlığından elde edilen kazanç veya diğer menfaatler de,
suç gelirleri ile aynı biçim ve ölçüde, bu maddede belirtilen önlemlere tâbi tutulacaktır.
7. Bu madde ile bu Sözleşmenin 55 inci maddesinin amaçları bakımından, her Taraf Devlet,
kendi mahkemelerini veya diğer yetkili makamlarını, ilgili banka kayıtlarının veya malî veya
ticarî kayıtların ibrazı veya bunlara el konulması için emir vermeye yetkili kılacaktır. Taraf
Devletler, bu maddenin hükümlerini uygulamaktan, bankacılık sırrı gerekçesiyle
kaçınamayacaklardır.
8. Taraf Devletler, iç hukukunun temel ilkeleriyle ve yargılama ve diğer işlemlerin özüyle
uyumlu olduğu ölçüde, bir sanığın, iddia edilen suç gelirinin veya müsadereye tâbi diğer
malvarlığının meşru kaynağını göstermeye zorunlu kılınması olasılığını değerlendirebilirler.
9. Bu madde hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar verecek biçimde
yorumlanamaz.
10. Bu maddede yer alan hiçbir hüküm, söz konusu önlemlerin bir Taraf Devletin iç hukuk
hükümlerine uygun ve tâbi olarak tanımlanması ve uygulanması ilkesini etkilemeyecektir.
Madde 32
Tanıkların, Bilirkişilerin ve Mağdurların Korunması
1) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara ilişkin ifade veren
tanık ve bilirkişilere ve uygun olduğu ölçüde, akraba ve yakınlarına yönelik muhtemel mukabele
veya tehditlere karşı etkin koruma sağlamak için, iç hukuk sistemine uygun biçimde ve olanakları
dâhilindeki uygun önlemleri alacaktır.
2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen önlemler, yargılama usulünden kaynaklanan
haklar dâhil, sanığın haklarına halel getirmeksizin, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri içerebilir:
a) Bu tür kişileri fiziksel olarak korumak için, ihtiyaca göre ve mümkün olduğu ölçüde
onları başka yerlere yerleştirmek ve gerektiğinde, bu tür kişilerin kimlikleri ve bulundukları
yerlere ilişkin bilgilerin açıklanmaması veya bu bilgilerin açıklanmasına sınırlama getirilmesi
gibi usuller tesis etmek;
b) Video veya diğer uygun araçlar gibi iletişim teknolojisinden yararlanılarak ifade
alınmasına izin verilmesi örneğinde olduğu üzere, tanık ve bilirkişilerin güvenliğini sağlayacak
biçimde ifade vermelerini mümkün kılacak ispat kuralları tesis etmek.
3) Taraf Devletler, bu maddenin 1 inci fıkrasında söz konusu kişilerin başka yerlere
yerleştirilmesi için, diğer Devletlerle anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı
değerlendireceklerdir.
4) Bu madde hükümleri, tanıklık yapmaları halinde, mağdurlara da uygulanacaktır.

5) Her Taraf Devlet, iç hukukuna bağlı kalarak, ceza yargılamasının uygun aşamalarında
mağdurun suç failleri hakkındaki görüş ve endişelerinin, savunma hakkına halel gelmeyecek
biçimde açıklanmasına ve değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.
Madde 33
İhbarda Bulunan Kişilerin Korunması
Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlarla ilgili hususlarda yetkili
makamlara makul gerekçelerle ve iyi niyetli olarak ihbarda bulunan kişileri haksız
muamelelerden koruyacak uygun önlemleri iç hukuk sistemine dâhil etmeyi değerlendirecektir.
Madde 34
Yolsuzluk Eylemlerinin Sonuçları
Üçüncü kişilerin iyi niyetli olarak kazanmış olduğu haklar dikkate alınmak suretiyle, her
Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde, yolsuzluğun sonuçlarına ilişkin
önlemler alacaktır. Bu bağlamda, Taraf Devletler, yolsuzluğu, bir sözleşmenin iptal veya
feshedilmesi, bir imtiyaz ya da benzer bir vesikanın geri alınması yahut diğer telafi edici
önlemlerin alınmasına ilişkin yasal işlemlerde uygun bir etken olarak değerlendirebilirler.
Madde 35
Zararın Tazmini
Her Taraf Devlet, iç hukuk ilkelerine uygun biçimde, bir yolsuzluk eylemi sonucunda
zarara uğrayan kişi ya da kuruluşların, tazminat almak gayesiyle zarardan sorumlu olanlar
aleyhine dava açma hakkını haiz olmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır.
Madde 36
Uzman Makamlar
Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, yasaları uygulama
yoluyla yolsuzlukla mücadelede uzmanlaşmış bir birim ya da birimlerin yahut kişilerin
mevcudiyetini sağlayacaktır. Bu birim ya da birimler yahut kişilere görevlerini etkin ve dış
etkilerden bağımsız bir biçimde yerine getirebilmeleri için Taraf Devletin hukuk sisteminin temel
ilkelerine uygun olarak gerekli bağımsızlık tanınacaktır. Bu kişilere ya da bu birim yahut
birimlerin personeline görevlerini yerine getirmek için gerekli eğitim ve kaynaklar temin
edilmelidir.
Madde 37
Yasa Uygulayıcı Makamlarla İşbirliği
1. Her Taraf Devlet, bu Sözleşme ile ihdas edilmiş olan bir suçun işlenmesine iştirak eden
veya etmiş olan kişilerin, yetkili makamlara, soruşturmaya ve delil elde etmeye yönelik faydalı
bilgi sunmasını ve suçluları suç gelirlerinden mahrum kılmaya ve bu gelirlerin geri alınmasına
katkı sağlayacak somut yardımlarda bulunmasını teşvik etmek üzere uygun önlemleri alacaktır.
2. Her Taraf Devlet, uygun durumlarda, bu Sözleşme ile ihdas edilmiş bir suçla ilgili
soruşturma ya da kovuşturmada önemli işbirliğinde bulunan bir sanığın cezasının hafifletilmesine
olanak sağlamayı değerlendirecektir.
3. Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu Sözleşme ile ihdas
edilen bir suçla ilgili soruşturma ya da kovuşturmada önemli işbirliğinde bulunan bir kişiyi
kovuşturmadan muaf tutma olanağını sağlamayı değerlendirecektir.
4. Bu kişilerin korunması, bu Sözleşmenin 32 nci maddesinde öngörülen biçim uyarlanmak
suretiyle yapılacaktır.
5. Taraf Devletlerden birinde oturan ve bu maddenin birinci fıkrasında atıfta bulunulan bir
kişinin diğer bir Taraf Devletin yetkili makamlarıyla etkili işbirliği sağlayabilmesi halinde, ilgili
Taraf Devletler, iç hukuklarına uygun olarak, bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında öngörülen
uygulamanın diğer Taraf Devletçe yerine getirilmesi hususunda bir anlaşma veya düzenleme
yapılmasını değerlendirebilirler.

Madde 38
Ulusal Makamlar Arasında İşbirliği
Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, bir tarafta kamu kurumları ve görevlileri,
diğer tarafta adlî suçların soruşturulması ve kovuşturulmasından sorumlu makamlar arasında
işbirliğini teşvik etmek üzere gerekli önlemleri alacaktır. Bu işbirliği aşağıdakileri içerebilir:
a) Bu Sözleşmenin 15, 21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen suçlardan birisinin
işlendiğine inanmak için haklı nedenlerin mevcut olması halinde, kamu kurumları ve
görevlilerinin kendi inisiyatifleri ile cezaî soruşturma ve kovuşturmadan sorumlu makamları
bilgilendirmeleri; veya
b) Talep olduğu takdirde, bu makamlara gerekli bütün bilgileri sağlamaları.
Madde 39
Ulusal Makamlar ile Özel Sektör Arasında İşbirliği
1. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, ulusal soruşturma ve kovuşturma
makamlarının özel sektör kuruluşları ile, özellikle malî kuruluşlarla, bu Sözleşme ile ihdas edilen
suçların işlenmesini içeren hususlarda işbirliğini teşvik etmek üzere gerekli önlemleri alacaktır.
2. Her Taraf Devlet kendi vatandaşlarını ve mutat meskeni kendi ülkesinde bulunan diğer
kişileri, bu Sözleşme ile ihdas edilen bir suçun işlenmesini ulusal soruşturma ve kovuşturma
makamlarına ihbar etme hususunda teşvik etmeyi değerlendirecektir.
Madde 40
Bankacılık Sırrı
Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş olan suçlara ilişkin cezaî
soruşturmalarında, banka hesaplarının gizliliğine ilişkin yasalardan kaynaklanan engellerin
aşılabilmesi amacıyla iç hukuk sisteminde uygun düzeneklerin mevcut bulunmasını sağlayacaktır.
Madde 41
Sabıka Kaydı
Her Taraf Devlet, uygun bulduğu şartlar ve amaçlar dâhilinde, suç isnat edilen bir kişinin
başka bir Taraf Devletteki evvelki mahkumiyetini, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir
suça ilişkin cezaî yargılamalarında kullanmak amacıyla gözönüne almak üzere gerekli yasal ve
diğer önlemleri alabilir.
Madde 42
Yargı Yetkisi
1. Aşağıdaki durumlarda, her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen
suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli önlemleri alacaktır.
a) Suç, o Taraf Devletin ülkesinde işlenirse; veya
b) Suç, işlendiği sırada o Taraf Devletin bayrağını taşıyan bir gemide veya o Taraf Devletin
mevzuatına uygun olarak kayıtlı olan hava taşıtında işlenirse.
2. Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 4 üncü maddesine bağlı olarak, aşağıdaki durumlarda
bu tür suçlardan herhangi birisine ilişkin yargı yetkisini de tesis edebilir:
a) Suç, o Taraf Devletin bir vatandaşına karşı işlenirse; veya
b) Suç, o Taraf Devletin bir vatandaşı tarafından veya mutat meskeni o Taraf Devletin
ülkesinde bulunan vatansız bir kişi tarafından işlenirse; veya
c) Suç, bu Sözleşmenin 23 üncü maddesinin 1 (b) (ii) bendinde belirtilen suçlardan birisiyse
ve bu Sözleşmenin 23 üncü maddesinin 1 (a) (i) veya (ii) veya (b) (i) bentlerinde belirtilen bir
suçun o Devletin ülkesi içinde işlenmesi amacıyla o Devletin ülkesi dışında işlenirse; veya
d) Suç Taraf Devlete karşı işlenirse.
3. Bu Sözleşmenin 44 üncü maddesinin uygulanması bakımından, her Taraf Devlet, suç
isnat edilen ve kendi ülkesinde bulunan bir kişiyi, sırf vatandaşı olması gerekçesiyle iade

etmediği takdirde, bu Sözleşme ile ihdas edilen suçlara ilişkin yargı yetkisini tesis etmek üzere
gerekli olabilecek önlemleri alacaktır.
4. Her Taraf Devlet ayrıca, suç isnat edilen kişi kendi ülkesinde bulunduğunda ve bu kişiyi
iade etmediğinde, bu Sözleşme ile ihdas olunan suçlara ilişkin yargı yetkisini tesis etmek için
gerekli önlemleri alabilir.
5. Eğer bu maddenin 1 inci veya 2 nci fıkrasına göre yargı yetkisini kullanan bir Taraf
Devlete, herhangi bir başka Taraf Devletin aynı eylem dolayısıyla bir soruşturma, kovuşturma
veya yargısal bir işlem yürüttüğü bildirildiyse veya söz konusu Taraf Devlet bunu herhangi bir
biçimde öğrenmiş ise, bu Taraf Devletlerin yetkili makamları, uygun olan hallerde, yapacakları
işlemlerin eşgüdümü amacıyla danışmalarda bulunacaklardır.
6. Bu Sözleşme, genel uluslararası hukuk normları saklı kalmak kaydıyla, bir Taraf
Devletin iç hukukuna uygun olarak tesis ettiği cezaî yargılama yetkisini kullanmasını ortadan
kaldırmaz.
BÖLÜM IV
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Madde 43
Uluslararası İşbirliği
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin 44 ilâ 50 nci maddelerine uygun olarak cezaî konularda
işbirliği yapacaklardır. Uygun olan hallerde ve iç hukuk sistemleri ile uyumlu olduğunda, Taraf
Devletler, yolsuzluğa ilişkin hukukî ve idarî hususlardaki soruşturma ve davalarda birbirlerine
yardım etmeyi değerlendireceklerdir.
2. Uluslararası işbirliği konularında, çifte cezalandırılabilirliğin zorunlu olduğu hallerde,
eğer adlî yardımlaşma talebine konu suçu oluşturan fiil iki Taraf Devletin yasalarına göre de bir
adlî suç ise, kendisinden talepte bulunulan Taraf Devletin yasalarının bu suçu talepte bulunan
Taraf Devletin yasalarıyla aynı kategoriye koymasına ya da aynı terminolojiyle adlandırmasına
bakılmaksızın, bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılır.
Madde 44
Suçluların İadesi
1. Bu madde, iadeye konu olan suçun hem talepte bulunan, hem de talepte bulunulan Taraf
Devletlerin iç hukuklarına göre cezalandırılabilir olması kaydıyla, iade talebine konu olan kişinin
talepte bulunulan Taraf Devletin ülkesinde bulunması halinde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas
edilmiş olan suçlara uygulanır.
2. Bu maddenin birinci fıkrasındaki hükme rağmen, bir Taraf Devlet, kendi iç hukuku izin
verdiği takdirde, kendi iç hukukunda cezalandırılabilir olmasa dahi, bu Sözleşmede belirtilen
suçlardan herhangi birisi nedeniyle bir kişiyi iade edebilir.
3. Eğer iade talebi birbirinden ayrı birkaç suçu içeriyorsa, bu suçların en az birinin bu
madde kapsamında faili iade edilebilir nitelikte olması, diğerlerinin de hapis süresi nedeniyle faili
iade edilebilir nitelikte olmamakla birlikte bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlarla ilgili
olması şartıyla, talepte bulunulan Taraf Devlet bu maddeyi anılan suçlar için de uygulayabilir.
4. Bu maddenin uygulandığı suçların herbiri, Taraf Devletler arasında suçluların iadesine
ilişkin herhangi bir andlaşmaya, faili iade edilebilir suçlar olarak dâhil edilmiş sayılacaktır. Taraf
Devletler, bu tür suçları, aralarında akdedilecek her iade andlaşmasına faili iade edilebilir suçlar
olarak dâhil edecektir. İç hukuku izin veren bir Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi iadeye esas olarak
kullandığında, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş olan hiçbir suçu siyasi suç olarak
saymayacaktır.
5. Suçluların iadesini bir andlaşmanın mevcut olması koşuluna dayandıran bir Taraf Devlet,
andlaşma akdetmemiş olduğu diğer bir Taraf Devletten bir iade talebi alması halinde, bu
maddenin uygulandığı suçlar bakımından, bu Sözleşmeyi, suçluların iadesi için bir hukuksal
dayanak olarak kabul edebilir.
6. Suçluların iadesini bir andlaşmanın mevcut olması koşuluna dayandıran bir Taraf Devlet;

a) Bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgelerinin tevdii
sırasında, Sözleşmeye taraf diğer Devletlerle suçluların iadesi hususunda işbirliği için, bu
Sözleşmeyi hukuksal dayanak olarak kabul edip etmeyeceğini Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine bildirecek; ve
b) Bu Sözleşmeyi suçluların iadesi hususunda işbirliği için hukuksal dayanak olarak kabul
etmezse, uygun olan hallerde, bu maddeyi uygulamak için, Sözleşmeye taraf diğer Devletlerle
suçluların iadesi konusunda andlaşmalar yapmak için çaba gösterecektir.
7. Suçluların iadesini bir andlaşmanın mevcut olması koşuluna dayandırmayan Taraf
Devletler, bu maddenin uygulandığı suçları kendi aralarında iade edilebilir suçlar olarak kabul
edeceklerdir.
8. Suçluların iadesi, diğerlerinin yanı sıra, iade için asgarî cezanın gerekliliğine ilişkin
koşullar ve talepte bulunulan Taraf Devletin iadenin reddini dayandırabileceği nedenler dâhil,
talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukunca veya uygulanabilir iade andlaşmalarınca
belirlenmiş koşullara tâbi olacaktır.
9. Taraf Devletler, iç hukuklarına bağlı kalmak kaydıyla, bu maddenin uygulandığı
herhangi bir suçla ilgili iade işlemlerini hızlandırmak ve delil sunma koşullarını kolaylaştırmak
için çaba göstereceklerdir.
10. Talepte bulunulan Taraf Devlet, iç hukuk hükümlerine ve taraf olduğu suçluların iadesi
andlaşmalarına bağlı kalmak kaydıyla, durumun gerekli ve acil olduğuna kanaat getirmesi halinde
ve talepte bulunan Taraf Devletin istemi üzerine, iadesi istenen ve kendi ülkesinde bulunan bir
kişiyi gözaltına alacak veya kişinin iade işlemleri sırasında hazır bulunmasını teminen diğer
uygun önlemleri alacaktır.
11. Ülkesinde suç isnat edilen bir kişi bulunan Taraf Devlet, eğer bu maddenin uygulandığı
bir suç bakımından bu kişiyi sırf kendi vatandaşı olduğu gerekçesiyle iade etmez ise, iade isteyen
Taraf Devletin isteği üzerine, vakit geçirmeksizin, kovuşturma amacıyla, olayı kendi yetkili
makamlarına iletmek zorundadır. Bu makamlar, anılan Taraf Devletin iç hukukundaki vahim
nitelikli diğer suçlarda olduğu gibi karar alacak ve işlemleri de aynı biçimde yürüteceklerdir.
İlgili Taraf Devletler, bu tür bir kovuşturmanın etkinliğini teminen, özellikle usul ve ispata ilişkin
konularda, birbirleriyle işbirliği yapacaklardır.
12. Bir Taraf Devlet, vatandaşı olan bir kişiyi iç hukukuna göre, yalnızca kişinin iadesinin
veya tesliminin istendiği bir dava veya takibat sonucu çarptırılabileceği cezayı bu Taraf Devlette
çekmesi için geri verilmesi koşuluyla iade veya teslim edebiliyorsa ve bu Taraf Devlet ile iadeyi
isteyen Taraf Devlet gerek bu seçenek üzerinde, gerek uygun görecekleri diğer şartlarda
anlaşmışlarsa, bu biçimde yapılacak şartlı bir iade veya teslim, bu maddenin 11 inci fıkrasında
yer alan yükümlülüğün yerine getirilmesi için yeterli olacaktır.
13. Bir hükmün infazı amacıyla yapılan iade talebi, iadesi istenen kişinin talepte bulunulan
Taraf Devletin vatandaşı olması nedeniyle reddedilirse, talepte bulunulan Taraf Devlet, talepte
bulunan Tarafın başvurusu üzerine, kendi iç hukuku izin verirse ve yasaların gerektirdiği
hususlara uygun olarak, talepte bulunan Tarafın iç hukukunca verilmiş cezanın veya geriye kalan
kısmının infazını sağlama yollarını araştıracaktır.
14. Bu maddenin uygulandığı suçlarla bağlantılı olarak hakkında yargı işlemleri yürütülen
herhangi bir kişiye, davanın bütün safhalarında, kişinin ülkesinde bulunduğu Taraf Devletin iç
hukukunca sağlanan bütün hak ve güvencelerin kullanılması da dâhil olmak üzere, adil muamele
garantisi verilecektir.
15. Eğer talepte bulunulan Taraf Devletin, talebin bir kişiyi cinsiyeti, ırkı, dini,
vatandaşlığı, etnik kökeni veya siyasî görüşleri nedeniyle yargılamak veya cezalandırmak için
yapıldığına veya bu nedenlerden herhangi biri bakımından, talebe uymanın anılan kişinin
durumuna halel getireceğine inanmak için ciddi gerekçeleri bulunuyorsa, bu Sözleşmedeki hiçbir
hüküm, iadeye ilişkin bir zorunluluk getirdiği biçiminde yorumlanmayacaktır.
16. Taraf Devletler, sırf suçun malî konuları da kapsadığının değerlendirildiği gerekçesiyle,
suçluların iadesi talebini reddedemezler.

17. Talepte bulunulan Taraf Devlet, iadeyi reddetmeden önce, uygun olan hallerde,
görüşlerini sunmak ve iddialarına ilişkin bilgi sağlamak için kendisine geniş olanak tanımak
amacıyla talepte bulunulan Taraf Devlete danışacaktır.
18. Taraf Devletler, iadenin sağlanması veya etkinliğinin arttırılması için, ikili veya çok
taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmak için çaba harcayacaklardır.
Madde 45
Hükümlülerin Nakli
Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlar nedeniyle hapse mahkum
olmuş veya diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmış kişilerin, cezalarını tamamlamak üzere
kendi ülkelerine nakline ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı
değerlendirebilirler.
Madde 46
Karşılıklı Adlî Yardım
1) Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma ve
yargılamalarda birbirlerine en geniş ölçüde karşılıklı adlî yardımı sağlayacaklardır.
2) Karşılıklı adlî yardım, bu Sözleşmenin 26 ncı maddesi uyarınca bir tüzel kişinin talepte
bulunan Taraf Devlette sorumlu tutulabileceği suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve
yargılamalar işlemleri bakımından, talepte bulunulan Taraf Devletin ilgili yasaları, andlaşmaları,
anlaşmaları ve düzenlemelerine göre mümkün olan en geniş ölçüde sağlanacaktır.
3) Bu madde uyarınca sağlanacak karşılıklı adlî yardım, aşağıdaki amaçlardan herhangi
birisi için talep edilebilir:
a) Delil toplamak veya kişilerin ifadesini almak;
b) Adlî belgelerin tebliğini sağlamak;
c) Arama, el koyma ve dondurma işlemlerini yerine getirmek;
d) Eşya ve yer incelemesi yapmak;
e) Bilgileri, delil olabilecek şeyleri ve bilirkişi görüşlerini temin etmek;
f) Resmi daire, banka, şirket veya ticaret kayıtları ve malî kayıtlar dâhil, ilgili belge ve
kayıtların asıllarını veya onaylı suretlerini temin etmek;
g) Delil elde etme amacıyla suç gelirinin, malvarlığının, araç-gereçlerin ve diğer şeylerin
tespiti veya takibi;
h) Kişilerin, talepte bulunan Taraf Devlette gönüllü olarak bulunmalarını kolaylaştırmak;
i) Talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna aykırı olmayan diğer her türlü yardımı
sağlamak;
j) Bu Sözleşmenin V. bölümündeki hükümlere uygun olarak suç gelirlerinin tespiti,
dondurulması ve takibi;
k) Bu Sözleşmenin V. bölümündeki hükümlere uygun olarak varlıkların geri alınması.
4) Bir Taraf Devletin yetkili makamları, iç hukuk saklı kalmak kaydıyla, önceden bir talep
olmaksızın, cezaî konulara ilişkin bilgilerin soruşturma ve yargılamaları yürütmede veya başarılı
bir biçimde sonuçlandırmada diğer bir Taraf Devletin makamlarına yardımcı olacağına veya o
Taraf Devletin bu Sözleşmeye istinaden bir talepte bulunmasıyla sonuçlanacağına inandıkları
takdirde, bu tür bilgileri anılan Taraf Devletin yetkili makamlarına iletebilirler.
5) Bu maddenin 4 üncü fıkrasına dayanılarak bilgi iletilmesi, bilgiyi temin eden yetkili
makamların bulunduğu Devletteki soruşturma ve yargılamalara halel getirmeyecektir. Bilgiyi
alan yetkili makamlar anılan bilginin gizli kalması talebine veya kullanımındaki sınırlamalara,
geçici bir süre dahi olsa uyacaklardır. Bununla beraber, bu durum, bilgiyi alan Taraf Devleti,
sanığın suçsuzluğunu gösterecek bilgileri kendi yargılama süreci sırasında açıklamaktan
alıkoymayacaktır. Böyle bir durumda, bilgiyi alan Taraf Devlet, açıklamadan önce bilgiyi veren
Taraf Devleti haberdar edecek ve talep edilmiş ise, bilgiyi veren Taraf Devlete danışacaktır. Eğer,
istisnaî bir durumda, önceden haber verme olanağı bulunmuyor ise, bilgiyi alan Taraf Devlet,
bilgiyi veren Taraf Devleti gecikme olmaksızın açıklamadan haberdar edecektir.

6) Bu maddenin hükümleri, karşılıklı adlî yardımı tamamen veya kısmen düzenleyen veya
düzenleyecek olan başka herhangi bir ikili veya çok taraflı andlaşmadan kaynaklanan
yükümlülükleri etkilemeyecektir.
7) Eğer söz konusu Taraf Devletler bir karşılıklı adlî yardım andlaşmasıyla bağlı
değillerse, bu maddeye dayanarak yapılan taleplerde, bu maddenin 9 ila 29 uncu fıkraları
uygulanacaktır. Taraf Devletler bu tür bir andlaşmayla bağlı iseler, anılan Devletler bu maddenin
9 ilâ 29 uncu fıkralarını uygulamaya karar vermedikçe, o andlaşmanın ilgili hükümleri
uygulanacaktır. İşbirliğini kolaylaştıracak ise, Taraf Devletlerin bu fıkraları uygulamaları
kuvvetle teşvik edilir.
8) Taraf Devletler, bankacılık sırrı gerekçesiyle, bu maddeye istinaden karşılıklı adlî
yardımda bulunmayı reddetmeyeceklerdir.
9) a) Talepte bulunulan Taraf Devlet, çifte cezalandırılabilirliğin bulunmadığı durumlarda
bu maddeye istinaden bir yardım talebine karşılık verirken, bu Sözleşmenin 1 inci maddede
öngörülen amaçlarını gözönünde bulunduracaktır;
b) Taraf Devletler, çifte cezalandırılabilirliğin bulunmadığı gerekçesiyle, bu maddeye
istinaden yardımda bulunmayı reddedebilirler. Bununla beraber, talepte bulunulan Taraf Devlet,
hukuk sisteminin temel kavramları ile uyumlu olan durumlarda, zorlayıcı eylem içermeyen
yardım sağlayacaktır. Taleplerin çok cüzi meblağlara ilişkin olması ya da aranılan işbirliği ya da
yardımın bu Sözleşmenin başka hükümleri gereğince sağlanabilmesi hallerinde, yardım talepleri
reddedilebilir;
c) Her Taraf Devlet, çifte cezalandırılabilirliğin bulunmadığı durumlarda, bu maddeye
istinaden daha geniş ölçüde yardımda bulunabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almayı
değerlendirebilir.
10) Bir Taraf Devletin ülkesinde tutuklu veya cezasını çekmekte olan ve teşhis, tanıklık
veya başka suretle bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma veya yargısal
işlemler için delil toplamada yardım sağlamak amaçlarıyla başka bir Taraf Devlette bulunması
talep edilen bir kişi, aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde nakledilebilir:
a) Kişi bilerek ve özgürce rıza gösterirse;
b) Taraf Devletlerin uygun görebileceği koşullara tâbi olarak, her iki Taraf Devletin yetkili
makamları anlaşırsa.
11) Bu maddenin 10 uncu fıkrasının uygulanması bakımından:
a) Nakledilecek kişinin bulunduğu Taraf Devlet başka türlü talep etmedikçe veya müsaade
etmedikçe, kişinin nakledileceği Taraf Devlet, nakledilen kişiyi gözaltında tutma yetki ve
yükümlülüğünü haiz olacaktır;
b) Her iki Taraf Devletin yetkili makamlarınca önceden veya herhangi bir biçimde
kararlaştırıldığı üzere, kişinin nakledildiği Taraf Devlet, kişiyi gönderen Taraf Devlete geri teslim
etme yükümlülüğünü gecikmeksizin yerine getirecektir;
c) Kişinin nakledildiği Taraf Devlet, gönderen Taraf Devletten kişinin geri teslimi için yeni
bir iade süreci başlatmasını talep etmeyecektir;
d) Nakledilen kişinin, nakledildiği Taraf Devlette gözaltında geçirdiği süreler, gönderen
Devlette çekmesi gereken cezadan indirilecektir.
12) Bu maddenin 10 uncu ve 11 inci fıkralarına uygun olarak kişiyi nakledecek Taraf
Devlet kabul etmedikçe, nakledilen kişi, vatandaşlığına bakılmaksızın, nakleden Devletin
ülkesinden ayrılışından evvelki eylemleri, ihmalleri veya mahkumiyetleriyle ilgili olarak,
nakledileceği
Devletin
ülkesinde
kovuşturulmayacak,
gözaltına
alınmayacak,
cezalandırılmayacak veya kişisel özgürlüğü bağlayıcı herhangi bir sınırlamaya tâbi
tutulmayacaktır.
13) Her Taraf Devlet, karşılıklı adlî yardım taleplerini alma ve bunları yerine getirme veya
yerine getirilmesi için yetkili makamlara iletme sorumluluğuna ve yetkisine sahip merkezi bir
makam belirleyecektir. Bir Taraf Devletin karşılıklı adlî yardıma ilişkin ayrı bir sisteminin
olduğu özel bir bölge veya ülkesi olması halinde, o bölge veya ülke için aynı işleve sahip ayrı bir
merkezi makam belirleyebilir. Merkezi makamlar, alınan taleplerin süratli ve uygun bir biçimde
yerine getirilmesini veya iletilmesini sağlayacaklardır. Merkezi makam, yerine getirilmesi için

talebi yetkili bir makama iletmesi halinde, talebin yetkili makam tarafından, hızlı ve uygun bir
biçimde yerine getirilmesini teşvik edecektir. Bu amaçla belirlenen merkezi makam, her Taraf
Devletin bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma veya katılım belgelerini
tevdii sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirilecektir. Karşılıklı adlî yardım
talepleri ve buna ilişkin herhangi bir yazışma Taraf Devletlerce belirlenmiş merkezi makamlara
iletilecektir. Bu koşul, bir Taraf Devletin, bu taleplerin ve yazışmaların kendisine diplomatik
kanallarla ve acil durumlarda, Taraf Devletlerin kararlaştırdıkları hallerde, mümkünse,
Uluslararası Adlî Polis Teşkilatı kanalıyla ulaştırılmasını isteme hakkına halel getirmeyecektir.
14) Talepler yazılı olarak veya mümkünse yazılı kayıt elde edilmesini sağlayan herhangi
bir yolla, talepte bulunulan Devletin kabul edebileceği bir dilde ve o Devletin, bildirimin sahih
olup olmadığını tespit edebileceği koşullar altında yapılacaktır. Taraf Devletlerin her biri için
kabul edilebilir olan dil veya diller, bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma
veya katılım belgelerinin tevdii sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirilecektir.
Acil durumlarda ve Taraf Devletlerce kararlaştırıldığı takdirde, talepler sözlü olarak yapılabilir,
ancak derhal yazılı olarak teyit edilecektir.
15) Karşılıklı adlî yardım için olan bir talep şunları içerecektir:
a) Talebi yapan makamın adı;
b) Talebin ilgili olduğu soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın konusu ve mahiyeti ve
soruşturmayı, kovuşturmayı ve yargılamayı yürüten makamın adı ve görevleri;
c) Adlî belgelerin tebliği amacıyla yapılanların dışındaki taleplerde, ilgili olayların bir
özeti;
d) İstenen yardımın tanımı ve talepte bulunan Taraf Devletin uyulmasını istediği herhangi
bir özel usulün açıklaması;
e) Mümkün olduğu takdirde, ilgili herhangi bir kişinin kimliği, yeri ve uyruğu; ve
f) Delilin, bilginin veya işlemin hangi amaçla istendiği.
16) Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin kendi iç hukukuna uygun olarak yerine
getirilmesi için gerekli gördüğünde veya talebin yerine getirilmesine kolaylık sağlayabileceği
durumlarda, ek bilgi talep edebilir.
17) Bir talep, talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna göre ve bu hukuka aykırılık
teşkil etmediği ölçüde ve mümkün olduğunda, talepte belirtilen usullere uygun olarak yerine
getirilecektir.
18) Mümkün olduğu ve iç hukukun temel ilkeleriyle uyumlu olduğu her durumda, bir kişi
bir Taraf Devletin ülkesinde bulunduğunda ve bu kişinin diğer Taraf Devletin adlî makamları
tarafından tanık veya uzman olarak dinlenmesi gerektiğinde, eğer söz konusu kişinin talepte
bulunan Taraf Devletin ülkesinde şahsen hazır bulunması mümkün veya arzulanan bir durum
değilse, talepte bulunulan Taraf Devlet, diğerinin talebi üzerine, dinlemenin video konferansıyla
yapılmasına izin verebilir. Taraf Devletler, dinlemenin talepte bulunan Taraf Devletin bir adlî
makamı tarafından yürütülmesine ve talepte bulunulan Taraf Devletin bir adlî makamının
katılmasına karar verebilirler.
19) Talepte bulunan Taraf Devlet, talebe konu soruşturma, kovuşturma veya yargılamalar
için talepte bulunulan Taraf Devlet tarafından sağlanan bilgiyi veya delili, talepte bulunulan Taraf
Devletin önceden rızası olmaksızın, talepte belirtilen amaçlar dışında iletmeyecek veya
kullanmayacaktır. Bu fıkradaki hiçbir hüküm, talepte bulunan Taraf Devleti, sanığın
suçsuzluğunu gösterecek bilgi veya delili kendi yargılaması sırasında açıklamaktan
alıkoymayacaktır. Bu son durumda, talepte bulunan Taraf Devlet, açıklamadan önce, talepte
bulunulan Taraf Devleti haberdar edecek ve talep edilmişse, talepte bulunan Taraf Devlete
danışacaktır. Eğer, istisnai bir durumda, önceden haber verme olanağı bulunmuyor ise, talepte
bulunan Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devleti gecikmeksizin açıklama hakkında
bilgilendirecektir.
20) Talepte bulunan Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devletten, talebin yerine
getirilmesi bakımından zorunlu olmadığı ölçüde, yapılan talebin ve içeriğinin gizli tutulmasını
isteyebilir. Eğer talepte bulunulan Taraf Devlet gizlilik zorunluluğuna uyamaz ise, talepte
bulunan Taraf Devleti derhal bilgilendirecektir.

21) Karşılıklı adlî yardım talebi aşağıdaki hallerde reddedilebilir:
a) Talep bu maddenin hükümlerine uygun bir biçimde yapılmaz ise;
b) Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin yerine getirilmesinin, egemenliğine, güvenliğine,
kamu düzenine veya diğer temel çıkarlarına zarar verebileceği kanaatinde ise;
c) Talepte bulunulan Taraf Devletin makamlarının, benzer herhangi bir suçun kendi yargı
yetkileri dâhilinde soruşturma, kovuşturma ya da yargılamaya tâbi olması halinde, talep edilen
işlemi yapması kendi hukukuna göre yasaklanmış ise;
d) Talebin kabul edilmesi, talepte bulunan Taraf Devletin karşılıklı adlî yardıma ilişkin
hukuk sistemine aykırı ise.
22) Taraf Devletler, sırf suçun malî konuları da kapsadığının düşünüldüğü gerekçesiyle bir
karşılıklı adlî yardım talebini reddedemezler.
23) Karşılıklı adlî yardıma ilişkin herhangi bir ret için gerekçe gösterilecektir.
24) Talepte bulunulan Taraf Devlet, karşılıklı adlî yardım talebini mümkün olan en kısa
sürede yerine getirecek ve Taraf Devletçe gerekçeleri tercihen talepte belirtilen herhangi bir
süreyi, mümkün olduğunca tam olarak göz önünde bulunduracaktır. Talepte bulunan Taraf
Devlet, talebi karşılamak amacıyla talepte bulunulan Taraf Devletin aldığı önlemlerin durum ve
safhasına ilişkin bilgi almak üzere makul taleplerde bulunabilir. Talepte bulunulan Taraf Devlet,
talepte bulunan Taraf Devletin, talebin durumuna ve yerine getirilme safhasına ilişkin makul
taleplerini yanıtlayacaktır. Talepte bulunan Taraf Devlet, istenen yardıma gerek kalmadığı
takdirde, talepte bulunulan Taraf Devlete durumu derhal bildirecektir.
25) Karşılıklı adlî yardım, devam eden bir soruşturmayı, kovuşturmayı veya yargılamayı
olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle, talepte bulunulan Taraf Devletçe ertelenebilir.
26) Bu maddenin 21 inci fıkrasına istinaden bir talebi reddetmeden veya bu maddenin 25
inci fıkrasına istinaden talebin yerine getirilmesini ertelemeden önce, talepte bulunulan Taraf
Devlet, gerekli gördüğü bazı kayıt ve koşullarla yardımın yerine getirilip getirilemeyeceğini
değerlendirmek üzere talepte bulunan Taraf Devlete danışacaktır. Eğer talepte bulunan Taraf
Devlet, bu koşullara tâbi yardımı kabul ederse, söz konusu koşullara uyacaktır.
27) Bu maddenin 12 nci fıkrasının uygulanmasına halel gelmeksizin, talepte bulunan Taraf
Devletin isteği üzerine, talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir yargılamada delil sunmaya
veya bir soruşturma, kovuşturma veya yargılamada yardım etmeye rıza gösteren bir tanık,
bilirkişi veya başka bir kişi, talepte bulunulan Taraf Devletin ülkesinden ayrılışından evvelki
eylemleri, ihmalleri veya mahkumiyetleriyle ilgili olarak, talepte bulunan Taraf Devletin
ülkesinde kovuşturulmayacak, gözaltına alınmayacak, cezalandırılmayacak veya kişisel
özgürlüğünü kısıtlayıcı herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmayacaktır. Bu tür bir güvence, bu
tanık, bilirkişi veya başka kişinin hazır bulunmasının adlî makamlarca artık gerekli
görülmediğinin resmen bildirildiği tarihten itibaren kesintisiz 15 gün veya Taraf Devletlerce
kararlaştırılmış herhangi bir zaman dilimi zarfında ayrılma olanağına sahip olup da talepte
bulunan Taraf Devletin ülkesinde kendi isteğiyle kaldığı veya bu ülkeyi terk ettikten sonra kendi
isteğiyle geri döndüğü takdirde sona erecektir.
28) Bir talep yerine getirilirken ortaya çıkan olağan masraflar, ilgili Taraf Devletlerce aksi
kararlaştırılmadıkça, talepte bulunulan Taraf Devletçe karşılanacaktır. Eğer talebi yerine getirmek
için önemli veya olağan dışı masraflar gerekiyor veya gerekecekse, talebin hangi kayıt ve
koşullarla yerine getirileceğini ve masrafların nasıl karşılanacağını belirlemek üzere, Taraf
Devletler birbirlerine danışacaktır.
29) Talepte bulunulan Taraf Devlet;
a) Talepte bulunan Taraf Devlete, iç hukukuna göre kamuya açık olan elindeki resmi
kayıtların, belgelerin veya bilginin örneklerini verecektir;
b) Kendi takdiriyle, tamamen, kısmen veya uygun gördüğü koşullara tâbi olarak, iç
hukukuna göre kamuya açık olmayan resmi kayıt, belge ve bilgilerin örneklerini talepte bulunan
Taraf Devlete verebilir.
30) Taraf Devletler, gerekli hallerde, bu madde hükümlerinin amaçlarına hizmet edecek,
bunların uygulanmasını sağlayacak veya bu hükümleri güçlendirecek ikili veya çok taraflı
anlaşma veya düzenlemeler yapma olanaklarını değerlendireceklerdir.

Madde 47
Ceza Yargılamalarının Nakli
Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların kovuşturulması
amacıyla ceza yargılamalarının birbirlerine nakledilmesi olanağını, bu naklin adaletin tecellisi
bakımından yararlı görüldüğü durumlarda, özellikle birden fazla yargı yetkisinin söz konusu
olduğu hallerde, kovuşturmanın tek merkezde toplanması düşüncesiyle değerlendireceklerdir.
Madde 48
Yasa Uygulamada İşbirliği
1) Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlarla mücadeleye yönelik yasa uygulama
faaliyetinin etkinliğinin arttırılması amacıyla, hukukî ve idarî sistemlerine uygun olarak,
birbirleriyle yakın işbirliği yapacaklardır. Taraf Devletler, özellikle aşağıdaki hususlarda etkili
önlemler alacaktır:
a) İlgili Taraf Devletlerin uygun görmeleri halinde, diğer suçlarla bağlantıları dâhil olmak
üzere, bu Sözleşmede belirtilen suçların bütün yönlerine ilişkin bilgilerin çabuk ve güvenli
değişimini kolaylaştırmak amacıyla yetkili makamlar, kurum ve hizmetler arasında iletişim
kanallarını geliştirmek ve gerektiğinde tesis etmek;
b) Bu sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturmaları yürütmek üzere aşağıdaki
hususlarda diğer devletlerle işbirliği yapmak:
i. Bu tür suçlara karıştığından şüphe edilen kişilerin kimlikleri, bulundukları yer ve
faaliyetleri veya diğer ilgili kişilerin yerleri;
ii. Bu tür suçların işlenmesinden elde edilen suç gelirinin veya malvarlığının hareketi;
iii. Bu tür suçların işlenmesinde kullanılan veya kullanılması amaçlanan malvarlığı, teçhizat
ve diğer araç-gereçlerin hareketi;
c) Uygun olan hallerde, soruşturma ve analiz amacıyla, gereken kalemleri ve yeterli
miktarda maddeyi sağlamak;
d) Uygun olan hallerde, bu Sözleşmede belirtilen suçların işlenmesi için başvurulan özel
yol ve yöntemler hakkında diğer devletler ile sahte kimlik, tahrif edilmiş, değiştirilmiş ya da sahte
evrak ve suçların gizlenmesi amacıyla başvurulan diğer yolları da içerecek biçimde bilgi
değişiminde bulunmak;
e) Yetkili makamlar, kurum ve hizmetler arasında etkin eşgüdümü kolaylaştırmak ve ilgili
Taraf Devletler arasındaki ikili anlaşma ve düzenlemelere bağlı kalarak irtibat görevlileri
göndermek de dâhil olmak üzere, personel ve diğer uzmanların değişimini teşvik etmek;
f) Bu Sözleşmede belirtilen suçların erken teşhisi amacıyla bilgi değişiminde bulunmak ve
uygun biçimde alınan idari ve diğer önlemlerin eşgüdümünü sağlamak.
2) Bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla Taraf Devletler, kolluk makamları arasında
doğrudan işbirliğine ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler yapmayı ve bu tür
anlaşma veya düzenlemeler mevcut ise, bunları değiştirmeyi değerlendireceklerdir. İlgili Taraf
Devletler, aralarında bu tür anlaşma veya düzenlemelerin mevcut olmaması durumunda, bu
Sözleşmede belirtilen suçlar bakımından karşılıklı yasa uygulama işbirliği için bu Sözleşmeyi
temel olarak almayı değerlendireceklerdir. Taraf Devletler, uygun olduğu zaman, kolluk
makamları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla, uluslararası ve bölgesel örgütler de dâhil
olmak üzere, anlaşma ve düzenlemelerden tam olarak yararlanacaklardır.
3) Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen ve modern teknoloji kullanılarak işlenen
suçlarla mücadele etmek için olanakları dâhilinde işbirliği yapmaya çaba sarf edeceklerdir.
Madde 49
Ortak Soruşturmalar
Taraf Devletler, bir veya daha fazla Devlette soruşturma, kovuşturma veya yargılama
konusu olan meselelere ilişkin olarak, yetkili makamları aracılığıyla ortak soruşturma mercileri
oluşturmak amacıyla, ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler yapmayı
değerlendireceklerdir. Bu tür anlaşma veya düzenlemelerin mevcut olmaması halinde, ortak

soruşturmalar her olay için ayrı ayrı yapılacak anlaşmalarla yürütülebilir. İlgili Taraf Devletler,
ülkesinde bu tür bir soruşturma yürütülecek olan Taraf Devletin egemenliğine bütünüyle saygı
göstereceklerdir.
Madde 50
Özel Soruşturma Teknikleri
1) Her Taraf Devlet, yolsuzlukla etkin biçimde mücadele etmek maksadıyla, iç hukuk
sisteminin temel ilkelerinin elverdiği ölçüde ve iç hukukunda belirtilen şartlara uygun olarak,
yetkili makamlarının, kendi ülkesinde, kontrollü teslimatı ve uygun gördüğü hallerde, elek- tronik
veya diğer izleme biçimlerini ve gizli operasyonlar gibi diğer özel soruşturma tekniklerini uygun
biçimde kullanmasına ve bu yöntemle elde edilen delillerin mahkemelerde kabul edilmesine
izin vermek üzere, olanakları dâhilinde, gerekli önlemleri alacaktır.
2) Bu Sözleşmede belirtilen suçları soruşturmak amacıyla, Taraf Devletler, gerektiğinde, bu
tür özel soruşturma tekniklerinin uluslararası işbirliği çerçevesinde kullanımı için uygun ikili
veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmaya teşvik olunur. Bu tür anlaşmalar veya
düzenlemeler devletlerin egemen eşitliği ilkesine bütünüyle uyularak yapılacak ve uygulanacak
ve bu anlaşma veya düzenlemelerin hükümlerine kesinlikle uyularak yürütülecektir.
3) Bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen türde bir anlaşma veya düzenlemenin mevcut
olmaması halinde, bu tür soruşturma tekniklerinin uluslararası çerçevede kullanımına yönelik
kararlar her olay için ayrı ayrı alınacak ve gerektiğinde, bu kararlarda, yargı yetkisinin ilgili Taraf
Devletlerce kullanılmasına ilişkin malî düzenlemeler ve anlaşmalar da göz önünde
tutulabilecektir.
4) Kontrollü teslimatın uluslararası düzeyde uygulanmasına yönelik kararlar, ilgili Taraf
Devletlerin rızasıyla, malların ve fonların tespiti ve dokunulmamış olarak veya tamamen veya
kısmen yeri değiştirilmiş veya başkalarının yerine konmuş olarak sevkıyatın devam etmesine izin
verilmesi gibi yöntemleri içerebilir.
BÖLÜM V
VARLIKLARIN GERİ ALINMASI
Madde 51
Genel Hüküm
Bu bölüm uyarınca varlıkların iadesi bu Sözleşmenin temel bir ilkesidir ve bu bakımdan
Taraf Devletler birbirlerine en geniş ölçüde işbirliği ve yardım sağlayacaktır.
Madde 52
Suç Gelirlerinin Transferinin Önlenmesi ve Tespit Edilmesi
1. Bu Sözleşmenin 14 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla, her Taraf Devlet, yargı yetkisi
dâhilindeki malî kuruluşların, müşterilerin kimliklerini doğrulamasını, yüksek meblağlı hesaplara
yatırılan fonların yararlanıcı hesap sahiplerinin kimliklerini belirlemek üzere makul teşebbüslerde
bulunmasını ve önemli kamu görevlerini ifa edenler, aileleri ya da yakınları tarafından yahut
bunlar adına açılmak istenen ya da açılan hesaplar üzerinde yoğun bir inceleme yapmasını
zorunlu kılmak amacıyla, iç hukukuna uygun biçimde gerekli önlemleri alacaktır. Bu tür yoğun
incelemeler, yetkili makamlara rapor etmek amacıyla, şüpheli işlemleri tespit etmek üzere makul
biçimde planlanacak ve malî kuruluşları, meşru müşterileri ile iş yapmaktan caydıracak ya da iş
yapmayı yasaklayacak biçimde yorumlanmayacaktır.
2. Her Taraf Devlet, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen önlemlerin uygulanmasını
kolaylaştırmak amacıyla, iç hukukuna uygun olarak ve karapara aklamaya karşı ilgili bölgesel,
bölgelerarası ve çok taraflı örgütlerin girişimlerinden hareketle;
(a) Yargı yetkisi dâhilindeki malî kuruluşlar tarafından, hesapları üzerinde yoğun
incelemeler yapılması beklenecek gerçek ya da tüzel kişi türleri, özel dikkat gösterilecek hesap ve
işlem tipleri ve bu tür hesaplara ilişkin uygun hesap açma, işletme ve kayıt tutma önlemleri
hakkında tavsiyeler yayınlayacak; ve

(b) Gerekli hallerde, diğer bir Taraf Devletin talebi üzerine ya da kendiliğinden, yargı
yetkisi dâhilindeki malî kuruluşlara, bu kuruluşlar tarafından belirlenebilecek kişilere ek olarak,
söz konusu kuruluşlar tarafından hesapları yoğun incelemeye tâbi tutulabilecek belirli gerçek ya
da tüzel kişilerin kimliklerini bildirecektir.
3. Bu maddenin 2 (a) bendi bağlamında her Taraf Devlet, malî kuruluşlarının, uygun bir
zaman süresince, bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsedilen kişilere ait olanlar dâhil olmak üzere,
hesap ve işlemler hakkında asgarî olarak müşterinin ve mümkünse yararlanıcı hesap sahibinin
kimliklerine ilişkin bilgi içerecek biçimde yeterli kayıtları tutmasını sağlayacak önlemleri
uygulayacaktır.
4. Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin transferini önlemek ve
tespit etmek amacıyla her Taraf Devlet, düzenleyici ve denetim birimlerinin yardımı ile, fiziksel
varlığı bulunmayan ve denetim altındaki bir malî gruba bağlı olmayan bankaların kurulmasını
önlemeyi teminen uygun ve etkili önlemleri uygulayacaktır. Bunun ötesinde, Taraf Devletler,
malî kuruluşlarının, bu tür kuruluşlarla muhabir bankacılık ilişkisine girmesini ya da bu ilişkiyi
sürdürmeyi reddetmesini ve hesaplarının, fiziksel varlığı bulunmayan ve denetim altındaki bir
malî gruba bağlı olmayan bankalar tarafından kullanılmasına izin veren yabancı malî kuruluşlarla
ilişki kurulmasına karşı çıkmasını zorunlu kılmayı değerlendirebilir.
5. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, belli kamu görevlileri için etkili malî
bildirim sistemleri kurmayı değerlendirecek ve ihlal halleri için uygun yaptırımlar öngörecektir.
Her Taraf Devlet, aynı zamanda, gerektiğinde bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suç
gelirlerini soruşturmak, talep etmek ve geri almak amacıyla, yetkili makamlarının, bu bilgiyi
diğer Taraf Devletlerdeki yetkili makamlarla paylaşmasına izin vermek üzere gerekli önlemleri
almayı değerlendirecektir.
6. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, yabancı bir ülkedeki bir malî hesapta
menfaati, imzası ya da diğer bir yetkisi bulunan belli kamu görevlilerinin, bu ilişkiyi uygun
makamlara rapor etmesini ve bu hesaplara ait gerekli kayıtları muhafaza etmesini zorunlu kılmak
için gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir. Bu önlemler, aynı zamanda, ihlal halleri için
uygun yaptırımlar içerecektir.
Madde 53
Malvarlığının Doğrudan Geri Alınmasına Yönelik Önlemler
Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak:
(a) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesi suretiyle elde edilen
malvarlığı üzerindeki mülkiyet ya da diğer bir hak iddiasını ispat edebilmek için diğer Taraf
Devletlerin, kendi mahkemelerinde hukuk davası açabilmelerini;
(b) Mahkemelerinin, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçları işleyenlerin, bu
suçlardan zarar gören diğer Taraf Devlete tazminat ödemesine hükmedebilmesini; ve
(c) Mahkemelerinin ya da yetkili makamlarının, müsadereye ilişkin karar verirken, bu
Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesi suretiyle elde edilen malvarlığı
üzerindeki diğer bir Taraf Devletin mülkiyet iddiasını kabul edebilmesini teminen gerekli
önlemleri alacaktır.
Madde 54
Müsadere Hususunda Uluslararası İşbirliği Yoluyla Malvarlığının
Geri Alınması İçin Mekanizmalar
1. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesi yoluyla
kazanılan ya da bu suçta kullanılan malvarlığına ilişkin olarak bu Sözleşmenin 55 inci maddesi
uyarınca karşılıklı adlî yardım sağlamak üzere, iç hukukuna uygun olarak:
a) Yetkili makamlarının, bir başka Taraf Devletin mahkemesi tarafından verilmiş bir
müsadere kararını infaz etmesine izin vermek üzere gerekli önlemleri alacaktır.
b) Yargı yetkileri bulunduğunda, yetkili makamlarının, karapara aklama suçu veya yargı
yetkisi dâhilinde olabilecek benzer bir suça ilişkin bir hüküm çerçevesinde veya iç hukukunun

cevaz verdiği diğer usuller uyarınca, yabancı menşeli bu malvarlığına ilişkin müsadere emrini
vermelerine izin vermek üzere gerekli önlemleri alacaktır.
c) Ölüm, firar ya da gaiplik nedenleriyle failin aleyhine dava açılamadığı hallerde veya
diğer uygun hallerde cezaî mahkumiyet kararı olmaksızın, bu malvarlığının müsaderesine izin
vermek üzere gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.
2. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 55 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca yapılan adlî
yardımlaşma talebini yerine getirmek üzere, kendi iç hukukuna uygun olarak:
a) Talep eden Taraf Devletin yetkili makamları veya mahkemeleri tarafından verilmiş olan
dondurma veya el koyma kararı üzerine, talep eden Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf
Devlete, bu yönde hareket etmek için yeterli nedenlerin bulunduğuna ve bu malların nihayetinde
bu maddenin 1 (a) bendinde öngörülen amaçlar doğrultusunda bir müsadere kararına tâbi
olacağına inanmasını sağlayacak makul bir gerekçe göstermesi halinde, ilgili makamlarına,
malvarlığını dondurma veya el koyma izni vermek için gerekli önlemleri alacak;
b) Talepte bulunulan Taraf Devletin, bu yönde hareket etmek için yeterli nedenlerin
bulunduğuna ve bu malların nihayetinde bu maddenin 1 (a) bendinde öngörülen amaçlar
doğrultusunda bir müsadere kararına tâbi olacağına inanmasını sağlayacak makul bir gerekçe
sağlayan bir talep üzerine, yetkili makamlarına, malvarlığını dondurma veya el koyma izni
vermek için gerekli önlemleri alacak; ve
c) Yetkili makamlarına, bu tür malvarlığının edinilmesi ile ilgili bir yabancı tutuklama ya
da suç isnadı gibi nedenlerle, müsadere amacıyla malvarlığını muhafaza etmek için izin vermek
üzere ilave önlemleri almayı değerlendirecektir.
Madde 55
Müsadere Amacıyla Uluslararası İşbirliği
1. Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suç üzerinde yargı yetkisi bulunan diğer bir
Taraf Devletten, bu Sözleşmenin 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasında bahsedilen ve ülkesinde
bulunan suç gelirleri, malvarlığı, teçhizat ve diğer araç-gereçlerin müsaderesi için talep alan bir
Taraf Devlet, iç hukuk sistemi dâhilinde mümkün olan en geniş ölçüde;
(a) Bu talebi, bir müsadere kararının verilmesi ve böyle bir kararın verilmesi durumunda
infazı amacıyla, kendi yetkili makamlarına iletecek; ya da,
(b) Bu Sözleşmenin 31 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 54 üncü maddesinin 1 (a) bendine
uygun olarak talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir mahkeme tarafından verilen
müsadere kararını, 31 inci maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen ve kendi ülkesinde bulunan suç
geliri, malvarlığı, teçhizat veya diğer araç-gereçler ile bağlantılı olduğu ölçüde, talep
çerçevesinde infaz edilmek üzere, yetkili makamlarına iletecektir.
2. Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suç üzerinde yargı yetkisi bulunan diğer bir
Taraf Devletin talebi üzerine, gerek talepte bulunan Taraf Devlet, gerekse bu maddenin 1 inci
fıkrası çerçevesinde yapılan talep uyarınca talep edilen Taraf Devlet tarafından verilecek karar
gereğince müsadere yapılması amacıyla, talep edilen Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 31 inci
maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen suç gelirleri, malvarlığı, teçhizat veya diğer araç-gereçlerin
tespiti, izlenmesi ve dondurulması veya el konulması için önlemler alacaktır.
3. Bu Sözleşmenin 46 ncı maddesinin hükümleri, uyarlanmak suretiyle bu maddeye de
uygulanır. 46 ncı maddenin 15 inci fıkrasında belirtilen hususlara ek olarak, bu maddeye
istinaden yapılan talepler aşağıdakileri de içerecektir:
a) Bu maddenin 1 (a) bendi ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf
Devletin kendi iç hukukuna uygun olarak müsadere kararının takibini yapabilmesine yetecek
biçimde, mümkün olduğu ölçüde bulunduğu yer ve gerektiğinde tahmini değeri de dâhil olmak
üzere, müsadere edilecek olan malvarlığının bir tanımı ve talepte bulunulan Taraf Devletin
dayandığı vak’a beyanı;
b) Bu maddenin 1 (b) fıkrası ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf
Devletin çıkardığı ve talebe esas olan müsadere kararının yasal olarak geçerli bir örneği, bir vak’a
beyanı ve kararın hangi ölçüde yerine getirilmesinin istendiğine ilişkin bilgi, iyi niyetli üçüncü
kişilere yeterli bildirimde bulunmak ve işlemlerin hukuka uygun olmasını sağlamak amacıyla

talepte bulunan Taraf Devlet tarafından alınan önlemleri belirten bir beyan ve müsadere kararının
nihaî olduğuna ilişkin bir beyan;
c) Bu maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf
Devletin dayandığı bir vak’a beyanı, talep edilen işlemlerin tanımı ve mevcut ise talebe esas
kararın yasal olarak geçerli bir örneği.
4. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan karar ve işlemler, talepte bulunulan
Taraf Devlet tarafından, kendi iç hukuk hükümlerine ve usul kurallarına veya talepte bulunan
Taraf Devletle ilişkilerinde bağlı olduğu herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşma veya
düzenlemeye uygun ve tâbi olarak yerine getirilecektir.
5. Her Taraf Devlet, bu maddeye işlerlik sağlayan kendi yasa ve düzenlemelerinin ve bu
yasa ve düzenlemelerde sonradan yapılacak değişikliklerin birer örneğini veya bunların bir
tanımını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletecektir.
6. Eğer bir Taraf Devlet bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında belirtilen önlemlerin
alınmasını, ilgili bir andlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlamışsa, o Taraf Devlet bu Sözleşmeyi
gerekli ve yeterli bir andlaşma zemini olarak kabul edecektir.
7. Talepte bulunulan Taraf Devlet zamanlıca ve yeterli delil elde etmez ya da malvarlığının
değeri çok az ise, bu madde çerçevesindeki işbirliği reddedilebilir ya da geçici önlemler
kaldırılabilir.
8. Talepte bulunulan Taraf Devlet, bu madde gereğince alınmış olan herhangi bir geçici
önlemi kaldırmadan evvel, talepte bulunulan Taraf Devlet, mümkün olduğunda, talepte bulunan
Taraf Devlete önlemin sürdürülmesi lehine gerekçelerini sunması için bir şans tanıyacaktır.
9. Bu maddenin hükümleri iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına halel getirecek biçimde
yorumlanmayacaktır.
Madde 56
Özel İşbirliği
İç hukukuna aykırı olmamak kaydıyla, her Taraf Devlet, bilgi göndermenin alıcı Taraf
Devletin soruşturma, kovuşturma ve yargılamaları başlatmasına ya da yürütmesine yardımcı
olacağını ya da o Taraf Devleti Sözleşmenin bu bölümü çerçevesinde bir talepte bulunmaya
yönelteceğini değerlendirmesi halinde, kendi yürüttüğü soruşturma, kovuşturma ve yargılamalara
halel gelmeksizin, diğer Taraf Devlete, daha önce bir talebi olmaksızın, bu Sözleşmeye uygun
olarak ihdas edilen suçların gelirleri hakkında bilgi gönderebilmeyi teminen önlem almaya çaba
gösterecektir.
Madde 57
Malvarlığının İadesi ve Tasarrufu
1. Bir Taraf Devlet tarafından bu Sözleşmenin 31 inci ya da 55 inci maddesine dayanarak
müsadere edilmiş malvarlığı, bu maddenin 3 üncü fıkrası gereğince önceki yasal maliklerine iade
edilmesi dâhil olmak üzere, o Taraf Devlet tarafından, bu Sözleşmenin hükümlerine ve iç
hukukuna uygun olarak tasarruf edilecektir.
2. Her Taraf Devlet, diğer bir Taraf Devletin bu Sözleşmeye uygun bir talebi üzerine, iyi
niyetli üçüncü kişilerin haklarını gözetmek suretiyle, yetkili makamlarının müsadere edilen
malvarlığını iade edebilmelerini teminen, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, gerekli
yasal ve diğer önlemleri alacaktır.
3. Talep edilen Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 46 ncı ve 55 inci maddelerine ve bu
maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarına uygun olarak:
(a) Bu Sözleşmenin 17 nci ve 23 üncü maddelerinde bahsedildiği üzere, kamu fonlarının
zimmete geçirilmesi ya da zimmete geçirilen kamu fonlarının aklanması hallerinde, 55 inci
maddeye uygun biçimde ve talepte bulunan Taraf Devletteki nihaî bir hükme dayanmak suretiyle
müsadere yapılmışsa, ki talepte bulunulan Taraf Devlet müsadereye esas teşkil eden hükmün
nihaî olması şartından sarfınazar edebilir, müsadere edilen malvarlığını talep eden Taraf Devlete
iade edecektir;

(b) Bu Sözleşmede öngörülen diğer herhangi bir suç gelirine ilişkin olarak, 55 inci maddeye
uygun biçimde ve talepte bulunan Taraf Devletteki nihaî bir hükme dayanmak suretiyle müsadere
yapılmışsa, ki talepte bulunulan Taraf Devlet müsadereye esas teşkil eden hükmün nihaî olması
şartından sarfınazar edebilir, talepte bulunan Taraf Devletin, müsadere edilen malvarlığına ilişkin
önceki mülkiyet hakkını talepte bulunulan Taraf Devlete makul biçimde kanıtlaması ya da talepte
bulunulan Taraf Devletin, müsadere edilen malvarlığını iade etmek üzere talepte bulunan Taraf
Devletteki zararı kabul etmesi halinde, müsadere edilen malvarlığını talepte bulunan Taraf
Devlete iade edecektir;
(c) Diğer bütün hallerde, müsadere edilen malvarlığını talepte bulunan Taraf Devlete iade
etmeyi, bu malvarlığını önceki yasal maliklerine iade etmeyi ya da suç mağdurlarını tazmin
etmeyi öncelikle değerlendirecektir.
4. Uygun olan hallerde, diğer Taraf Devletler aksini kararlaştırmadıkça, talepte bulunulan
Taraf Devlet, müsadere edilen malvarlığının bu madde gereğince iade ya da tasarruf edilmesine
neden olan soruşturma, kovuşturma ya da yargılamalardan kaynaklanan makul masrafları mahsup
edebilir.
5. Uygun olan hallerde, Taraf Devletler, müsadere edilen malvarlığının nihaî tasarrufu
amacıyla, her olay için ayrı ayrı anlaşmalar ya da karşılıklı kabul edilebilir düzenlemeler yapmayı
da özel olarak değerlendirebilir.
Madde 58
Malî İstihbarat Birimi
Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin transfer
edilmesinin önlenmesi, bununla mücadele edilmesi ve bu gelirlerin geri alınmasına yönelik yol ve
yöntemlerin teşvik edilmesi amacıyla birbirleriyle işbirliği yapacak ve bu maksatla, şüpheli malî
işlem raporlarını almak, analiz etmek ve yetkili makamlara iletmekten sorumlu bir malî istihbarat
birimi kurmayı değerlendirecektir.
Madde 59
İkili ve Çok Taraflı Anlaşma ve Düzenlemeler
Taraf Devletler, Sözleşmenin bu bölümü uyarınca yürütülen uluslararası işbirliğinin
etkinliğini artırmak amacıyla ikili ya da çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı
değerlendirecektir.
BÖLÜM VI
TEKNİK YARDIM VE BİLGİ DEĞİŞİMİ
Madde 60
Eğitim ve Teknik Yardım
1. Her Taraf Devlet, gerekli olduğu ölçüde, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla
mücadeleden sorumlu personeli için bilimsel eğitim programları başlatacak, yürütecek ve
geliştirecektir. Bu eğitim programları, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki konuları içerebilir:
(a) Delil toplama ve soruşturma yöntemlerinin kullanımı dâhil olmak üzere, yolsuzluğun
önlenmesi, tespit edilmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve kontrol edilmesine yönelik etkili
önlemler;
(b) Stratejik yolsuzlukla mücadele politikasının geliştirilmesi ve planlanmasında kapasite
oluşturulması;
(c) Sözleşmenin şartlarına uygun biçimde karşılıklı adlî yardım taleplerinin hazırlanması
konusunda yetkili makamların eğitilmesi;
(d) Kuruluşların, kamu alımları dâhil olmak üzere kamu hizmet yönetimi ve kamu maliyesi
yönetiminin ve özel sektörün değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi;
(e) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin transfer edilmesinin
önlenmesi, bununla mücadele edilmesi ve bu gelirlerin geri alınması;

(f) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin tespit edilmesi ve
dondurulması;
(g) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin hareketinin ve bu
gelirlerin transfer edilmesi, gizlenmesi ve değiştirilmesinde kullanılan yöntemlerin izlenmesi;
(h) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin iade edilmesini
kolaylaştırmak için uygun ve etkili yasal ve idarî düzenek ve yöntemler;
(i) Yargı makamları ile işbirliği yapan mağdur ve tanıkların korunmasında kullanılan
yöntemler; ve
(j) Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile lisan eğitimi.
2. Taraf Devletler, kapasitelerine uygun olarak, özellikle kalkınmakta olan ülkelerin
yararına, bunların yolsuzlukla mücadele plan ve programlarına yönelik olarak, bu maddenin 1
inci fıkrasında belirtilen alanlardaki maddî destek ile eğitim dâhil olmak üzere, birbirine en geniş
biçimde teknik yardım sağlamayı; ayrıca, iade ve karşılıklı adlî yardım alanlarında Taraf
Devletler arasında işbirliğini kolaylaştıracak eğitim, yardım ve gerekli deneyim ile uzmanlık
bilgisinin karşılıklı değişimini sağlamayı değerlendirecektir.
3. Taraf Devletler, gerekli olduğu ölçüde, uluslararası ve bölgesel örgütlerdeki ve ilgili ikili
ve çok taraflı anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesindeki operasyonel ve eğitim faaliyetlerini en
üst düzeye çıkarma çabalarını artıracaktır.
4. Taraf Devletler, yetkili makamlar ve toplumun katılımıyla, yolsuzlukla mücadele strateji
ve eylem planlarını geliştirmek üzere, talep halinde, yolsuzluğun ilgili ülkelerdeki çeşitleri,
nedenleri, etkileri ve maliyetine ilişkin değerlendirme, çalışma ve araştırmaları yürütmede
birbirine yardım etmeyi değerlendirecektir.
5. Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin geri
alınmasını kolaylaştırmak üzere, bu amaca ulaşılmasına yardımcı olabilecek uzmanların
isimlerini birbirine bildirmek suretiyle işbirliği yapabilirler.
6. Taraf Devletler, işbirliği ve teknik yardımı teşvik etmek ve kalkınmakta olan ülkeler ile
ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerin özel problemleri ve gereksinmeleri dâhil olmak üzere,
müşterek problemlerin tartışılmasını sağlamak üzere altbölgesel, bölgesel ve uluslararası
konferans ve seminerlerden istifade etmeyi değerlendirecektir.
7. Taraf Devletler, kalkınmakta olan ülkeler ile ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerin
bu Sözleşmeyi uygulama çabalarına, teknik yardım program ve projeleri aracılığı ile malî katkıda
bulunmak amacıyla gönüllü düzenekler kurmayı değerlendirecektir.
8. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak kalkınmakta olan
ülkelerdeki program ve projeleri Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve Suç Ofisi
aracılığıyla desteklemek üzere, Ofise gönüllü katkılarda bulunmayı değerlendirecektir.
Madde 61
Yolsuzluğa İlişkin Bilgilerin Toplanması, Değişimi ve Analizi
1. Her Taraf Devlet, uzmanlarla danışma halinde, yolsuzluk suçlarının işlendiği hallerin
yanı sıra, ülkesindeki yolsuzluk eğilimlerini analiz etmeyi değerlendirecektir.
2. Taraf Devletler, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik en iyi
uygulamalar hakkındaki bilginin yanı sıra, mümkün olduğu ölçüde ortak tanımlar, standartlar ve
metodolojilerin geliştirilmesi amacıyla, yolsuzluk ve bilgiye ilişkin istatistikleri ve analitik
uzmanlığı geliştirmeyi ve bunları birbirleriyle ve uluslararası ve bölgesel örgütler aracılığıyla
paylaşmayı değerlendirecektir.
3. Her Taraf Devlet yolsuzlukla mücadele politikalarını ve aldığı önlemleri izlemeyi ve
bunların etkinlik ve verimliliğini ölçmeyi değerlendirecektir.
Madde 62
Diğer Önlemler: Sözleşmenin Ekonomik Kalkınma ve
Teknik Yardım Aracılığıyla Uygulanması
1. Taraf Devletler, yolsuzluğun genel olarak toplum ve özellikle sürdürülebilir kalkınma
üzerindeki olumsuz etkilerini göz önüne alarak, bu Sözleşmenin en uygun biçimde

uygulanmasına olanak tanıyan önlemleri uluslararası işbirliği yoluyla, mümkün olan en geniş
biçimde alacaktır.
2. Taraf Devletler, mümkün olduğu ölçüde ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin yanı sıra
birbirleriyle işbirliği içinde, aşağıdaki hususlar için somut çaba göstereceklerdir:
(a) Kalkınmakta olan ülkelerin yolsuzluğu önleme ve yolsuzlukla mücadele etme
kapasitelerini güçlendirmek maksadıyla, bu ülkelerle değişik seviyelerdeki işbirliğini artırmak;
(b) Kalkınmakta olan ülkelerin etkin bir biçimde yolsuzluğu önlemek ve yolsuzlukla
mücadele etmek için gösterdikleri çabaları desteklemek ve bu Sözleşmeyi başarılı bir biçimde
uygulamalarına yardım etmek için malî ve maddî yardımı arttırmak;
(c) Kalkınmakta olan ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelere, bu Sözleşmenin
uygulanması için duydukları ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için teknik yardım
sağlamak. Bu maksatla, Taraf Devletler, bir Birleşmiş Milletler fonu düzeneğinde özel olarak bu
amaçla belirlenen bir hesaba yeterli ve düzenli olarak gönüllü katkılarda bulunmaya çaba
gösterecektir. Taraf Devletler, ayrıca, iç hukuklarına ve bu Sözleşmenin hükümlerine uygun
olarak, bu Sözleşme hükümleri uyarınca müsadere edilmiş suç gelirlerinin veya malvarlığının
parasal bir yüzdesini yahut bu paraya tekabül eden meblağı, söz konusu hesaba bağışlamayı özel
olarak değerlendirebilirler;
(d) Diğer Taraf Devletleri ve malî kuruluşları, özellikle bu Sözleşmenin amaçlarına
ulaşmalarına yardım edebilmek için kalkınmakta olan ülkelere daha fazla eğitim programları ve
modern teçhizat sağlama suretiyle, gerektiğinde, bu maddeye uygun olarak yürütülen çabalara
katılmaya teşvik ve ikna etmek.
3. Bu önlemler, mümkün olduğu ölçüde, mevcut dış yardım taahhütlerine veya ikili,
bölgesel veya uluslararası düzeydeki diğer malî işbirliği düzenlemelerine halel getirmeyecektir.
4. Taraf Devletler, bu Sözleşmede öngörülen uluslararası işbirliği yöntemlerinin etkili
olabilmesi ve yolsuzluğun önlenmesi, tespiti ve kontrol edilmesi için gerekli olan malî
düzenlemeleri dikkate almak suretiyle, maddî ve lojistik yardım konusunda ikili veya çok taraflı
anlaşmalar veya düzenlemeler yapabilirler.
BÖLÜM VII
UYGULAMA MEKANİZMALARI
Madde 63
Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansı
1. Taraf Devletlerin bu Sözleşmedeki hedeflere ulaşabilmeleri için kapasitelerini ve
aralarındaki işbirliğini artırmak, bu Sözleşmenin uygulanmasını teşvik etmek ve gözden geçirmek
amacıyla, bu Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansı kurulur.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Taraf Devletler Konferansını, bu Sözleşmenin
yürürlüğe girmesini müteakip en geç bir yıl içinde toplayacaktır. Daha sonra, Taraf Devletler
Konferansının olağan toplantıları Konferans tarafından kabul edilen usul kurallarına uygun olarak
yapılacaktır.
3. Taraf Devletler Konferansı, usul kurallarını, gözlemcilerin kabulü ve katılımına ilişkin
kurallar da dâhil olmak üzere, bu maddede öngörülen faaliyetlerin yürütülmesine yönelik
kuralları ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan masrafların ödenmesine ilişkin
kuralları belirleyecektir.
4. Taraf Devletler Konferansı, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen hedeflere ulaşmak
için, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, faaliyetler ve çalışma usul ve yöntemleri üzerinde mutabakat
sağlayacaktır:
(a) Gönüllü katkılarda bulunmanın teşvik edilmesi dâhil olmak üzere, Taraf Devletlerin, bu
Sözleşmenin 60 ıncı ve 62 nci maddeleri ile II. ilâ V. bölümlerindeki faaliyetlerinin
kolaylaştırılması;
(b) Diğerlerinin yanı sıra, bu maddede bahsedildiği üzere gerekli bilgilerin yayımlanması
suretiyle, Taraf Devletler arasında, yolsuzluk model ve eğilimleri, yolsuzluğun önlenmesi ve

yolsuzlukla mücadelede başarılı uygulamalar ve suç gelirlerinin iadesine ilişkin bilgi değişiminin
kolaylaştırılması;
(c) İlgili uluslararası ve bölgesel örgüt ve düzenekler ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği yapılması;
(d) İş yükünün gereksiz yere artmasını önlemek amacıyla, diğer uluslararası ve bölgesel
düzenekler tarafından yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele çerçevesinde elde edilen
gerekli bilgilerden uygun biçimde istifade edilmesi;
(e) Bu Sözleşmenin Taraf Devletler tarafından uygulanmasının düzenli aralıklarla gözden
geçirilmesi;
(f) Bu Sözleşmenin ve uygulanmasının geliştirilmesi için önerilerde bulunulması;
(g) Taraf Devletlerin, bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin teknik yardım ihtiyaçlarına
önem verilmesi ve bu bağlamda, gerekli görülebilecek önerilerde bulunulması.
5. Bu maddenin 4 üncü fıkrasının amaçları bakımından, Taraf Devletler Konferansı, bu
Sözleşmenin uygulanmasında alınan önlemlere ve karşılaşılan güçlüklere ilişkin gerekli bilgileri,
Taraflarca temin edilen malumat ve kendisi tarafından tesis edilebilecek ek gözden geçirme
düzenekleri aracılığıyla elde edecektir.
6. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi uygulamak için alınan yasal ve idarî önlemlerin yanı
sıra, plan, program ve uygulamaları hakkındaki bilgileri Taraf Devletler Konferansına, Konferans
tarafından talep edildiği biçimde temin edecektir. Taraf Devletler Konferansı, diğerlerinin yanı
sıra, Taraf Devletler ve yetkili uluslararası örgütlerce temin edilenler dâhil olmak üzere, bilgilerin
alınması ve işleme tâbi tutulmasının en etkili yöntemini araştıracaktır. Taraf Devletler
Konferansınca kabul edilecek usule uygun olarak akredite edilen ilgili sivil toplum örgütlerinin
temin ettiği veriler de ayrıca değerlendirilebilir.
7. Bu maddenin 4 üncü ve 6 ncı fıkraları uyarınca, Taraf Devletler Konferansı, gerekli
görürse, Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasına yardımcı olmak üzere uygun bir düzenek ya
da birim kuracaktır.
Madde 64
Yazmanlık
1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansına
gereken yazmanlık hizmetlerini sağlayacaktır.
2. Yazmanlık:
a) Taraf Devletler Konferansına, bu Sözleşmenin 63 üncü maddesinde öngörülen
faaliyetleri yürütmelerinde yardım edecek ve Taraf Devletler Konferansının oturumları için
gereken düzenlemeleri ve hizmetleri sağlayacak;
b) Talep üzerine, Taraf Devletlere, bu Sözleşmenin 63 üncü maddesinin 5 inci ve 6 ncı
fıkralarında öngörüldüğü üzere, Taraf Devletler Konferansına bilgi temin etmelerinde yardım
edecek; ve
c) İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların yazmanlıkları ile gerekli eşgüdümü
sağlayacaktır.
BÖLÜM VIII
NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 65
Sözleşmenin Uygulanması
1. Her Taraf Devlet, yasal ve idarî önlemler dâhil, iç hukukunun temel ilkelerine uygun
olarak, bu Sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için gereken önlemleri
alacaktır.
2. Her Taraf Devlet, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesi için bu Sözleşme ile
sağlananlardan daha sıkı ve ağır önlemleri alabilir.
Madde 66

Uyuşmazlıkların Çözümü
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin
uyuşmazlıkları görüşme yoluyla çözmek için çaba gösterecektir.
2. İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında, bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya
uygulanmasına ilişkin olarak makul bir süre içerisinde görüşme yoluyla çözülemeyen herhangi
bir uyuşmazlık, bu Taraf Devletlerden birinin talebi üzerine, tahkime götürülecektir. Eğer tahkim
talebinin yapıldığı tarihten 6 ay sonra, Taraf Devletler tahkimin oluşturulmasına ilişkin bir
mutabakat sağlayamazlarsa, bu Taraf Devletlerden herhangi biri uyuşmazlığı, Divan’ın statüsüne
uygun bir taleple, Uluslararası Adalet Divanı’na götürebilir.
3. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye ilişkin imzalama, onaylama, kabul ya da uygun bulma
yahut katılım sırasında, kendisini bu maddenin 2 nci fıkrası ile bağlı saymadığını bildirebilir.
Diğer Taraf Devletler, böyle bir çekince koyan Taraf Devlet bakımından bu maddenin 2 nci
fıkrası ile bağlı olmayacaktır.
4. Bu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca çekince koymuş herhangi bir Taraf Devlet,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmek suretiyle, herhangi bir zamanda bu çekinceyi
kaldırabilir.
Madde 67
İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma ve Katılım
1. Bu Sözleşme, 9-11 Aralık 2003 tarihleri arasında Meksika’nın Merida kentinde ve ondan
sonra da 9 Aralık 2005 tarihine kadar New York’daki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde
bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır.
2. Bu Sözleşme, bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca, üyelerinden en az bir Devletin bu
Sözleşmeyi imzalaması koşuluyla, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin imzasına da açık
olacaktır.
3. Bu Sözleşme, onaylamaya, kabule veya uygun bulmaya tâbidir. Onaylama, kabul veya
uygun bulma belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Bir bölgesel
ekonomik bütünleşme örgütü, üye Devletlerinden en az biri öyle yaptığı takdirde, onaylama,
kabul veya uygun bulma belgesini tevdi edebilir. Bu tür örgütler, onaylama, kabul veya uygun
bulma belgelerinde, bu Sözleşmeyle düzenlenen konulara ilişkin yetkilerinin sınırını beyan
edecektir. Bu örgütler yetkilerinin kapsamına ilişkin herhangi bir değişikliği de saklayıcıya
bildirecektir.
4. Bu Sözleşme herhangi bir Devletin veya üye Devletlerinden en az birisi bu Sözleşmeye
taraf olan herhangi bir bölgesel ekonomik bütünleşme örgütünün katılımına açıktır. Katılım
belgeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Katılım sırasında, bölgesel
ekonomik bütünleşme örgütü bu sözleşmeyle düzenlenen konulara ilişkin yetkilerinin sınırını
beyan edecektir. Bu tür bir örgüt yetkilerinin kapsamına ilişkin herhangi bir değişikliği de
saklayıcıya bildirecektir.
Madde 68
Yürürlüğe Girme
1. Bu Sözleşme, otuzuncu onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin tevdi
edildiği tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. Bu fıkranın amaçları bakımından,
bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütü tarafından tevdi edilmiş herhangi bir belge, bu tür
örgütlere üye Devletler tarafından tevdi edilenlere ilave olarak sayılmayacaktır.
2. Bu Sözleşmeyi otuzuncu belgenin tevdiinden sonra onaylayan, kabul eden, uygun bulan
ya da katılan her Devlet veya bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütü bakımından, bu
Sözleşme, bu Devlet ya da bölgesel ekonomik bütünleşme örgütünün ilgili belgeyi tevdiinden
otuz gün sonraki tarih ile bu maddenin 1 inci fıkrası gereğince Sözleşmenin yürürlüğe gireceği
tarihten hangisi daha sonra ise, o tarihte yürürlüğe girecektir.
Madde 69
Değişiklikler

1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın sonunda, bir Taraf
Devlet bir değişiklik önerisinde bulunabilir ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine
sunabilir. Genel Sekreter, bunun üzerine, değişiklik önerisini Taraf Devletlere ve bu Sözleşmeye
Taraf Devletler Konferansına, önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla iletecektir.
Taraf Devletler Konferansı her bir değişiklik üzerinde oydaşmaya varabilmek için her türlü
çabayı gösterecektir. Eğer, oydaşmaya yönelik bütün çabalar tükenmiş ve anlaşmaya
varılamamışsa, değişikliğin kabul edilmesi için son çare olarak Taraf Devletler Konferansında
hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin üçte iki oy çokluğu aranacaktır.
2. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri, kendi yetkileri dâhilindeki konularda, bu
maddedeki oy haklarını, bu Sözleşmeye Taraf olan kendi üye Devletlerinin sayısına eşit sayıda
oyla kullanacaktır. Bu tür bir örgüte üye Devletler kendi oy haklarını kullanırlarsa, örgüt oy
hakkını; örgüt oy hakkını kullanırsa, üye Devletler oy haklarını kullanamazlar.
3. Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca kabul edilen bir değişiklik Taraf Devletlerce, onaya,
kabule veya uygun bulmaya tâbidir.
4. Bir Taraf Devlet açısından bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca kabul edilen bir
değişiklik, bu tür bir değişikliğe ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterine tevdi edildiği tarihten doksan gün sonra yürürlüğe girecektir.
5. Yürürlüğe giren bir değişiklik, bağlanmaya dair rızalarını belirten Taraf Devletler için
bağlayıcılık kazanacaktır. Diğer Taraf Devletler ise bu Sözleşmenin hükümleriyle ve daha önce
onaylamış, kabul etmiş veya uygun bulmuş oldukları herhangi bir değişiklik ile bağlı kalmaya
devam edeceklerdir.
Madde 70
Çekilme
1. Bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapacağı yazılı bir bildirimle bu
Sözleşmeden çekilebilir. Bu tür bir çekilme, bildirimin Genel Sekreter tarafından teslim
alınmasından bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.
2. Bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütünün bu Sözleşmeye taraf olma durumu,
örgütün üyesi bütün Devletlerin Sözleşmeden çekilmeleri halinde sona erer.
Madde 71
Saklayıcı ve Kullanılacak diller
1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin saklayıcısı olarak tayin edilmiştir.
2. Bu Sözleşmenin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin
eşit derecede geçerli olduğu özgün metni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından
saklanacaktır.
İlgili Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş altta imzaları bulunan
tam yetkili temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Not: Sözleşmenin İngilizce metni yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.
[R.G. 2 Ekim 2006 – 26307]
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Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2006/10971
Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti
ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin
Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/9/2006 tarihli ve 17879 sayılı yazısı
üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü, 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 3 üncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL
M. H. GÜLER
M. A. ŞAHİN
K. UNAKITAN
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
Devlet
Bakanı V.
H. ÇELİK
M. A. ŞAHİN
R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V.
C. ÇİÇEK
A. GÜL
A.AKSU
K. UNAKITAN
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı V.
İçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
O. PEPE
R.AKDAĞ
B. YILDIRIM
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskan Bakanı V. Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
A. COŞKUN
A. KOÇ
A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
A. KOÇ
O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm BakanıÇevre ve Orman Bakanı
KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN
KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ İLE MUHTELİF STATÜLERDE
İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR
Katsayı ve ücretlerin artırılması
MADDE 1 – (1) 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi
uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara
çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,044745), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan
taban aylık katsayısı (0,55983), İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk
zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı ise (0,014192) olarak yeniden
belirlenmiştir.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca
sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2.328 YTL'ye yükseltilmiştir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.054 YTL'ye yükseltilmiştir.
ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
"Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın 8
inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının
aylık sözleşme ücret tutarı 2.402 YTL'ye yükseltilmiştir.
d) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve
kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 27/12/2005 tarihli ve 2005/9843 sayılı
Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) bendi ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri,
%2,32 (yüzde iki virgül otuz iki) oranında artırılmıştır.
e) İlgili mevzuatı uyarınca 2006 yılında vize edilmiş pozisyonların, 2005/9843 sayılı
Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) bendi ile yükseltilmiş bulunan ücretleri %2,32 (yüzde iki
virgül otuz iki) oranında artırılmıştır.
f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri yeni
bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın %2,32 (yüzde iki virgül otuz iki) oranında
artırılmıştır.

g) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan 80 YTL, 82,5 YTL'ye yükseltilmiştir.
ğ) 27/12/2005 tarihli ve 2005/9857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8/2/2002
tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan
"4.250 YTL" rakamı, "4.325 YTL"ye yükseltilmiştir. 2002/3729 sayılı Kararname kapsamında
yer alan ve 2005/9857 sayılı Kararname hükümlerine göre mali ve sosyal hakları yükseltilmiş
bulunan personelden ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşmayanların
mali ve sosyal haklarında %2,32 (yüzde iki virgül otuz iki) oranını geçmemek ve kurum içi
hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde, mevzuatı dahilinde yetkili organlar tarafından artış
yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar, 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 29 Eylül 2006 – 26304]
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Yönetmelikler
Karar Sayısı : 2006/10876
Ekli “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; DevletBakanı ve
Başbakan Yardımcılığının 1/8/2006 tarihli ve 14822 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 2 nci ve 210 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2006
tarihinde kararlaştırılmıştır.
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ek 2 nci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavi:
EK MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden
yararlanacak olanlar resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, tedavi amacıyla, özel sağlık
kurum ve kuruluşlarına sevk edilebilir.
Hangi özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan sevk yapılabileceği, hangi tür tedaviler
için hasta gönderileceği hususları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığınca müştereken tespit edilir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alımı ve bunlara ilişkin fiyatlandırma
işlemleri ile ilgili olarak özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Maliye Bakanlığı arasında anlaşma
yapılabilir.
Kurumlarca özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığının
görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenir."
MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 26 Eylül 2006 – 26301]
—— • ——

Karar Sayısı : 2006/10970
Ekli “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006 tarihli ve 35825 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 178 sayılı
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN
KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile
bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde
ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu
idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve
kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul
ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut
kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut
kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini,
c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan
kamu idarelerini,
ç) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
d) Kayıt planı: Yönetmeliğin (1) numaralı ekinde yer alan taşınmazların cinslerine göre
oluşturulmuş listeyi,
e) Malî hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürüten birimi,
f) Malik idare: Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerler açısından Maliye Bakanlığını, diğer kamu idareleri açısından kendi tüzel kişiliklerini,

g) Taşınmaz ve haklar: Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında
bulunan, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere arazi, arsa, bina, yer altı ve yer üstü
düzenleri ile sınırlı aynî haklar ve kişisel hakları,
ğ) Üst yönetici: Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan kamu personelini,
h) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kontrol Usul ve Esasları
Kayıt ve kontrol işlemleri
MADDE 5- (1) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların
mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların
miktar olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması
esastır.
(2) Kayıt işlemleri; taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere
kaydedilmesi süreçlerini kapsar.
(3) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, idaresinde ve
kullanımında bulunan taşınmazların kaydı ve yönetimi ile ilgili olarak bu Yönetmelik gereğince
yapılması gereken kayıt ve kontrol işlemleri; kuruluş kanunları ile özel mevzuatlarındaki
hükümler uyarınca, bu idarelerin yetkili ve görevli birimleri tarafından yapılır.
(4) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre,
harcama yetkilileri tarafından görevlendirilecek personele yaptırılabilir.
Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 6- (1) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personel;
a) Kayıtların mevzuata uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve bu kayıtlara
ilişkin bilgisayar programı, defter ve belgelerin denetime hazır şekilde muhafaza edilmesini
sağlamakla,
b) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda kayıt, defter ve belgelerini
devir ve teslim etmek, göreve başladıklarında devir ve teslim almakla,
c) Yapılan kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, bu
Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi adına hazırlayacakları Ek 1’deki kayıt
planına göre oluşturulan formları, mali yılı takip eden ay sonuna kadar mali hizmetler birimine
göndermekle,
yükümlüdür.
Kayıt şekli
MADDE 7 - (1) Kamu idareleri;
a) Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan
Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan
Taşınmazlar Formu’nda,
b) Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan
Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 3’teki ‘Tapuda Kayıtlı Olmayan
Taşınmazlar Formu’nda,
c) Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını
Ek 4’teki ‘Orta Malları Formu’nda,
ç) Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların
kaydını Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda,
d) Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde
olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla
kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile
Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda”,

yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydını tutarlar.
(2) Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince
hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine
gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek
7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.
(3) İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve
bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçüm toplamları belirtilir.
(4) Maliye Bakanlığında bu cetvellerin oluşturulması yetki ve görevi Milli Emlak Genel
Müdürlüğüne aittir.
Taşınmazların numaralandırılması
MADDE 8 - (1) Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş
taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği taşınmaz
numarası verilir.
Dosyalama
MADDE 9- (1) Kamu idarelerince bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre kaydedilen her
taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan ve aşağıdaki belgeleri içeren birer dosya
düzenlenir;
a) Satın almada, satış sözleşmesi ve tapu senedi,
b) Trampada, trampa sözleşmesi ve tapu senedi,
c) Kamulaştırmada; taraflar anlaşmışlarsa taraflarca düzenlenen anlaşma tutanağı ile satış
sözleşmesi, anlaşamamışlarsa mahkeme kararı ve tapu senedi,
ç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98 inci maddesine
göre yapılan teferruğlarda, satış komisyonu kararı ve tapu senedi; 2004 sayılı İcra ve İflâs
Kanununa göre yapılan teferruğlarda, ihale kararı ve tapu senedi,
d) 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan
Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre
yapılacak devletleştirmelerde, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca oluşturulacak komisyonun,
aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca düzenleyeceği tutanak ve tapu senedi,
e) Kanunlar ve uluslararası anlaşmalar gereğince kamu idarelerine intikal eden
taşınmazlarda, tapu senedi,
f) Mahkeme kararı ile mülkiyeti kamu idarelerine geçen taşınmazlarda, kesinleşen
mahkeme kararı ve tapu senedi,
g) Kadastro uygulaması sonucu kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda,
kesinleşen kadastro tutanağı ve tapu senedi,
ğ) Kamu idarelerine bağışlanan taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen bağış
formu ile tapu senedi,
h) İdarî yoldan kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda, tescilin yapıldığına ilişkin
yazı ile tapu senedi,
ı) Yapım suretiyle edinilen taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen ve yetkili
makam tarafından onaylanan kesin kabul tutanağı,
i) Kiralanan taşınmazlarda, kira sözleşmesi,
j) İrtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda irtifak hakkı sözleşmesi
(resmi senet), kullanma izni verilen taşınmazlarda kullanma izni sözleşmesi, bağımsız ve sürekli
nitelikli hak tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda ise sözleşme (resmi senet) ve tapu
senedi örneği,
k) Kanunun 47 nci maddesi veya mevzuatta tahsise imkân tanıyan diğer hükümler
uyarınca kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis kararı,
l) Kanunun 45 inci maddesi kapsamında veya mevzuatta bedelsiz devre imkân tanıyan
diğer hükümlere göre bir idare tarafından bir diğer idareye bedelsiz olarak devredilen
taşınmazlarda, devreden idare tarafından gönderilen devir kararı,
m) Taşınmaza ilişkin yazışmalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer İşlemler
Cins tashihlerinin yapılması
MADDE 10- (1) Kamu idareleri; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında
bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması
durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.
(2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu
yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine
taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî
yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.
Kayıt değişikliği işlemleri
MADDE 11- (1) Kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüzölçüm değişikliği, kat
mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde
kayıtlar kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilir.
(2) Terkin, satış, devir gibi mülkiyeti sona erdiren durumlarda sona eriş nedeni
açıklanarak kayıt kapatılır.
Kayıtların yenilenmesi
MADDE 12- (1) Kayıtların yenilenmesi halinde kapatılan kayıtlar da dahil olmak üzere
eski kayıtların tamamı yeni kayıtlara işlenir.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinin
mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunan taşınmazların kayıtları, 31/12/2006 tarihine
kadar tamamlanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Sayıştayın görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2006
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TAŞINMAZLAR
EK-1/A
1. TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR
1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar
1.1.1. İdare Bina ve Tesisleri
1.1.1.1. İdare Binaları
1.1.1.2. Hizmet Binaları
1.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.2.1. Anaokulları
1.1.2.2. İlköğretim Okulları
1.1.2.3. Ortaöğretim Okulları

1.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları
1.1.2.5. Mesleki Eğitim Merkezleri
1.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.3.1. Sağlık Evleri
1.1.3.2. Sağlık Ocakları
1.1.3.3. Dispanserler
1.1.3.4. Hastaneler
1.1.3.5. Lâboratuvarlar
1.1.3.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri
1.1.3.7. Klinikler
1.1.3.8. Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri
1.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.4.1. Yurt ve Pansiyonlar
1.1.4.2. Bakım Evi ve Huzurevleri
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri
1.1.4.4. Halk Eğitim Merkezi
1.1.4.5. Kurs Merkezleri
1.1.4.6. Kütüphaneler
1.1.4.7. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları
1.1.4.8. Düğün, Tören ve Konferans Salonları
1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri
1.1.4.11. Hayvan Barınakları
1.1.4.12. Hayvanat Bahçeleri
1.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.5.1. Spor Sahaları
1.1.5.2. Spor Salonları
1.1.5.3. Stadyumlar
1.1.5.4. Kortlar
1.1.5.5. Yarış Pistleri
1.1.5.6. Hipodromlar

1.1.6. Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.6.1. Turizm Kompleksi
1.1.6.2. Oteller
1.1.6.3. Tatil Köyleri
1.1.6.4. Moteller
1.1.6.5. Pansiyonlar
1.1.6.6. Kültür ve Eğlence Merkezleri
1.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları
1.1.6.8. İçmece ve Kaplıca Tesisleri
1.1.6.9. Kamuya Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
1.1.6.9.1. Misafirhaneler
1.1.6.9.2. Eğitim Tesisleri
1.1.6.9.3. Dinlenme Tesisleri
1.1.7. Konutlar
1.1.7.1. Kamu Konutları
1.1.7.2. Diğer Konutlar
1.1.8. Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
1.1.8.1. Cezaevleri
1.1.8.2. Islahevleri
1.1.8.3. Madde Bağımlıları Islah Merkezleri
1.1.8.4. Tutukevleri
1.1.9. Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri
1.1.9.2. Büyük ve Çok Katlı Mağazalar
1.1.9.3. Market ve Süpermarketler
1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar
1.1.9.5. Dükkan ve İşyeri
1.1.10. Tarihi, Kültürel ve Sanat Yapıları
1.1.10.1. Saraylar
1.1.10.2. Köşkler, Kasırlar
1.1.10.3. Medreseler ve Külliyeler
1.1.11. İbadet Amaçlı Yapılar
1.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.12.1. Fabrikalar
1.1.12.2. Atölyeler
1.1.12.3. İmalathaneler
1.1.12.4. Tersaneler
1.1.13. Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler
1.1.14. Askeri Bina ve Tesisler
1.1.15. Depolama Amaçlı Binalar
1.1.15.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depo
1.2. Arsalar

1.3. Araziler
1.3.1. Tarla
1.3.2. Bağ Bahçe
1.3.3. Çayır ve Otlaklar
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar
1.4. Ormanlar
1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
1.5.1. Boru Hatları
1.5.2. Enerji Nakil Hatları
1.5.3. Su İsale Hatları
1.5.4. Kanalizasyon Hatları
1.5.5. Tüneller
1.5.6. Köprü ve Geçitler
1.5.6.1. Köprüler
1.5.6.2. Alt Geçitler
1.5.6.3. Üst Geçitler
1.5.7. Yollar
1.5.8. Sulama Kanalları
1.5.9. Kuyular
1.5.9.1. Su Kuyuları
1.5.9.2. Petrol ve Gaz Kuyuları
1.5.10. Baraj ve Göletler
1.5.10.1. Barajlar
1.5.10.2. Göller
1.5.10.3. Göletler
1.5.11. Hava Meydanları
1.5.12. Liman ve Rıhtımlar
1.5.13. İskeleler
1.5.14. Çekek Yerleri
1.5.15. Balıkçı Barınakları
1.5.16. Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları
1.5.16.1. Demiryolu Hatları ve İstasyonları
1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları
1.5.16.3. Tramvay Hatları ve İstasyonları
1.5.16.4. Teleferik Hatları ve İstasyonları
1.5.16.5. Telesiyej Hatları ve İstasyonları
1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)
1.5.16.7. Duraklar
1.6. Maden Ocakları

EK-1/B
2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR
2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar
2.1.1. İdare Bina ve Tesisleri
2.1.1.1. İdare Binaları
2.1.1.2. Hizmet Binaları
2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.2.1. Anaokulları
2.1.2.2. İlköğretim Okulları
2.1.2.3. Ortaöğretim Okulları
2.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları
2.1.2.5. Mesleki Eğitim Merkezleri
2.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.3.1. Sağlık Evleri
2.1.3.2. Sağlık Ocakları
2.1.3.3. Dispanserler
2.1.3.4. Hastaneler
2.1.3.5. Laboratuarlar
2.1.3.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri
2.1.3.7. Klinikler
2.1.3.8. Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri
2.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.4.1. Yurt ve Pansiyonlar
2.1.4.2. Bakım Evi ve Huzurevleri
2.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri
2.1.4.4. Halk Eğitim Merkezi
2.1.4.5. Kurs Merkezleri
2.1.4.6. Kütüphaneler
2.1.4.7. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları
2.1.4.8. Düğün, Tören ve Konferans Salonları
2.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları
2.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri
2.1.4.11. Hayvan Barınakları
2.1.4.12. Hayvanat Bahçeleri
2.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.5.1. Spor Sahaları
2.1.5.2. Spor Salonları
2.1.5.3. Stadyumlar
2.1.5.4. Kortlar
2.1.5.5. Yarış Pistleri
2.1.5.6. Hipodromlar

2.1.6. Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.6.1. Turizm Kompleksi
2.1.6.2. Oteller
2.1.6.3. Tatil Köyleri
2.1.6.4. Moteller
2.1.6.5. Pansiyonlar
2.1.6.6. Kültür ve Eğlence Merkezleri
2.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları
2.1.6.8. İçmece ve Kaplıca Tesisleri
2.1.6.9. Kamuya Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
2.1.6.9.1. Misafirhaneler
2.1.6.9.2. Eğitim Tesisleri
2.1.6.9.3. Dinlenme Tesisleri
2.1.7. Konutlar
2.1.7.1. Kamu Konutları
2.1.7.2. Diğer Konutlar
2.1.8. Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
2.1.8.1. Cezaevleri
2.1.8.2. Islahevleri
2.1.8.3. Madde Bağımlıları Islah Merkezleri
2.1.8.4. Tutukevleri
2.1.9. Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri
2.1.9.2. Büyük ve Çok Katlı Mağazalar
2.1.9.3. Market ve Süpermarketler
2.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar
2.1.9.5. Dükkan ve İşyeri
2.1.10. Tarihi, Kültürel ve Sanat Yapıları
2.1.10.1. Saraylar
2.1.10.2. Köşkler, Kasırlar
2.1.10.3. Medreseler ve Külliyeler
2.1.11. İbadet Amaçlı Yapılar
2.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.12.1. Fabrikalar
2.1.12.2. Atölyeler
2.1.12.3. İmalathaneler
2.1.12.4. Tersaneler
2.1.13. Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler
2.1.14. Askeri Bina ve Tesisler
2.1.15. Depolama Amaçlı Binalar
2.1.15.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar
2.2. Araziler
2.2.1. Tarla
2.2.2. Bağ Bahçe
2.2.3. Çayır ve Otlaklar
2.2.4. Tarım Dışı Alanlar
2.2.5. Ağaçlandırılmış Alanlar

2.3. Ormanlar
2.4. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
2.4.1. Boru Hatları
2.4.2. Enerji Nakil Hatları
2.4.3. Su İsale Hatları
2.4.4. Kanalizasyon Hatları
2.4.5. Tüneller
2.4.6. Köprü ve Geçitler
2.4.6.1. Köprüler
2.4.6.2. Alt Geçitler
2.4.6.3. Üst Geçitler
2.4.7. Yollar
2.4.8. Sulama Kanalları
2.4.9. Kuyular
2.4.9.1. Su Kuyuları
2.4.9.2. Petrol ve Gaz Kuyuları
2.4.10. Baraj ve Göletler
2.4.10.1. Barajlar
2.4.10.2. Göller
2.4.10.3. Göletler
2.4.11. Hava Meydanları
2.4.12. Liman ve Rıhtımlar
2.4.13. İskeleler
2.4.14. Çekek Yerleri
2.4.15. Balıkçı Barınakları
2.4.16. Mendirekler ve Dalgakıran
2.4.17. Şamandıra, Dolfen ve Platformlar
2.4.18. Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları
2.4.18.1. Demiryolu Hatları ve İstasyonları
2.4.18.2. Metro Hatları ve İstasyonları
2.4.18.3. Tramvay Hatları ve İstasyonları
2.4.18.4. Teleferik Hatları ve İstasyonları
2.4.18.5. Telesiyej Hatları ve İstasyonları
2.4.18.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)
2.4.18.7. Duraklar
2.5. Kıyılar
2.6. Dolgu Alanları
2.7. Maden Ocakları

EK-1/C
3. ORTA MALLARI
3.1. Meralar
3.2. Yaylaklar (Yaylalar)
3.3. Kışlaklar
3.4. Umumi Çayır ve Otlaklar
3.5. Harman Yerleri
3.6. Panayır Yeri
3.7. Sıvat ve Eyrek Yeri
3.8. Umuma Ait Çekek Yerleri

EK-1/D
4. GENEL HİZMET ALANLARI
4.1. Meydanlar
4.2. Parklar ve Yeşil Alanlar
4.3. Mesire Yerleri
4.4. Rekreasyon Alanları
4.5. Otoparklar
4.6. Pazar Yeri
4.7. Genel Mezarlıklar
4.8. Umuma Ait Binalar
Not: Ek 2 ve devamındaki Ek’ler yer darlığı nedeniyle bülten’e alınamamıştır.
[R.G. 2 Ekim 2006 – 26307]
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Birinci dereceye yükselmiş olup 31/8/2006 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma
incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari
yargı hâkimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.
Ağustos 2006 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar
listeye dahil edilmemiştir.
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını
göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

Sicili
22008
22115
24408
29963
37605
37549
32140
32398
33458
33491
33514
37523
38700
38641
38433
37544

ADLİ YARGI
A - HÂKİM SINIFI
Adı ve Soyadı
Görevi
Neşet EREN
Silivri Hâkimi
Faris BAŞARAN
Tekkeköy Hâkimi
Muammer AKÇAY
Osmaniye Hâkimi
Ahmet Nedim ÜNAL
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Arzu NOGAY
Düzce Hâkimi
Yurdanur BALKAN
Körfez Hâkimi
Nurcan ATEŞ
Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Derya KONAK
Kırklareli Hâkimi
Ali Yücel ERDOĞDU
Söke Hâkimi
Şevki ULUÇAM
Trabzon Hâkimi
Erdoğan ŞİMŞEK
İstanbul Çocuk Mahkemesi Üyesi
Hatın KARATAŞ
Şanlıurfa Hâkimi
Sultan Semiha GÖKER Yargıtay Tetkik Hâkimi
Erol TAŞ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Özgül ÖZKAN ÜRÜN Şereflikoçhisar Hâkimi
Abdulkadir ÇAKIR
Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

37547
38131
37520
38424
37146
37167
37206
37281
37293
37309

37280
40334

Selma EKER
Dörtyol Hâkimi
Sevil TOSUN KARATAŞSivrice Hakimi
Mustafa DEMİREL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gülay BEKAR ALPAN Gölcük Hâkimi
Cüneyt AKDENİZ
Şanlıurfa Hâkimi
Hacı Hüseyin ORHAN Niğde Hâkimi
Süleyman TOPRAK
Kars Hâkimi
Murat OKŞAN
Gemlik Hâkimi
Arif ALEMDAR
Adalet Müfettişi
Ali ATAY
Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı
Ali BORA
Çorum Hâkimi
Mustafa GÖÇER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Esin ÇULHA
Çorum Hâkimi
Atila KARATOY
Karaman Hâkimi
Veysal BEKTAŞ
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik
Hakimi
Abdullah KAYA
İstanbul Hâkimi
Hakan DOĞAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Osman KAYA
Ağrı Hâkimi
İhsan Tayfun DEMİRCİ Kahramanmaraş Hâkimi
Yücel VAROL
Köyceğiz Hâkimi
Ali ERTAN
Yozgat Hâkimi
Oktay DAYİ
Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Naci AYDIN
Bartın Hâkimi
İsmail KURT
Orhaneli Hâkimi olup Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü yetkili Tetkik Hâkimi
Mehmet TÜFEKÇİBAŞI Kahramanmaraş Hâkimi
Cebrail YAŞAR
Erdemli Hâkimi

23124
24059
24621
29888
30878
37589
32328
37118
38761
38560
37526
35879
37091
37204
37220
37221
37302
37322
37334
37372
37400

B - SAVCI SINIFI
Ekrem Çetin HAKTANIRGerede Cumhuriyet Savcısı
Tuna GÜNGÖR
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Adnan DEMİR
Körfez Cumhuriyet Savcısı
Ali Hacı İBRAHİMOĞLU Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Mustafa GÖKAY
Kozan Cumhuriyet Savcısı
İsmail KOCAOĞLU
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Muhittin YILDIRIM
Karabük Cumhuriyet Savcısı
Mustafa ÇİÇEK
Pendik Cumhuriyet Savcısı
Can Şükrü GENÇKAN Amasya Cumhuriyet Savcısı
Bekir TOPRAK
Burdur Cumhuriyet Savcısı
Oğuzhan Atamtürk UYAR Aliağa Cumhuriyet Savcısı
Selim ÇORBACIOĞLU Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Baki Yiğit ÇAKMAKKAYAHopa Cumhuriyet Savcısı
Halim GÖKSU
İnegöl Cumhuriyet Savcısı
Bayram ERTAŞ
Muş Cumhuriyet Başsavcısı
Mukaddem GEZER
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Tuncer ÇETİN
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Ahmet ÇAM
Geyve Cumhuriyet Savcısı
Tuncay DEMİRCİ
Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
Ali ÖZTÜRK
Menemen Cumhuriyet Savcısı
Mendires ARICAN
Kozan Cumhuriyet Savcısı

37327
37348
38722
38817
37152
37161
37171
37339
37404
37406
37411
37464
38714
38785

37414
37537
37575
38710
37143
37157
37159
37163
37186
37192
37196
37229
37245
37298
37304
37506
37529
37532
37566
37584
38436
38485
38644
38655
38687
38693
38695
37177
37509

Mithat KUTANOĞLU Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı
Savaş DÜZGÜN
Finike Cumhuriyet Savcısı
Mahmut TOKMAK
Zile Cumhuriyet Savcısı
Hayati KESKİN
Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı
Şeyhmus ŞAT
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Ünal BİNGÜL
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
İlker ÇETİN
Didim Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet ÇITANAK
Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Serdar GÜR
Bağcılar Cumhuriyet Savcısı
Metin ATEŞ
Şile Cumhuriyet Savcısı
Abdullah Fuat KOCATEPE Menemen Cumhuriyet Savcısı
Ali Metin DOĞAN
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Ali İhsan GÜLDEMİR Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Muhittin BAYIRKÖYLÜ Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Yusuf Taner YILDIZ
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Mustafa DURMUŞ
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Turhan ELBİSTAN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Ali BAHADIR
Serik Cumhuriyet Savcısı
Cengiz KAPUSUZ
Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı
Onur OĞUZER
Bandırma Cumhuriyet Savcısı
Sırrı TOPLUYILDIZ
Üsküdar Cumhuriyet Savcısı
Yaşar Sami BÖLÜKBAŞIÇatalca Cumhuriyet Savcısı
Mustafa KIZILATEŞ
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Bülent ALBAYRAK
Çat Cumhuriyet Savcısı olup Adli Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkili
Tetkik Hâkimi
Osman İlter DOGAN
Adalet Müfettişi
Fahrettin Kemal YERLİ Salihli Cumhuriyet Savcısı
Emrullah İSKENDEROĞLU Samsun Cumhuriyet Savcısı
Sacit AKDAĞ
Kestel Cumhuriyet Savcısı
Hasan YILDIRIM
Yargıtay Tetkik Hâkimi

38346
38439
38043
38052
38048
37897
37906
37913
37973
38009
38023
38455
37789
37819
37823
37831
37860
37861
37867

C - İDARİ YARGI
Sebahattin ÜNAL
Danıştay Tetkik Hâkimi
Uğur ŞAHİN
Mersin Vergi Mahkemesi Başkanı
Hüseyin MISIR
Danıştay Tetkik Hâkimi
Tarık ÖZDİREK
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Muhammet Önder TEKİNDanıştay Tetkik Hâkimi
Hamza EYİDEMİR
Danıştay Tetkik Hâkimi
Tekin YALIM
Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Engin KAZAK
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Ertan ERKAN
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Mustafa ARSLAN
Mersin İdare Mahkemesi Başkanı
Önder GÜLAÇTI
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Haşim GÜNEY
Danıştay Tetkik Hâkimi
Sadık SAĞLAM
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Hasan DELİCE
Danıştay Tetkik Hâkimi
Muhammet Ali ÖZTÜRKLER
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Adnan DİKENLİ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Mustafa ARIK
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmet BARIŞ
Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanı
Ergün GÖKDAM
Danıştay Tetkik Hâkimi

37909
37985
38005
38008
38041
38054
38055

Erkan KUNDURACI
Fetih SAYIN
Dr. Meriç ERDOĞAN
Hasan UZUNOVA
İsmail KURUMLU
Ali ÜZER
Mürsel İYİDOĞAN

Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi
Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı
Adana Vergi Mahkemesi Üyesi
Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık
yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2006 dönemi sonuna kadar bitiren adlî yargı
hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir listeler
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda
gösterilmiştir.
Sürelerini doldurdukları hâlde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren
otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile
durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
ADLÎ YARGI
A - HÂKİM SINIFI
Sicil No :
:

Adı ve Soyadı

:

Memuriyeti

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
34882
35037
35041
35292
36951
37149
37160
37182
37222
37238
37246
37311
37365
37499
37559
37583
37941

Mehlika ÇAKIROĞLU TEKİN
Arzum BELLER ARSLAN
Hüseyin PALTA
Orhan DALKIRAN
Celal DURSUN
Okan ERDOĞAN
Murat GÖKÇEL
Ali İhsan YILMAZ
Mustafa BOZ
Filiz ÇELİK KARANFİL
Mustafa AKIN
Tahir İNAN
Dilek DİK
Ahmet ATAŞ
Cevdet ÖZCAN
Fahri UZUN
Ali YÜKSEL ÖZMEN

Bakırköy Hâkimi
Mardin Hâkimi
Bucak Hâkimi
Keşan Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimi
Adana Hâkimi
Silifke Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Bingöl Hâkimi
Akşehir Hâkimi
Ereğli (Karadeniz) Hâkimi
Dikili Hâkimi
Bandırma Hâkimi
Serik Hâkimi
Akçakoca Hâkimi
Adalet Müfettişi
Ayaş Hâkimi

37944
37951
37956
37963
38056
38060
38062
38067
38068
38071
38072
38078
38081
38083
38084
38092
38102
38110
38119
38122
38123
38125
38130
38137
38138
38146
38147
38155
38156
38161
38164
38168
38170
38174
38175
38178
38179
38182
38183
38188
38194
38196
38197
38198
38199
38200
38202
38207
38210

Mustafa ARTUÇ
Yeşim SAYILDI
Erol MUTLU
Alp Aziz BACAK
Ayfer PİRDAL
Levent USTA
Oktay KAHYAOĞLU
Şamil İNAN
Mevlüt ÇIRAK
Yusuf GÖRÜR
Halil İbrahim KEBEŞOĞLU
Temel BİRİNCİ
Bayram DEMİRCİ
Serkan AKKUM
Mahmut EGE
Hakan TAT
Ahmet YILMAZ
Kemal KURT
Abdulkadir GÜLTEKİN
Mehmet ÖZKAN
Bülent YILMAZ
Abdurrahman Orkun DAĞ
Kayhan YILDIRIM
Avni Kağan KAYTANCI
Ali BELEN
Ceylan ARZİK
Berrin ŞEKER
Nuran TORLAK
Emine ÖZDEMİR BAYRAM
Mustafa DURAN
Yadigar KARTAL
Melek Mine KALAYCI
Yüksel KOCAMAN
Emine KÜÇÜKSÖZEN
Sabri Lider ŞENGÜL
Ali Yusuf BAŞARAN
Tamer YALÇIN
Orhan YİĞİT
Hava ÇARIKCI
Cengiz SAYILGAN
Kemal VARAN
Mustafa Taner UYAR
Fatih AKSOY
Abdurrahman YILMAZ
Mehmet KESKİN
Saim Can ÇAYCOŞAR
Celalettin EKİNCİ
Mehmet Emin ÖZER
Mehmet ÇELEBİ

Yargıtay Tetkik Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Fatsa Hâkimi
Rize Hâkimi
Merzifon Hâkimi
Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Alaşehir Hâkimi
Amasya Hâkimi
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Adalet Müfettişi
Karaisalı Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Korkuteli Hâkimi
Acıpayam Hâkimi
Kızıltepe Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Trabzon Hâkimi
Fethiye Hâkimi
Polatlı Hâkimi
Kuyucak Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Babaeski Hâkimi
Salihli Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimi
Niğde Hâkimi
Amasya Hâkimi
Adalet Müfettişi
Gölcük Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Silivri Hâkimi
Çubuk Hâkimi
Gömeç Hâkimi
Didim Hâkimi
Kırıkkale Hâkimi
Kırklareli Hâkimi
İskenderun Hâkimi
Çumra Hâkimi
Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kumluca Hâkimi
Balâ Hâkimi
Zonguldak Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adalet Müfettişi
Yargıtay Tetkik Hâkimi

38226
38234
38239
38257
38258
38259
38262
38263
38264
38267
38274
38278
38281
38287
38296
38303
38304
38305
38313
38314
38318
38484
38508
38528
38554
38569
38639
38645
38668
38705
38728
38801
38805
40054
40130
40293
40298
40329
41372
41375
41399
42158
38253
37214
38675

Ali ÇETİN
Mehmet Ali GÜRBÜZ
Serpil COŞKUN BAYAZIT
Süheyla YILDIRIM
Hülya ERİM DALASLAN
Burçin ÇETİNER
Halil AYDIN
Sema USTA ASLAN
Sermin ERTEM
Aynur TEKİN GÜL
Nebahat BAYSAL GÜL
Sema BAHÇECİ
Remzi GEMİCİ
İsmet GÜLBİÇİM
Yaşar Sevim DURMAZ
Hakan MACAR
Nehare MECİT
Sevinç EREN BAYRİ
Seher AK
Aynur MUTLU ALTIN
Hatice ALTINKAYNAK
Nihat ZİNCİRLİ
Cemil GEDİKLİ
Mehmet ÖZGÜR
Nejdet ÇOŞKUN
Atilla TANRIVERMİŞ
Selçuk SAYILDI
Niyazi AKDOĞAN
Esin ÖZBİLGİN
Ayla YALÇINÖZ ŞAHİN
Kadir GEZİCİ
Dilek YARIMÇELİK BİNİCİ
Mustafa USLU
Mustafa BAŞER
Mehmet Nuri ÖZBEY
Şener YILDIRIM
Hatice ALTINÖZ
Durmuş ÖZCAN
Gökhan ŞİMŞEK
İsmail YOĞURTÇU
Tufan ARSLANTAŞ
Ferhan ACAR
Gülsay TURAN
Rana AKSOY
Nermin SOMAN SATIR

Gaziantep Hâkimi
Niğde Hâkimi
Beypazarı Hâkimi
Osmaniye Hâkimi
İskenderun Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mustafakemalpaşa Hâkimi
Kocaeli Hâkimi
Eskişehir Hâkimi
Alanya Hâkimi
Alanya Hâkimi
Didim Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Burhaniye Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kırşehir Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Söke Hâkimi
Gemlik Hâkimi
Bartın Hâkimi
Ünye Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Karaburun Hâkimi
Silivri Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İnebolu Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Tarsus Hâkimi
Viranşehir Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Oğuzeli Hâkimi
Seydişehir Hâkimi
Van Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimi
Ordu Hâkimi
Mut Hâkimi
Ula Hâkimi
Çaldıran Hâkimi
Malazgirt Hâkimi
Çınar Hâkimi
Çankırı Hâkimi
Dinar Hâkimi

3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

37350
38089
38111
38208
39545
39546
39585
39596
39619
39647
39670
39696
39774
39800
39815
39882
39928
39961
40055
40067
40234
40250
40259
40274
40296
40446
40926
40986
41037
41378
41541
42152
42161
42180
42186
42704
40248
39707
39530
39933
40200

Arzu CANİKOĞLU
Figen ULU KARAKÜTÜK
Ender KÖSE
Yahya AYYILDIZ
Nutullah SUBAŞI
Serdar GÖÇER
Mehmet GÜVEN
Alper MOLLAOĞLU
Mehmet ÖZDEMİR
Erkan TIMBIL
Yusuf DOĞAN
Osman Burhaneddin TOPRAK
Mehmet KÖYLÜ
Ali Efendi PEKSAK
Şennur AKSU ÇALIK
Talip AYDIN
Mustafa ÇORUMLU
Servet YETİM
Mehmet UĞURBAŞ
Şimşek KÜYÜK
Rifat İNANÇ
Ali Rıza DOĞMUŞ
Ahmet Kerem ŞAMLI
Murat ÇOLAK
Kadir KURU
Yusuf ALTUN
Murat SAZAK
Serpil ÇETİNKARA BAKIR
Cemalettin ŞAHAN
Adem ARSLAN
Sultan KAÇAR
Mehmet Veysi AKTAŞ
Gökhan TANERİ
Necmettin KAFALI
Mustafa SAVAŞ
Rüstem SEZGİN
Sıtkı Hasan SÖYLEMEZOĞLU
Serap AYGÜN
Meral KAYA
Erdoğan BOZKURT
Ömer Faruk TÜFEK

Keşan Hâkimi
Tokat Hâkimi
Dörtyol Hâkimi
Uluborlu Hâkimi
Espiye Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Pozantı Hâkimi
Çayeli Hâkimi
Sındırgı Hâkimi
İpsala Hâkimi
Gönen Hâkimi
Karasu Hâkimi
Şereflikoçhisar Hâkimi
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sultanhisar Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Çankırı Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Sungurlu Hâkimi
Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Adalet Müfettişi
Kastamonu Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Siverek Hâkimi
Siverek Hâkimi
Ergani Hâkimi
Gediz Hâkimi
Çivril Hâkimi
Pasinler Hâkimi
Niksar Hâkimi
Silopi Hâkimi
Kozluk Hâkimi
Gülşehir Hâkimi
Sultandağı Hâkimi
Sorgun Hâkimi
Sandıklı Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Düzce Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Nusaybin Hâkimi
Şırnak Hâkimi

4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
39950
40767
40781
40800

Yıldıray ÖĞÜT
Doğan AĞIRMAN
Züriyet AKGÜL
Levent YÜKSEL

Perşembe Hâkimi
Taşköprü Hâkimi
Muş Hâkimi
Gölyaka Hâkimi

40812
40827
40829
40830
40833
40838
40840
40841
40842
40844
40845
40850
40862
40864
40868
40874
40879
40885
40904
40910
40922
40931
40935
40949
40960
40967
40968
40984
40996
40998
41006
41014
41021
41050
41055
41061
41067
41068
41071
41084
41091
41098
41125
41133
41844
41855
41876

Melih UÇAR
Fetiye
(ÇOLAK)HAKGEÇİRMEZ
Nahit GEZGİN
Ayşe DOĞAN
Deniz CABBAROĞLU
Filiz ÖZDEMİR
Hasan KÜÇÜKOSMAN
Suzan YALÇIN KUTLU
Vedat YALÇIN
Şengül ELİŞ BİÇİCİOĞLU
Şükrü ULUYOL
Mustafa Ümit ÇOKRAK
Oğuzhan KARAHAN
Ayben İYİSOY
Yakup DOKGÖZ
Hasan ÖZCAN
Murat SAZ
Necla DOĞAN
Erhan KÖSE
Yeter Sibel TURAN
Servet SAĞLAM
Yasemin POLAT
Cemal KÖK
Mustafa ALKAN
Selçuk ALTUN
Funda KÖSE
Mahmut CEVİZLİKOYAK
Murat ÖZADENÇ
Afife (DİLEK) KELEŞ
Figen YILMAZ
Abdullah TANRIVERDİ
Oğuzhan TÜRKOĞLU
Pınar TAŞKIRAN
İsmigül ÇIRPI
Hatice TÜLÜOĞLU
BAŞTUGAN
Harun YILDIZ
Ali Osman SAMSA
Seher ÇINAR DEMİREKİN
Zülfikar ALTINYÜZÜK
Mustafa DİBA
Işıl KÜTÜK
Fatma Betül ÖRER
Murat GÜLER
Feramuz TEKBIYIK
Osman ÇAĞUN
Murat AZAKLI
Şükrü DURMUŞ

Elbistan Hâkimi
Bodrum Hâkimi
Borçka Hâkimi
Çankırı Hâkimi
Samandağ Hâkimi
Marmaraereğlisi Hâkimi
Eleşkirt Hâkimi
Tavas Hâkimi
Iğdır Hâkimi
Ayvacık (Çanakkale) Hâkimi
Kurşunlu Hâkimi
Bayburt Hâkimi
Osmaneli Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Uzunköprü Hâkimi
Gümüşhane Hâkimi
Acıpayam Hâkimi
Sarıgöl Hâkimi
Yazıhan Hâkimi
Hakkâri Hâkimi
Kâhta Hâkimi
İskilip Hâkimi
Ovacık (Tunceli )Hâkimi
Mudurnu Hâkimi
Arhavi Hâkimi
Yatağan Hâkimi
Ilgaz Hâkimi
Hendek Hâkimi
Erzincan Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gümüşhacıköy Hâkimi
Anamur Hâkimi
Boyabat Hâkimi
Sarıkaya Hâkimi
Hakkâri Hâkimi
Yüksekova Hâkimi
Siverek Hâkimi
Korkuteli Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ermenek Hâkimi
Koçarlı Hâkimi
Banaz Hâkimi
Kandıra Hâkimi
Gölhisar Hâkimi
Lapseki Hâkimi
Maçka Hâkimi
Pazaryeri Hâkimi

42079
42173
42184
42205
42206
42666
42690
42703
43844
95183
41026
41831
42050
42016
42110
42008
98368

Özlem UĞUR EKİNCİ
Murat TOLAN
Mehmet ARSLAN
Cem ŞEN
Pürzan KARAHAN
Necdet ÖZTÜRK
Özlem KAYHAN
Menekşe DURAK UYAR
Şebnem KARABODUK
Dilek BATUR
Mahmut MAVİ
Muzaffer ŞAKAR
Nurol KARADENİZ
Okan ALBAYRAK
Ramazan DEMİRYÜREK
Kazim Menderes USLU
Asena BİÇER

Bigadiç Hâkimi
Yüksekova Hâkimi
Bozyazı Hâkimi
Dargeçit Hâkimi
Mazıdağı Hâkimi
Sulakyurt Hâkimi
Çayıralan Hâkimi
Perşembe Hâkimi
Kumru Hâkimi
Erbaa Hâkimi
Taşköprü Hâkimi
Kurşunlu Hâkimi
Suruç Hâkimi
Kofçaz Hâkimi
Selim Hâkimi
Akseki Hâkimi
Gülnar Hâkimi

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler :
40489
40581
42347
42349
42354
42355
42356
42357
42362
42364
42367
42372
42381
42385
42389
42390
42401
42403
42405
42411
42418
42421
42425
42429
42434
42442
42445
42448
42450

Mustafa KÜÇÜKASLAN
Şenol DEMİR
Yusuf BABAYİĞİT
Mustafa KEÇELİ
İbrahim KAYABAŞI
Alparslan KOÇAK
Tülin ERDOĞDU
Özgür KUZULU
Zafer Gökhan MIHÇI
Kadir AYKAÇ
Galip BÜTÜN
Kürşat KÖYLÜ
Emin KAYA
Aliye YILDIZ VARSIN
Ahmet TÜRKERİ
Timur DEMİR
Bülent ALTUN
Nurcan ÖZKAN
Selçuk TELLİ
Mustafa KARABAY
Aslı SAYDAM
Zeynel Umut YILMAZ
Hacer DAĞ
Hülya AVCI DAĞ
Fatih CAN
Oğuzhan AKKURT
Bayram ALBAYRAK
Esra Seden ÇİVİ
Yavuz AYDIN

Alanya Hâkimi
Nazilli Hâkimi
Devrek Hâkimi
Yunak Hâkimi
Suluova Hâkimi
Suşehri Hâkimi
Saray (Çorlu)Hâkimi
İhsaniye Hâkimi
Erciş Hâkimi
Torul Hâkimi
Seben Hâkimi
İkizdere Hâkimi
Başkale Hâkimi
Aralık Hâkimi
İmranlı Hâkimi
Sarıveliler Hâkimi
Keles Hâkimi
Akyurt Hâkimi
Göksun Hâkimi
Kaş Hâkimi
Tatvan Hâkimi
Kurucaşile Hâkimi
Pazarcık Hâkimi
Sarayönü Hâkimi
Eruh Hâkimi
Ağın Hâkimi
Çamardı Hâkimi
Cihanbeyli Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

42461
42466
42470
42471
42474
42479
42487
42488
42490
42497
42500
42508
42516
42532
42534
42558
42567
42577
42581
42582
42583
42588
42590
42594
42600
42602
42606
42611
42612
42617
42619
42633
42635
42640
42646
42647
42650
42655
42658
42667
42670
42671
42673
42679
42710
95206
98215
42505
42459

Tülün KALOĞLU
Çelikhan Hâkimi
Tuğba Zülbiye SUCU
Kağızman Hâkimi
Erdem ODABAŞIOĞLU
Mutki Hâkimi
Emrah APAYDIN
Patnos Hâkimi
Güliz OKYAR ÇALIŞKAN
Nusaybin Hâkimi
Selçuk Barış BOYBEYİ
Suruç Hâkimi
Hatice ÖZTÜRK
Şebinkarahisar Hâkimi
Yasemin KARABİDEK
Haymana Hâkimi
Erdoğan ÇİÇEK
Karaisalı Hâkimi
İsa ÇELİK
Adilcevaz Hâkimi
Ali Erdem SEVDİM
Hozat Hâkimi
Selma SÜLE
Sinanpaşa Hâkimi
Mehmet KÜSMÜŞ
Taşlıçay Hâkimi
Aydın ÇOLAK
Siirt Hâkimi
Suat SONAY
Bozova Hâkimi
Mehmet ASLAN
Pazaryeri Hâkimi
Seçkin ÜRKMEZ
İliç Hâkimi
Asiye KAHYA
Şırnak Hâkimi
Ali Rıza BAYIR
Kiğı Hâkimi
Vedat YALÇIN
Kale Hâkimi
Ömer SİVRİKAYA
Daday Hâkimi
Kerim KIRIM
Bahçesaray Hâkimi
Hüseyin UĞURLU
Viranşehir Hâkimi
Faruk ERDOĞAN
Muradiye Hâkimi
Erdal KILIÇ
Hassa Hâkimi
Gülben (CANITEZ) DURAN
Kandıra Hâkimi
Mümin ŞEN
Patnos Hâkimi
Yusuf DEMİRCİ
Abana Hâkimi
Pınar KABAOĞLU KILIÇ
Beyşehir Hâkimi
Ömer POLAT
Bayburt Hâkimi
Salih Emre NUROĞLU
Çaycuma Hâkimi
Neslihan Havva KARAKAYIŞ Gölyaka Hâkimi
Mehmet TURAN
Ovacık (Karabük) Hâkimi
Nuriye TAŞDEMİR
Suşehri Hâkimi
Hande Burçin MIHÇI
Erciş Hâkimi
Fatma BABAYİĞİT
Devrek Hâkimi
Ulvi ALTINIŞIK
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Bülent AĞKOÇ
Kula Hâkimi
Burak KILIÇ
Ağrı Hâkimi
Tubanur KARAKURT AKKAYA Derinkuyu Hâkimi
Fatma AYDEMİR
Şarkışla Hâkimi
Arzu KARAKÜLAH
Datça Hâkimi
Hülya ÖZKAN
Yalvaç Hâkimi
Abdullah MURAT
Çardak Hâkimi
Erdem DOĞAN
Almus Hâkimi
Handan TUNÇ
Ağrı Hâkimi
Yakup ASİL
Gelendost Hâkimi
Rahmi KURT
Meriç Hâkimi
Seyit Abdulhakim ŞAHİN
Hanak Hâkimi

42697
92664
95127
98125
98126

Yunus HEPER
Yaşar ÇELENK
Musa TANRISEVEN
Habibe EFE
Emine AKÇAKOCA

Diyarbakır Hâkimi
Turgutlu Hâkimi
Perşembe Hâkimi
Pınarbaşı (Kayseri)Hâkimi
Develi Hâkimi

92503
92505
92506
92508
92509
92516
92519
92521
92523
92524
92525
92530
92531
92532
92533
92534
92535
92536
92539
92542
92546
92547
92548
92549
92550
92552
92553
92555
92562
92564
92567
92573
92574
92577
92581
92582
92585
92586
92591
92593
92594
92595

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler :
İbrahim SEPETLER
Bozova Hâkimi
Ahmet ÖDÜL
Yomra Hâkimi
Rabia (ÖZCAN) TAŞ
Bandırma Hâkimi
Ali ÖZDEMİR
Mucur Hâkimi
Serdar CEYLAN
Amasya Hâkimi
İsmet BOZKURT
Dursunbey Hâkimi
Armağan BURAN
Muş Hâkimi
Ayfer GÖRENEK
Alaca Hâkimi
Çağrı AKSU BAŞARAN
Bitlis Hâkimi
Nurşen Öner ARSLAN
Tavşanlı Hâkimi
Erhan ŞENGÜN
Ulus Hâkimi
Fatma KURŞUN
Kulu Hâkimi
Serkan BAŞ
Gördes Hâkimi
Osman Nesuh YILDIZ
Fethiye Hâkimi
Ayla ŞEKER
Gerze Hakimi
Sezgin GÜVERÇİN
Aksaray Hakimi
Dilek TUNÇ TÜRKOL
Çorum Hâkimi
Elif SÜLÜN
Bayramiç Hâkimi
Gülcan DEDE
İvrindi Hâkimi
Sibel ATACAN ULU
Van Hâkimi
Erhan KILINÇ
Gelibolu Hâkimi
İlyaz ÇORALI
Havza Hâkimi
Barbaros BOZKURT
Malatya Hâkimi
Mustafa BABAYİĞİT
Sarıkaya Hâkimi
Ali ÇELİK
Mardin Hâkimi
Hulusi CEYLAN
Çamlıdere Hâkimi
Yavuz ARICAN
Gümüşhacıköy Hâkimi
Şükran ORUÇ
Ardahan Hâkimi
Bahattin ARAS
Lüleburgaz Hâkimi
Hamdi VURAL
Şarköy Hâkimi
Mehmet TAZE
Akseki Hâkimi
Ahmet Hamdi BAYAR
Beşiri Hâkimi
İsmail KÖROĞLU
Osmaniye Hâkimi
Ramazan ÇAYLI
Akyaka Hâkimi
Halil SAĞLAM
Ardahan Hâkimi
Öznur DEMİRALAY
Havza Hâkimi
Esin Zeynep ÇELİK
Kilis Hâkimi
Dilek ÖZKAN EREN
Boğazlıyan Hâkimi
Bilge KÖNEZOĞLU
Akyazı Hâkimi
Umut ÇALIŞKAN
Dursunbey Hâkimi
Gökçen TÜRKER
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Gülden ŞENOL
Güdül Hâkimi

92596
92600
92601
92610
92634
92612
68445
92565
92566
92502
92511
92541
92559
92602
92614
92666
97966
98349
67169

Mehmet IŞIK
Hasan ERCAN
Rahime (KILINÇ) BAŞ
Harun KUKU
Selami YILMAZ
Ali İhsan İPEK
Ali Arslan KELAM
Ali CEYLAN
Muhammed Zeki TEMEL
Mehmet TEZGEL
Barış ERDOĞAN
Kazım Engin KARACA
Mehmet Ali GÜMÜŞ
Dursun SABAY
Bayram YAZAN
Emrah SARIKAYA
Necmeddin ÖZMEN
Turna YETİK
Yaşar BAŞ

Çorlu Hâkimi
Banaz Hâkimi
Siirt Hâkimi
Keçiborlu Hâkimi
Sinop Hâkimi
Ondokuzmayıs Hâkimi
Sinanpaşa Hâkimi
Nazilli Hâkimi
Gazipaşa Hâkimi
Bafra Hâkimi
Ardeşen Hâkimi
Van Hâkimi
Eğirdir Hâkimi
Alaşehir Hâkimi
Nevşehir Hâkimi
Ereğli (Karadeniz) Hâkimi
Yayladağı Hâkimi
Doğanşehir Hâkimi
Derinkuyu Hâkimi

7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
93873
58634
95001
95041
95066
95069

Nevin KAYINGÜL
Mehmet Uğur HANÇERLİ
Mustafa ÇAL
Melih AVCI
Uğur DAĞ
Mustafa İNANÇ

95087
95106

Ersin KARADAĞ
Talip DEMİRCAN

95112
95130
95145

Burhanettin ÖZTÜRK
Hidayet KAYNAK
Murat SANAN
Banu Aliye (KOCASOY)
ALKOÇ
Yavuz GÜRTEPE
Turgay YURDAKAL
Serkan ÇINAR
Ebru Havva AKBİLEK
Ali Rıza TÖNGÜR
Tülün KAFALI ERSOY
Ayşe Gül AYAZ
Müge KUT
Murat ŞAHİNKAYA
Şükran ŞANLIER
Murat AKSU
Kemal DADAK

92526
95015
95026
95031
95101
95139
97893
97895
97901
97902
97910
97937
97944

Doğanhisar Hâkimi
Bayat Hâkimi
Andırın Hâkimi
Tutak Hâkimi
Mihalgazi Hâkimi
Kumru Hâkimi
Doğanhisar eski Hâkimi hâlen Cizre
Cumhuriyet Savcısı
Patnos Hâkimi
Bafra eski Hâkimi hâlen Midyat
Cumhuriyet Savcısı
Tufanbeyli Hâkimi
Boyabat Hâkimi
Akkuş Hâkimi
Varto Hâkimi
Zara Hâkimi
Bozcaada Hâkimi
Erfelek Hâkimi
Gölpazarı Hâkimi
Kadışehri Hâkimi
İspir Hâkimi
Yıldızeli Hâkimi
Karasu Hâkimi
Baykan Hâkimi
Kozaklı Hâkimi
Mazgirt Hâkimi

97946
97949
97956
97957
97958
97960
97963
97970
97971
97973
97994
97996
97998
98007
98010
98018
98020
98022
98026
98029
98031
98033
98035
98041
98042
98047
98049
98051
98052
98061
98062
98068
98071
98074
98078
98088
98096
98102
98111
98112
98120
98121
98137
98141
98214
98351
94984
98072

Murat GÜLER
Fikret İLHAN
Elvan ZEYBEK
Hatice KELEŞ
Bülent Cem KOÇAK
Erhan DOĞAN
Meryem KAVUK
Selim ALTINAY
Mehmet ÖZALP
Fatih ÖZYURT
Davut ATAK
İbrahim KOZAN
Yusuf ARSLAN
Hakan ŞEKER
Yasemin KARADENİZ YILDIZ
Aslıhan ÇELİK
Zülal AKTOY
Mustafa KARAOSMANOĞLU
Tahsin MUTLU
Nermin Funda KUTLUK
KARADAĞ
Sabriye CAN SARAÇ
Fatih ACAR
Dursun Hayati YURTBAŞI
Tuncay ÇINAR
Selma (AYKAÇ) ERKAN
Hasan Kadir YILMAZTEKİN
Neslihan DAĞLI
Fatma Serap ÖZ
Gürkan SUNA
Özkan BARUT
Ahmet ARICIGİL
Fatma ÖNER
Cengiz KAYA
Esra ACAR
Soner AKKUŞ
İsmail YILMAZ
Hilal KILIÇ
Mevlana GÖZÜBÜYÜK
Abdurrahman GÖKÇELİ
Selim KÖKLEN
Asabil YIRTICI
Şehmus ÇELİKAL
Melikşah ŞENER
Türkan HALICI
Erhan POYRAZ
Serdar ÇİMEN
Zeki CİĞERCİ
Türker ÖZMEN

Güney Hâkimi
Tomarza Hâkimi
Meriç Hâkimi
Çekerek Hâkimi
Gökçebey Hâkimi
Torul Hâkimi
Yahyalı Hâkimi
Altınözü Hâkimi
Derik Hâkimi
Uludere Hâkimi
Pertek Hâkimi
Dargeçit Hâkimi
Sarıoğlan Hâkimi
Salıpazarı Hâkimi
Türkeli Hâkimi
Gökçebey Hâkimi
Zara Hâkimi
Kozaklı Hâkimi
Güroymak Hâkimi
Cizre Hâkimi
Çermik Hâkimi
Yenice (Çanakkale) Hâkimi
Gölköy Hâkimi
Sütçüler Hâkimi
Pasinler Hâkimi
Şavşat Hâkimi
Çiftlik Hâkimi
Çamlıhemşin Hâkimi
Ortaköy (Çorum) Hâkimi
Yunak Hâkimi
Selendi Hâkimi
İkizce Hâkimi
İscehisar Hâkimi
Siirt Hâkimi
Altınözü Hâkimi
Eflâni Hâkimi
Tonya Hâkimi
Çaykara Hâkimi
Kocaali Hâkimi
Lice Hâkimi
Çekerek Hâkimi
Gürgentepe Hâkimi
Bismil Hâkimi
Artova Hâkimi
İscehisar Hâkimi
Alucra Hâkimi
Görele Hâkimi
Çatak Hâkimi

97941
97890

İnci NASÖZ
Fatma ÖZTÜRK

Domaniç Hâkimi
Midyat Hâkimi
B – SAVCI SINIFI

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
35284
36818
36904
37018
37150
37172
37188
37194
37241
37314
37323
37359
37401
37580
38063
38065
38070
38073
38076
38086
38096
38098
38100
38103
38113
38116
38117
38121
38124
38127
38141
38145
38152
38157
38166
38181
38185
38189
38201
38212
38213
38216
38222

Talat KURUTAN
Gündoğan ÖZTÜRK
Arif Ramazan GÜR
Muhsin YILDIZ
Sefa ERTUNÇ
Zafer KOÇ
Lütfi GÜNER
Hasan HENDEK
Ersel ERTÜRK
Orhan OZAN
Muhittin BUYRUK
Mesut GENÇTÜRK
Cengiz TURAK
Mehmet Cebbar ÜLGEN
Aydın TORLAK
Şaban YILMAZ
Yakup ÖZDEMİR
İsmail DEĞİRMENCİ
Ömer Fatih TAZE
Özden DOĞAN
Ersin AKDERE
Rıfat ERTÜRKMEN
Cemal DUMAN
Mete ERCOŞGUN
Mehmet İlhan KÖMÜRCÜGİL
Ahmet KARACA
Ömer Faruk YURDAGÜL
Hasan KAYA
Orhan ELBEYLİ
Evliya ÇALIŞKAN
Tarık FIRAT
Önder YENİÇERİ
Yaşar ŞEN
Turgay TALAS
Celal TEKİN
Ayhan ÇELİK
Orhan GÜNGÖR
İhsan Kamil AKÇADIRCI
Bora ALPAN
Selahattin KANBUR
Cüneyt Gülabi VURUCU
Murat KAYANÇİÇEK
Hüseyin GÜMÜŞ

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Ünye Cumhuriyet Savcısı
Amasya Cumhuriyet Savcısı
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
İznik Cumhuriyet Savcısı
Niğde Cumhuriyet Savcısı
Midyat Cumhuriyet Başsavcısı
Kınık Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Keşan Cumhuriyet Savcısı
Polatlı Cumhuriyet Savcısı
Turhal Cumhuriyet Başsavcısı
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Gemlik Cumhuriyet Savcısı
Selçuk Cumhuriyet Savcısı
Yatağan Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Didim Cumhuriyet Savcısı
Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı
Babaeski Cumhuriyet Savcısı
Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Gemlik Cumhuriyet Savcısı
Çankırı Cumhuriyet Savcısı
Gölcük Cumhuriyet Savcısı
Muratlı Cumhuriyet Savcısı
Çatalca Cumhuriyet Savcısı
Sürmene Cumhuriyet Savcısı
Şile Cumhuriyet Savcısı

38225
38231
38240
38241
38248
38294
38308
38309
38312
38511
38685
38701
38780
38797
38819
38820
39781
40044
41366
42153
38756
38507
39681
38261
38101
38707
38818

Gökhan ŞEN
Mustafa ERCAN
Ergün TOKGÖZ
Fettah ÇAVUŞ
Özkan Levent TAŞKOPARAN
Mehmet ARAN
Salih TÜRKYILMAZ
Hidayet KAYA
Yaşar BOYRAZ
Ayhan AKTUĞ
Adnan ÖZCAN
Bilal YILDIZ
Hasan GÖNEN
Muammer TAŞAN
Osman OZAN
Bilgehan ERTAN
Mehmet KÖKLÜ
Ali ORHAN
Oğuz KARABUĞA
Ramazan USLU
Ünsal DEMİRCİ
Mehmet YILMAZ
Mustafa ÖZTÜRK
Hikmet ŞENTÜRK
Murat TÜRK
Kemal ÇETİN
Ahmet TOPALFAKIOĞLU

Milas Cumhuriyet Savcısı
Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı
Haymana Cumhuriyet Savcısı
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Bilecik Cumhuriyet Savcısı
Bucak Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Söke Cumhuriyet Savcısı
Edremit Cumhuriyet Savcısı
Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı
Silivri Cumhuriyet Savcısı
Edremit Cumhuriyet Savcısı
Çerkeş Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
İpsala Cumhuriyet Savcısı
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Bayramiç Cumhuriyet Savcısı
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Abana Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Afşin Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Çubuk Cumhuriyet Savcısı
Gönen Cumhuriyet Başsavcısı

3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
34597
38727
39482
39514
39554
39578
39598
39612
39656
39678
39700
39713
39773
39788
39825
39837
39843
39898
39906
39914
39929

Numan ERGÖL
Hüseyin KAPLAN
Muhammet Ali KARAKAYA
Ali AĞAÇDAN
Mehmet VELİCAN
Hasan KOL
Levent KENT
Ahmet BEYTAR
Burhanettin GÜL
İlyas ÖZBEK
Osman ŞANAL
Vahit KAYADUMAN
Fatih ÖZKUL
Hakan Ali ERKAN
Harun MERT
Zafer KILINÇ
Gökhan ELMALI
Naim KARAAĞAÇ
Tugay TARIMCI
Uğur UZUN
Yılmaz ÇİFTÇİ

Hozat Cumhuriyet Savcısı
Gerze Cumhuriyet Savcısı
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Erbaa Cumhuriyet Savcısı
Foça Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Buldan Cumhuriyet Savcısı
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
Sarayönü Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Eceabat Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Akyazı Cumhuriyet Savcısı
Bandırma Cumhuriyet Savcısı
Siirt Cumhuriyet Savcısı
Gerede Cumhuriyet Savcısı

40015
40077
40139
40165
40243
40822
41023
41359
41365
41108
42065
42156
42691
39988
40003
39941

İsmail UÇAR
Mustafa TARSUSLU
Miktat BAŞARAN
Hafız Yüksel ÜNAL
Yılmaz KISTI
Zafer ASKER
Adnan DEMİR
Mehmet Ersin BERBER
Faruk MERT
Mehmet Ali SAYAN
Fahrettin KOÇ
Mesut ARKUNTAŞ
Necat BATUR
Ömer Serdar ATABEY
Tuncay ALPER
İsmail BÜYÜKGÜMÜŞ

Aksaray Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Kadirli Cumhuriyet Savcısı
Sungurlu Cumhuriyet Savcısı
Muratlı Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı
Yerköy Cumhuriyet Savcısı
Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Kepsut Cumhuriyet Savcısı
Aşkale Cumhuriyet Savcısı
İyidere Cumhuriyet Savcısı
Erbaa Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Ulaş Cumhuriyet Savcısı

4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:
40762
40793
40814
40817
40818
40819

Osman ÖZDAMAR
Hamza ÖZEY
Şükrü UYSAL
Lütfullah Sami ÖZCAN
Ali EĞRİ
Tamer BAYRAKTAR

40825 İbrahim BAYTEKİN

Çal Cumhuriyet Savcısı
Şenkaya Cumhuriyet Savcısı
Ula Cumhuriyet Savcısı
Karapınar Cumhuriyet Savcısı
Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı
Artvin Cumhuriyet Savcısı
Göle Cumhuriyet Savcısı
./…

- 15 40853
40856
40857
40873
40881
40893
40894
40895
40902
40907
40925
40939
40980
40981
40988
40992
41013

Ümit ARSLAN
Mevlüt YALÇIN
Musa TAŞKIN
Nihat DEMİR
Mehmet BAYRAM
Recep BENLİ
Metin Kaan BARAN
Mahmut PEKDEMİR
Durdu ÖZER
Erdal ARAZ
Alaadtin AKDERE
Levent KAYA
Meltem ADAŞIROĞLU
Emin Kamil ÖZALP
Atalay AYGEÇ
Ali YALÇIN
Murat ATAN

41039 İrfan YILDIZ
41042 Resul KÖSE

Gediz Cumhuriyet Savcısı
Çan Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı
Batman Cumhuriyet Savcısı
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
Polatlı Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı
Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı
Acıpayam Cumhuriyet Savcısı
Araklı Cumhuriyet Savcısı
Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
Datça Cumhuriyet Savcısı
Şirvan Cumhuriyet Savcısı
Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı
Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı olup
Kamu İhale Kurumunda Görevli
Niksar Cumhuriyet Savcısı
Şarkışla Cumhuriyet Savcısı

41058
41069
41079
41088
41093
41369
41451
41908
41967
42201
42202
42204
42208
42294
42664
42689
42553
95220

Maruf TÜRKER
Orhan IRMAK
Gürkan KÜTÜK
Sırrı YÜCEL
İlker ÜNAL
Ahmet ÇAMOĞLU
Tuncay ÇOBAN
Emin Emre EKİNCİ
Bayram TURGUT
İbrahim YALÇIN
İbrahim KESKİN
Kenan DOĞAN
Sümer KÖYBAŞI
Barboros ARSLAN
Ramazan KEKLİK
Enver TUNÇ
Erol ÇELİK
Sedef YILMAZ

40947
39552
40899
42056
42005
42076

Hatice YAŞAR
Doğan Bülent BELLİ
Haluk GEDİKLİ
Fahri TURAN
Dr. Barış DUMAN
Hasan SAYAR

İslahiye Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Koçarlı Cumhuriyet Savcısı
Oltu Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
Bigadiç Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Susuz Cumhuriyet Savcısı
Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı
Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı
Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı
Mihalıçcık Cumhuriyet Savcısı
Afşin Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcısı
Kavak Cumhuriyet Savcısı
Pervari Cumhuriyet Savcısı
Kemaliye eski Cumhuriyet Savcısı halen
Karaman Hâkimi
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Kalkandere Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Akçadağ Cumhuriyet Savcısı
Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler;
38956
42288
42370
42386
42029
42388
42398
42404
42414
42419
42438
40442
42449
42460
42463
42483
42496
42513
42518
42519
42522
42523

Emin BİLSELOĞLU
Serkan ÖZGEN
İbrahim IŞIKTAŞ
Seyfullah IRK
Ahmet GÖÇMEN
Orçun ARILAR
Serkan TAŞ
Halit TUNÇ
Ahmet KURT
Mehmet Ali AZARKAN
Başak (YÜKSEL) KORKMAZ
Nuri KARAKUŞ
Tayfun ATAK
Osman KARAKOÇ
Bekir BAKAY
Volkan KAVUKÇU
Ali ARSLAN
Mustafa DEMİRCAN
Güngör KARAKOÇ
Hasan Tarkan GÜLBAHAR
Hasan KIDIL
Ömer YILMAZ

Bartın Cumhuriyet Savcısı
Çameli Cumhuriyet Savcısı
Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Keles Cumhuriyet Savcısı
Gercüş Cumhuriyet Savcısı
Hilvan Cumhuriyet Savcısı
Hınıs Cumhuriyet Savcısı
İskilip Cumhuriyet Savcısı
Dikili Cumhuriyet Savcısı
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
Varto Cumhuriyet Savcısı
Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı
Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı
Nurdağı Cumhuriyet Savcısı
Perşembe Cumhuriyet Savcısı
Hakkari Cumhuriyet Savcısı
Sandıklı Cumhuriyet Savcısı
Ulus Cumhuriyet Savcısı
Şemdinli Cumhuriyet Savcısı
Artvin Cumhuriyet Savcısı
Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı

42531
42537
42542
42547
42548
42550
42554
42561
42589
42592
42593
42604
42605
42622
42676
42680
42685
95224

Barış SOĞUKPINAR
Yunus Abdullah TOKGÖZ
Necip DOĞAN
Nazmi EMİRHASANOĞLU
Hasan KÜÇÜKOSMANOĞLU
Oğuzhan DÖNMEZ
Ulaş YILMAZ
Mehmet AYAZ
Ümit Şafak KOÇAK
Ali ÖZDEMİR
Mustafa ARDAL
Özlem Pınar AĞAKOÇ
Nurullah YAMALI
Ömer SÖMELİ
Fatih KAYINGÜL
Ahmet GÜLER
Osman KÖSE
Mustafa Özcan UYGUN

42395
42580
42621
46544
98436
98283

Dursun ÇAKIL
Metin BEYHAN
Yaşar ADIGÜZEL
İhsan TABUR
Murat UZUN
Durmuş Ali İLKİZ

Sultandağı Cumhuriyet Savcısı
Göynük Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Tortum Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Beydağı Cumhuriyet Savcısı
Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı
Arsin Cumhuriyet Savcısı
Kozaklı Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcısı
Kula Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Ferizli Cumhuriyet Savcısı
Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı
Yüksekova Cumhuriyet Savcısı
İspir Cumhuriyet Savcısı
Hassa Cumhuriyet Savcısı
Edirne eski Cumhuriyet Savcısı halen
Kovancılar Hâkimi
Felâhiye Cumhuriyet Savcısı
Bafra Cumhuriyet Savcısı
Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı
Daday Cumhuriyet Savcısı
Reşadiye Cumhuriyet Savcısı

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler:
92501
92512
92513
92515
92518
92522
92537
92538
92544
92545
92551
92554
92558
92561
92569
92572
92576
92578
92579
92580
92583
92588
92597

Halid Haki BARUT
Ayşenur ÖZDEMİR
Engin TAŞ
Remzi BAŞARAN
Zafer SALAN
Mehmet AÇIKGÖZ
Mustafa MANGA
Ömer Faruk KURŞUN
Serkan NOGAY
Uğur BÜTÜNER
Ahmet Tufan TAŞMERTEK
Mustafa BAŞDAŞ
Şakire Nurten ÖZEL
Eren ŞENLİ
Bülent BAĞCI
Serdar DURMUŞ
Erdoğan DEMİRTAŞ
Mehmet Şirin IŞIK
Murat GÖLYERİ
Şerife ŞAHİN
Nurullah TEKİN
Mehmet ÇAKMAK
Mert ELİBOL

Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Bandırma Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Kulu Cumhuriyet Savcısı
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Savcısı
Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcısı
Marmara Cumhuriyet Savcısı
Eceabat Cumhuriyet Savcısı
Ilgın Cumhuriyet Savcısı
Vize Cumhuriyet Savcısı
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Afyon Cumhuriyet Savcısı
Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

92598
92599
92603
92604
92607
92609
92611
92613
92635
92640
92667
92671
98140
92605
92665
92684
97968
97969
98352
98406
92608
74017

Ertan ER
Şaban ÖZDEMİR
Osman KILIÇASLAN
Osman ÖCEL
Muhammet VAROL
Metin ÖZYURT
Özlem ATUK ÇILDIR
Emin AYDIN
İlker ÇALIŞKAN
Deniz GÜLHAN
Hasan DURSUN
Adnan KÜÇÜKYUMUK
Süleyman ÖZAR
Serdar AKAN
Ercan TÜRKOL
Süleyman TÜRKARSLAN
Muharrem İlhan KOÇ
Serdar TUNCAL
Muhammet Üzeyir KARABIYIK
Hakan Abdulhamid YAVUZ
Togay AKDEMİR
Mehmet DAĞLI

Tirebolu Cumhuriyet Savcısı
Sarayköy Cumhuriyet Savcısı
Bayburt Cumhuriyet Savcısı
Kars Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Savur Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Savcısı
Karapınar Cumhuriyet Savcısı
Şuhut Cumhuriyet Savcısı
Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
Kadışehri Cumhuriyet Savcısı
Maden Cumhuriyet Savcısı
Hazro Cumhuriyet Savcısı
Şenkaya Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Çayıralan Cumhuriyet Savcısı

7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler;
92636
95045
95078
95108
95142
95059
98089
98090
98092
98039
98040
97942
97940
97939
97938
97931
97945
95006
98118
98117
97955
98115
98114
95075
97965
97967

Mehmet YILMAZ
Celal AYGÜL
Hüsnü Sıdal ŞAYIK
Mehmet DEMİR
Mehmet ARIÇ
Hasan ÇAMLIBEL
İbrahim GÜLKILIK
Cafer Teyyar ALPER
Yavuz UZUN
Nihat HIRKA
İbrahim CANSEVER
Umut KOÇ
Murat İNCEEL
Orbay Bahri ULGAR
Metin ÖZBAY
Beşir ASLAN
İbrahim TOKALI
Recep ESER
Resul NARİN
Bülent CELEBİ
Adem AKINCI
İsmail SARI
Mustafa ÖZTÜRK
Mehmet BALDUZ
Göksel ASLAN
Fuat URMAN

Eşme Cumhuriyet Savcısı
Tutak Cumhuriyet Savcısı
Suruç Cumhuriyet Savcısı
Çaldıran Cumhuriyet Savcısı
Digor Cumhuriyet Savcısı
Bafra Cumhuriyet Savcısı
Yunak Cumhuriyet Savcısı
Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcısı
Köprübaşı (Salihli) Cumhuriyet Savcısı
Araç Cumhuriyet Savcısı
Kangal Cumhuriyet Savcısı
Ovacık Cumhuriyet Savcısı
İscehisar Cumhuriyet Savcısı
Narman Cumhuriyet Savcısı
Eynesil Cumhuriyet Savcısı
Zara Cumhuriyet Savcısı
Mazgirt Cumhuriyet Savcısı
Yenice Cumhuriyet Savcısı
Beylikova Cumhuriyet Savcısı
Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı
Küre Cumhuriyet Savcısı
Genç Cumhuriyet Savcısı
Pertek Cumhuriyet Savcısı
Enez Cumhuriyet Savcısı
Yunak Cumhuriyet Savcısı
Vakfıkebir Cumhuriyet Savcısı

97980
97979
97977
98032
97925
97921
97919
98085
98083
98081
98077
98064
98082
98080
98079
98076
98044
98046
97936
97928
98050
97976
98109
98113
97972
97926
98282
98070
98069
97891
97913
97912
98034
98037
97953
97954
97962
97961
97950
97911
97909
97906
95195
95223
97892
97894
98086
98087
98019
97899
97900
98060

Adnan TAKIŞ
Ferhat KARAKUŞ
Ahmet Gazi YAKAR
Fatih BAYRAMOĞLU
Eyüp ÖZDEMİR
Saltuk Buğra KURT
Mehmet KUŞ
Sadullah OVACIKLI
Cem DOĞAN
Özcan ERDAGÖZ
Erdal BOZOĞLU
Mukadder KÜÇÜKKAYA
Yakup NAVRUZ
Bilal İNANÇ
Fatih ARSLAN
Atakan ÇÖMEK
Engin DUMAN
Hüseyin YETİK
Muammer ÇETİN
Adem BAYRAK
Alper UĞURER
Gülbey ASLAN
Şahin ÇİFTÇİ
Mesut KANAT
Yusuf KESENER
Serkan Tayyar ÜNSAL
Nihat DEMİRKOL
Abidin ÖZTÜRK
Yasin KANAR
Orhan YÜKSEL
Mustafa ALTUN
Hacı Mustafa YILMAZ
Veli KARABACAK
Tercan Yusuf MUDU
Hüseyin DEMİRCİ
Mehmet KARATAŞ
Mehmet Can MIHCI
Tolga ÜZER
Selahattin SİLAH
Aydın BEYHAN
Hasan DAL
Mustafa TOPALOĞLU
Hacı İbrahim AÇIKEL
Ercan ERDOĞAN
Hamza KUL
Oğuzhan MURAT
Ali TOKSÖZ
Ümit ÜNAL
Serkan ANKITÇI
Menderes ÖNKAL
Hüseyin SOLMAZ
Osman SOYDAL

Altınözü Cumhuriyet Savcısı
Tercan Cumhuriyet Savcısı
Kelkit Cumhuriyet Savcısı
Hazro Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcısı
Aybastı Cumhuriyet Savcısı
Durağan Cumhuriyet Savcısı
Gerger Cumhuriyet Savcısı
Kiğı Cumhuriyet Savcısı
Kumru Cumhuriyet Savcısı
Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı
Şavşat Cumhuriyet Savcısı
Şiran Cumhuriyet Savcısı
Pülümür Cumhuriyet Savcısı
Havsa Cumhuriyet Savcısı
Dereli Cumhuriyet Savcısı
İmranlı Cumhuriyet Savcısı
Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı
Yahyalı Cumhuriyet Savcısı
Bayat Cumhuriyet Savcısı
Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı
Domaniç Cumhuriyet Savcısı
Hozat Cumhuriyet Savcısı
Kargı Cumhuriyet Savcısı
Erfelek Cumhuriyet Savcısı
Çiçekdağı Cumhuriyet Savcısı
Türkeli Cumhuriyet Savcısı
Pülümür Cumhuriyet Savcısı
Artova Cumhuriyet Savcısı
Horasan Cumhuriyet Savcısı
Korgan Cumhuriyet Savcısı
Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı
Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı
Ortaköy (Çorum) Cumhuriyet Savcısı
Demre Cumhuriyet Savcısı
İdil Cumhuriyet Savcısı
Mesudiye Cumhuriyet Savcısı
Kağızman Cumhuriyet Savcısı
Eskipazar Cumhuriyet Savcısı
Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı
Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı
Senirkent Cumhuriyet Savcısı
Hizan Cumhuriyet Savcısı
İvrindi Cumhuriyet Savcısı
Göynücek Cumhuriyet Savcısı
Saray (Van) Cumhuriyet Savcısı
Gökçebey Cumhuriyet Savcısı
Divriği Cumhuriyet Savcısı
Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı
Karayazı Cumhuriyet Savcısı
Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı
Göksun Cumhuriyet Savcısı

98054
97918
98361
98058
97934
98281
98119
98095
97985
97983
97959
97987
97896
98100
98380
98105
97947
97948
97917
97916
97915
97914
97952
98103
97988
97990
97991
97992
97993
97995
97999
98000
97997
98001
98002
98003
98005
98006
98008
98011
98012
98017
98015
98016
98021
98024
98097
98030
97930
95102
98067
95061

Mustafa ŞAHİN
Abdullah YILDIRIM
Ahmet BEKTAŞ
Alparslan AĞCAKALE
Mehmet Akif TANRITANIR
İbrahim ÖZER
Yusuf BAŞLAR
Bülent KARAKUŞ
Lütfi GÜRGEN
Volkan YILDIZ
Oğuzhan AŞÇI
Mustafa ERDOĞAN
Hasan Hüsnü BİLGİN
Sedat ÇELİK
Abdullah YILDIZ
Canip CİHANGİR
Ali Deniz TANRIVERDİ
Mustafa EGEMEN
Mahmut AKINCI
Ferruh HASDEMİR
Erdal UÇKUN
Aydın TURHAN
Barış YİĞİT
Serdar YENİDÜNYA
Murat KÖSE
Fahri YÜKSEL
Ahmet KÖSE
Fatih GELİŞ
Burak BÖGE
Halil ŞENER
Fatih Halil KAPLAN
Bülent KAYAŞ
Fevzi ALKAN
Turgut BUDAK
Görkem KEYSAN
Tahir AYDOĞMUŞ
Oktay YILDIRIM
Mehmet Fatih CAMGÖZ
Ali BAĞCI
Akın AKKAYA
Fahrettin ÇİÇEK
Hüseyin APAYDIN
Cuma ÇOBAN
Murat Eşref KUMBAROĞLU
Efkan KARACAOĞLU
İhsan BÜYÜKALİ
Mustafa GÖNÜL
Kerem Kerim ARSLAN
Nazım BAL
Emre Ömer OKUMUŞ
Ali GÜLLÜ
Mehmet GENCER

Özalp Cumhuriyet Savcısı
Çermik Cumhuriyet Savcısı
Gülnar Cumhuriyet Savcısı
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
Uluborlu Cumhuriyet Savcısı
Kıbrıscık Cumhuriyet Savcısı
Yusufeli Cumhuriyet Savcısı
Ardanuç Cumhuriyet Savcısı
Tomarza Cumhuriyet Savcısı
Taşköprü Cumhuriyet Savcısı
Sungurlu Cumhuriyet Savcısı
Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı
Silvan Cumhuriyet Savcısı
Mazgirt Cumhuriyet Savcısı
Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı
Çamardı Cumhuriyet Savcısı
Çukurca Cumhuriyet Savcısı
Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı
Fındıklı Cumhuriyet Savcısı
Selendi Cumhuriyet Savcısı
Uludere Cumhuriyet Savcısı
Yenice Cumhuriyet Savcısı
Çaldıran Cumhuriyet Savcısı
Kozluk Cumhuriyet Savcısı
Mihalgazi Cumhuriyet Savcısı
Hekimhan Cumhuriyet Savcısı
Kofçaz Cumhuriyet Savcısı
Sütçüler Cumhuriyet Savcısı
Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı
Gürpınar Cumhuriyet Savcısı
Tatvan Cumhuriyet Savcısı
Hüyük Cumhuriyet Savcısı
Suşehri Cumhuriyet Savcısı
Azdavay Cumhuriyet Savcısı
Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcısı
Bozkır Cumhuriyet Savcısı
Bulanık Cumhuriyet Savcısı
Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı
Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı
Araban Cumhuriyet Savcısı
Eskil Cumhuriyet Savcısı
Bozova Cumhuriyet Savcısı
Kurtalan Cumhuriyet Savcısı
Çekerek Cumhuriyet Savcısı
Diyadin Cumhuriyet Savcısı
Maçka Cumhuriyet Savcısı
Hafik Cumhuriyet Savcısı
Altıntaş Cumhuriyet Savcısı
Şefaatli Cumhuriyet Savcısı
Yayladağı Cumhuriyet Savcısı
Sarız Cumhuriyet Savcısı
İhsaniye Cumhuriyet Savcısı

98098
97924
98057
98093
98043
97964
98053
98091
97923
98369
97700
98063
95033
95091

Yusuf KUYRUK
İbrahim POLAT
Erhan ZİYREK
Recep KÖMÜRCÜ
Gökmen AVCI
Eyüp GÖĞÜŞ
Recep ÜNAL
Mehmet GÜNEŞ
Serkan BUDAKOĞLU
Emre GÜLÜŞÜR
Orhan DOĞRU
İsmail TOKAR
Turgay ÇORAK
Murat SAMAT

Başkale Cumhuriyet Savcısı
Lice Cumhuriyet Savcısı
Kavak Cumhuriyet Savcısı
Manyas Cumhuriyet Savcısı
Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Göksun Cumhuriyet Savcısı
Nurhak Cumhuriyet Savcısı
Çaykara Cumhuriyet Savcısı
Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı
Karahallı Cumhuriyet Savcısı
Feke Cumhuriyet Savcısı
Bahçesaray Cumhuriyet Savcısı
Akyazı Cumhuriyet Savcısı
Mutki Cumhuriyet Savcısı
İDARÎ YARGI

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
37736
37742
37747
37750
37755
37756
37765
37768
37775
37778
37781
37782
37784
37803
37807
37810
37812
37813
37814
37824
37830
37834
37837
37838
37839
37840
37841
37842
37848
37852
37885

Nejdat BAYRAM
Kemalettin İŞLEK
Ahmet İMİRZALIOĞLU
Mahmut ŞEN
Aylin ERSOY
Nuray ÖZTÜRK TEKİN
Ülkü KÖSE
Songül HEKİM
Yusuf ÖZDEMİR
Levent Barış TÜFENKÇİ
Merih DİNÇER
Abdurrahman BEŞER
Yaşar KÜÇÜKERGÜLER
Bilgin ÖZBEY
Numan ŞAHİN
Yılmaz ACER
Pınar KARA
Tülay ŞERAN BALABAN
Tanju KIZILKUŞ
Gülşen PEHLİVAN
Makbule ÇİÇEK
Hamdi ŞENLER
Rabia BAŞER
Ferhat METİN
Şebnem ERDOĞAN
Cavit ERDEM
Kemal AÇIKGÖZ
İshak SAĞIR
Ayşegül ÖZHAMARATLI
Zekeriya OKUMUŞ
Hürriyet MİCOZKADIOĞLU

Danıştay Tetkik Hâkimi
Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Antalya İdare Mahkemesi Üyesi
Denizli İdare Mahkemesi Üyesi
Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı
Samsun İdare Mahkemesi Üyesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Adana İdare Mahkemesi Üyesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Afyon İdare Mahkemesi Başkanı
Van İdare Mahkemesi Başkanı
Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi
Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı
Danıştay Tetkik Hâkimi

37890
37895
37914
37915
37930
37931
37921
37979
37988
37989
38422
38440

Safiye Canan TURAN
Gökhan DURAN
Abdullah ŞAHİN
Selim KURÇENLİ
Işın AKA DELİCE
Nurcan ERCİYAS
Beyhan TİRYAKİ
Kamber AYIK
Murat YESİN
Kemal YEMİŞEN
Hannan YILBAŞI
Edat Yücel SEYHAN

38445

Harun Hakan BAŞ

38461

Nihat TOKTAŞ

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Adalet Müfettişi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Manisa İdare Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi
Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi
Konya İdare Mahkemesi Başkanı
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi olup Kamu
İhale Kurumunda Görevli
Danıştay Tetkik Hakimi olup Kamu İhale
Kurumunda Görevli
Ordu Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

4 üncü derecede terfi süresini bitiren:
94911

Hidayet ERKEÇ

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:
40605
42970
42960
97741
42958
97698
40741
42973

Erol ASLAN
Hüseyin BİLGİN
Serkan KIZILYEL
Hasan TÜRKAY
Eyüp KILIÇ
Mehmet OFLAZ
Şenol COŞKUN
İbrahim KAYLAN

Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler:
97697
97695
97720
94919
97722
97701

Selim ÖZTÜRK
Bayram ERÇOBAN
Halil ÇELİK
Yusuf ALTINTAŞ
Vefa HATİPOĞLU
Tufan TEKE

Van İdare Mahkemesi Üyesi
Van Vergi Mahkemesi Üyesi
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Van İdare Mahkemesi Üyesi

7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
94657
97702

Murat ULUSOY
Emre TAN

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi

97719
97743
94906
97733
97736
97737
97738
97727
97726
97752
97739
97758
97725
97760
97730
97731
97682
97683
97684
97705
97677
97748
97746
97718
97687
97721
97750
97749
97754
97755
97756
97724
97723
97672
97678
97679
97732
97751
97742
97670
97671
97707
97680
97681
97699
97717
97692
97689
97690
97710
97711

Canbulut ŞAŞMAZ
Esat Caner YILMAZOĞLU
Kadir YILDIZ
Ahmet Bahaddin KARAŞLAR
Ahmet AKKOCA
Fatma GÜNEY
Remzi ŞAHİN
Ali Osman AVCI
Ayşe ÇAKIRCA
Ozan Muzaffer KÖSTÜ
Halil GÜNEY
Mehmet Fatih IŞIK
Mustafa KUŞ
Ali BAYRAKTAR
Sadi KAYABAŞI
Ömer ÇOLAK
Züleyha ALICI
Mustafa Evren GÜMÜŞ
Yavuz ŞEN
Zülbiye Esra AVCI
Edib Hüsnü ÖZEN
Halime HACIOĞLU
Bekir DURAN
Fuat KARA
Kadir KARTAL
Semih ASLAN
Yasemin BUYURAN
Sümeyra (ÖZÜTÜRKER)
GÜNGÖR
Ali GÖKALP
Hüseyin AKDAŞ
Osman ERDOĞMUŞ
Ayfer KÖSE COŞKUN
Önder İHTİYAR
Zeynep YÜKSEL DURMAZ
Yavuz KABASAKAL
Mustafa ŞAHİN
Kutlay TELLİ
Emir DALKIRAN
Bekir ŞİMŞEK
Başar ANTÜRK
Özlem MENGÜCEK
Yunus ERASLAN
Yusuf KAHVECİ
Murat DURMAZ
Muhammed ÇAPRAK
Zeki UYSAL
Mevlüt BEDEL
Serdar ÇEVİK
Remzi MALKOÇ
Mahmut KENGER
Sinan ÇINAR

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi
Malatya İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Konya İdare Mahkemesi Üyesi
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
Adana İdare Mahkemesi Üyesi
Edirne İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Edirne İdare Mahkemesi Üyesi
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
Çorum İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi
Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyesi
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Çorum İdare Mahkemesi Üyesi
Antalya İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hakimi
Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi
Edirne İdare Mahkemesi Üyesi
Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi
Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Aydın İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi

97706
42333
97740
97728
97729
97685
97703
97716
97715
97714
97747
97673
97674
97675
97676
97759
97713
97744
97734
97693
97691
97709
94894
97757
97735
97745
97669
99086

Erhan ÖZGECİ
Ömür YILDIZ
İsa AYDEMİR
Sadık GÖKÇEKLİ
Baki Kutayhan SUROĞLU
Oğuz SALMAN
Sönmez TAŞKIN
Mustafa KÖKSAL
Mustafa Volkan ULUÇAY
Kutlan Menderes ELMAS
Hüseyin AYDEMİR
Mustafa BAL
Faruk ALACA
Kenan GÖZTAŞ
Ali BİLGİÇ
Yunus Emre SILAY
Ömer Taha ÖZKAN
Nihat KOÇAK
Hasan Hüseyin YEŞİLDERE
Mehmet TOSUN
Orhan AKINCILAR
Mesut ÇEKEN
Abdullah KAHRAMAN
Elif ERDOĞMUŞ
Ercan AKPINAR
Seyfettin KARA
Mehmet Emin SEVİMLİ
Murat KELEŞ

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi
Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Konya İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Van İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi
Malatya İdare Mahkemesi Üyesi
Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Antalya İdare Mahkemesi Üyesi
Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Muğla İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Konya İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Konya İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

[R.G. 30 Eylül 2006 – 26305]
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Tebliğ
Maliye Bakanlığından:
MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ
HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SAYI: 2006-1)
1. Giriş
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Bundan
böyle "Yönetmelik" olarak anılacaktır.) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin uygulanmasında kamu idarelerinde oluşan tereddütlerin giderilmesi ve
uygulama birliğinin sağlanması için aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
2. Harcama talimatı, ihale onay belgesi ve onay belgesi
5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir
giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama
talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği,

bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer
alır. Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay
belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama
yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanuna göre
harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale
yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi nitelikleri itibariyle aynı
mahiyette belgelerdir.
Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline
göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi
ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.
Buna göre;
2.1. Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmeliklerinin ekinde standart form
olarak belirlenen ihale onay belgesi1,
2.2. Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde
onay belgesi2,
2.3. İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken geçici görev yolluğu, görevden
uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti,
konferans ücreti, kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için
verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde ise
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan harcama talimatı (Ek-1),
ödeme belgesine bağlanır.
Ayrıca, sınai, teknolojik, malî ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yaklaşık maliyetin
tespit edilemediği haller dışında, yaklaşık maliyet hesap cetveli veya yaklaşık bedelin
tespitine ilişkin belgeler de yukarıda belirtilen ihale onay belgesi veya onay belgesi ile birlikte
ödeme belgesine bağlanacaktır.
3. Fatura
Fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile düzenlenme şekilleri, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 229-237 nci maddelerinde açıklanmıştır. Söz konusu maddeler gereğince fatura
yerine geçen belgeler olarak kabul edilen belgelerden perakende satış vesikası ile yazar kasa
fişinde mal veya hizmeti alan ya da mal veya hizmetin teslim edildiği kişi veya idarenin adına
ilişkin bilgilere yer verilmediğinden, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan fatura
tanımında söz konusu belgeler sayılmamıştır. Ancak, personelin bağlı bulunduğu kurumca
tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırılan cenazeye ilişkin
giderler ile belediye hudutları dışında taksi ile yapılan seyahat giderleri ve yabancı konuk ve
heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan
temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici
cihazlara (yazar kasa) ait satış fişi fatura yerine kabul edilecektir.
Ayrıca, kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda
olmayanlardan yapılan alımlarda, idarelerce Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama
Pusulası fatura yerine düzenlenerek ödeme emri belgesi ekine bağlanır. Fatura düzenlemek
zorunda olmayan kamu idarelerinden yapılan alımlarda ise her ne adla düzenlenmiş olursa
olsun, yapılan alım karşılığında 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,
Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen
asgarî bilgileri taşıyan alındı, ödeme belgesi ekine bağlanacaktır.
Diğer taraftan, yurtdışında yapılan alım bedellerinin ödenmesinde, yerel teamüle
uygun olarak düzenlenen fatura veya benzeri belgelerin, birim amiri veya ilgili mevzuatında
belirtilen misyon şefi, ataşe, eğitim müşavirliği, ihtisas birimi yöneticisi ve benzeri
yetkililerce onaylanmış tercümeleri ile birlikte ödeme belgesi ekine bağlanması gerekir.

Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya
mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez.
3.1. Fatura suretlerinin bağlanacağı haller ve ödeme esasları
Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ödeme belgesine kanıtlayıcı belgelerin aslı
veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretlerinin bağlanması
gerekmektedir. Ancak, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatının bulunduğu ülkenin mevzuatı
gereğince asılları vergi iadesinde kullanılan faturalara ilişkin giderlerin ödenmesinde, ilgili dış
temsilciliğin veya yurtdışı teşkilatının yetkilisi tarafından onaylanan fatura örneklerine göre
işlem yapılması uygun görülmüştür.
Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak;
kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, aşağıda
belirtilen esaslara göre düzenlenen faturanın onaylı suretleri ödeme belgesine bağlanmak
suretiyle ödeme yapılması uygun görülmüştür.
3.1.1. Kamu idareleri tarafından düzenlenen ve kaybolduğu anlaşılan faturalar, bunları
düzenleyen idarelerde bulunan dipkoçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri çıkarılır ve
ilgili kamu idarelerinin yetkililerince onaylanır.
3.1.2. Özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybolması halinde; aksine bir
düzenleme yapılmadığı sürece tutarı Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Parasal
Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gösterilen tutara kadar
olanlar için, harcama birimine ibraz edilen dipkoçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri
çıkarılır ve harcama yetkilisince veya harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından
onaylanır. Ayrıca, dipkoçanının arkasına suretinin çıkarıldığına ilişkin şerh düşülerek
onaylanır. Belirtilen tutarı geçen faturaların kaybolması halinde ise noterce onaylanan
suretleri ödeme belgesine bağlanır.
3.1.3. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası
ve resmî mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. Ayrıca, onaylı fatura örneklerine
dayanılarak yapılacak giderlere ilişkin ödeme belgesi düzenlenmeden önce, borcun
zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ve fatura bedelinin ödenmesi için daha önce ödeme belgesi
düzenlenip düzenlenmediği araştırılır. Söz konusu faturalar, muhasebe kayıt ve işlemleri
elektronik ortamda yapılan kamu idarelerinin muhasebe yetkililerince de ödemeden önce
sistemden sorgulanır.
4. Ödeme belgeleri
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderlerin kesin
olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda, 8/6/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme
Emri Belgesi ödeme belgesi olarak düzenlenir. Bu idarelerin bütçe içi veya bütçe dışı avans
veya kredi şeklinde yapacakları ön ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı
Muhasebe İşlem Fişi ödeme belgesi olarak düzenlenecektir.
Ödeme belgeleri harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından
düzenlenir ve ekine giderin çeşidine veya ön ödemenin şekline göre Yönetmelikte belirlenmiş
olan gerçekleştirme belgeleri bağlanır.
5. Ortak veri tabanı bilgilerine dayanılarak yapılacak ödemeler
5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Elektronik ortamda
oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş
işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller
Maliye Bakanlığınca belirlenir" hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında "Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından
yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi
sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayan belge bağlanmaz." denilmiş olup,
madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği
öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ödemeleri
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimlerince yapılan harcama
birimlerinde istihdam edilen memurların aylıklarının say2000i sisteminde oluşturulan merkezi
veri tabanındaki bilgilerden yararlanmak suretiyle ödenmesi kararlaştırılmış olup, konuya
ilişkin duyuru 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi3 ile yapılmıştır. Ayrıca, uygulamaya
ilişkin usul ve esaslar, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 29/5/2006
tarih ve B.07.0.MGM.0.41/9279 sayılı yazı ile belirlenmiştir.
Belirlenen uygulama esasları gereğince maaş ödemelerinde say2000i sisteminden
üretilen Ödeme Emri Belgesi esas alınacaktır. Yönetmeliğe göre maaş ödemelerinde aranması
öngörülen aylık bordrosu bu aşamada ödeme belgesine bağlanmayacak, değişikliklere ilişkin
diğer kanıtlayıcı belgeler bağlanacaktır. Aylık bordroların ödeme belgesi ile ilişkisi say2000i
sisteminde elektronik ortamda kurulacak ve denetime yetkili olan mercilere, talep edilmesi
halinde Bakanlığımız tarafından elektronik ortamda aktarılacaktır.
6. Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler
Kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderler için ilgili mevzuatında düzenlenmesi,
aranması ve alınması öngörülen belgelerin düzenlenmesi, aranması ve alınması zorunludur.
Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen
tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine bağlanması
öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden
Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme emri belgesine bağlanmayacak, iç ve dış
denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilecektir.
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince, taahhüt dosyasında
bulunması öngörülen belgeler ile Bakanlığımızca taahhüt dosyasında bulunması gerekli
görülen diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir.
6.1. İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
ödemelerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelere ilaveten;
- İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
- Teminat alındığına ilişkin alındının örneği,
- Karara ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil
edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı,
- Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu
artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin
belge,
- Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,
- Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,
- Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı,
- Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş
verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.
6.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki
bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda;
- Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi
tarafından imzalanmış onay belgesi,
- Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda
piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan
yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi
öngörülen standart form4,
- Düzenlenmiş ise sözleşme,
- Yukarıdaki 6.1. fıkrasında sayılan ihale onay belgesi, ihale komisyonu kararı ve
sözleşme dışındaki diğer belgeler.
6.3. Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası
anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında
farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım

işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, gider türleri itibarıyla Yönetmeliğin ilgili
maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanması esastır. Bu belgelerden
yabancı dilde düzenlenmiş olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri fatura aslı ile
birlikte ödeme belgesine bağlanır, diğer belgelerin asılları ise iç ve dış denetim sırasında
ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerince saklanır.
Sağlanan dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
olarak düzenlenen taahhüt dosyasına onay belgesi yerine harcama talimatı ile birlikte;
- Şartnameler (teknik şartname hariç),
- İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
- Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi,
- Teminata ilişkin alındının onaylı örneği,
- Karara ilişkin damga vergisi alındısı,
- Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin 11/7/2002 tarihli ve
24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı,
Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
uyarınca düzenlenen bildirim formları,
bağlanır.
7. Ödeme yapılacak kişiler
7.1. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince avukatlar
belgeleri onaylama yetkisine sahip olduklarından, bunlara vekaletname ile yapılacak
ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerin avukat tarafından onaylanmış örnekleri
kabul edilecektir.
7.2. Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı
imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge, bunların tayin ettikleri
vekile yapılacak ödemelerde ise sadece noterce düzenlenmiş vekaletname aranacaktır.
Uygulamada, noterlerce düzenlenen imza sirkülerinde aynı zamanda ilgili kişi veya
kişilerin tüzel kişiliği "temsil ve ilzam"a yetkili oldukları belirtilmesine rağmen, ayrıca yetki
belgesi istenildiği, yetki belgesi istenilen kişinin noterde bir başkasına vekalet vererek
alacağın vekile ödenmesinin sağlandığı Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden
anlaşılmaktadır.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket tüzel kişiliğini ortaklara ve
üçüncü şahıslara karşı temsil salahiyet ve yetkisi anonim şirketlerde idare meclislerine,
diğerlerinde ise şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm olmadıkça ortakların çoğunluğu ile
ortaklardan birine veya birkaçına verilebilmektedir. Şirketi temsile salahiyetli olan kimse,
şirketin gayesine dahil olan her nevi iş ve hukuki muameleleri şirket namına yapmak ve şirket
tüzel kişiliğinin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi sınırlandıran her şart,
hüsnüniyetle hareket eden üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür. Bu nedenle, noterde
düzenlenen imza sirkülerine ilişkin belgede ilgili kişi veya kişilerin, tüzel kişiliği birlikte veya
münferiden "temsil ve ilzam"a yetkili olduklarının belirtilmiş olması halinde, bu kişi veya
kişilere yapılacak ödemelerde ayrıca, tahsile yetkili olduğuna dair belge istenilmesine gerek
bulunmamaktadır.
8. Ödül ve ikramiyeler
26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa
Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında
Kanun uyarınca kamu personeli olmayan kişilere yapılacak ikramiye ödemelerinde Maliye
Bakanı onayı yerine harcama yetkilisinden alınan harcama talimatının ödeme emri belgesine
bağlanması uygun görülmüştür. Anılan Kanuna göre kamu personeline yapılacak ikramiye
ödemelerinde ise Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği gibi Maliye Bakanı onayının
aranacağı tabidir.
9. Tedavi giderlerinde aranılacak belgeler
9.1. Tedavi giderlerinin ödenmesinde aranacak belgeler arasında sayılan hastanın
sevkine ilişkin belge ihtiyaca göre bir, iki ya da üç nüsha olarak düzenlenir. Zorunlu

durumlarda Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde onaylanmış fotokopileri de
kabul edilir. Ayrıca, cezaevlerindeki mahkum ve tutuklular ile kamu idarelerine ait esirgeme
kurumlarında veya sığınma evlerinde ya da terkedilmiş olmaları nedeniyle karakollarda
barındırılan çocuk ve yetişkinlerin tedavileri için düzenlenen tutanak ve resmî yazılar hastanın
sevkine ilişkin belge yerine kabul edilir.
9.2. Yönetmeliğin 20 nci maddesinde eczanelere yapılacak ödemeler ile personel
tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde, ilaç fiyat kupürlerinin ve
barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçetenin ödeme belgesine bağlanması
öngörülmüştür. İlaç kutuları üzerinde hem fiyat kupürü hem de barkod diyagramının
bulunması halinde her ikisinin de reçeteye yapıştırılması gerekmektedir. Barkod diyagramı
yoksa, fiyat kupürünün reçeteye yapıştırılması yeterli olacaktır.
Ayrıca, personele ilişkin ilaç ihtiyaçları T.C. Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sistemi
üzerinden kontrol edilerek karşılanan harcama birimlerince eczanelere yapılacak ödemelerde,
eczanelerce reçete kontrol sisteminden alınan java döküm listesinin bir nüshasının ödeme
emri belgesine bağlanması gerekmektedir.
10. Yolluk giderlerinin ödenmesinde aranılacak belgeler
Yolluk giderlerinin ödenmesinde Yönetmeliğin 22-27 nci maddelerinde belirtilen
belgeler ödeme belgesine bağlanır. Yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde
uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde tutarı açıkça yazılan söz konusu giderlerin
kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge ödeme belgesine
bağlanır. Ayrıca, ilgililerce yolculuk sırasında ödenen ve beyannamelerinde gösterilen otoyol
ve köprü geçiş ücretlerinin ödenmesinde geçiş ücretine ilişkin belge veya bilet aranmaz.
11. Elektronik sayaçlara yükletilen doğalgaz ve su bedellerinin ödenmesinde
aranacak belgeler
Elektronik sayaçlara yükletilen kredi tutarında tüketilen doğalgaz ve su bedelleri için,
idarelerin ayrıntılı harcama planları ve serbest bırakılan ödenekler dahilinde, ilgili kuruluşa
kredi şeklinde ön ödeme yapılır. Yapılacak ön ödemelerde harcama talimatı (Ek-1), gereken
hallerde kredi izin yazısı ödeme belgesine bağlanır.
Kredinin mahsubunda ödeme belgesine, fatura ve ön ödemenin yapılması sırasında
düzenlenen harcama talimatının (Ek-1) bir nüshası bağlanır.
12. Avukatlara yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde aranacak belgeler
Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (b) fıkrası ile 62 nci maddesinin (a) fıkrası
gereğince, idare aleyhine sonuçlanan davalar ve ilama bağlı borçlar nedeniyle karşı tarafın
avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde; ödemenin doğrudan avukata yapılması
halinde serbest meslek makbuzu ilgili maddede sayılan diğer belgelerle birlikte ödeme emri
belgesine bağlanacaktır. Ödemenin doğrudan icra dairesinin vezne veya banka hesabına
yapılması halinde serbest meslek makbuzunun aranmaması, karşılığında alınan icra dairesi
vezne alındısı veya banka dekontunun ödeme emri belgesine bağlanması uygun görülmüştür.
13. Diğer hususlar
13.1. Boş kamu konutlarına ait ısınma giderleri ile diğer ortak giderlerin, kamu
idarelerince ödenmesinde;
- Giderlerin karşılanmasına ilişkin karar defterinin ilgili sayfasının kamu konutu
yöneticisi tarafından onaylanmış örnekleri,
- Her daireye isabet eden ısınma giderinin hesabını gösteren cetvel,
- Isınma gideri ile diğer ortak giderler için yönetici tarafından düzenlenen tahsilat
makbuzu,
ödeme emri belgesine bağlanır.
13.2. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesinde
giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türlerinin; mahallî idareler
için İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları
bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak
yönetmeliklerle belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. Anılan kamu idareleri, söz konusu

yönetmelikler çıkarılıncaya kadar ve özel mevzuatlarında aksine bir hüküm bulunmamak
kaydıyla, Yönetmelik hükümlerini uygulayabilir ve Yönetmelik ekindeki belgeleri
düzenleyebilirler.
13.3. Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde ödeme belgesi ekine bağlanması öngörülen
taşınır işlem fişi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi
gereğince çıkarılacak Taşınır Mal Yönetmeliği eki belge olarak düzenlenmiştir. Anılan
Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, satın alınan taşınır mallar için ilgisine göre bu Tebliğ
ekinde yer alan Ek-2 veya Ek-3 düzenlenerek ödeme belgesi ekine bağlanacaktır.
13.4. Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya
firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve
toplam fiyatı da gösterilir.
Ayrıca, 25/A örnek numaralı Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosunun "Aylık ödenek
(yabancı para)" sütunu ile "Diğer ödemeler" sütunundaki YTL ibaresi çıkarılarak tutarlar
yabancı para cinsinden gösterilecektir.
Yönetmelik eki bordro ve benzeri belgeler üzerinde birim amiri için ayrılan bölüm,
harcama yetkililerince aksine bir görevlendirme yapılmadığı sürece;
a) Personelin aylık, ücret ve diğer özlük haklarının ödenmesinde, ilgili harcama
biriminin insan kaynakları yetkililerince,
b) Diğer giderlerde ise giderle ilgili hizmetin yapıldığından bilgisi olan yetkililerce,
imzalanacaktır.
13.5. Yönetmelik eki belgeler, aynı bilgileri kapsamak koşuluyla, ebadına ve şekil
şartına bağlı kalmaksızın basılı olarak veya elektronik ortamda düzenlenebilir.
14. Kaldırılan düzenlemeler ve yürürlük
20/2/2004 tarihli ve 25379/1 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sıra no.lu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
——————————
1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Yapım İşleri / Mal Alımı /
Hizmet Alımı / Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ekinde
bulunan standart (İhale Onay Belgesi) formları.
2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamalarına ilişkin çeşitli mevzuatta açıklandığı şekilde
düzenlenen onay belgesi.
3 20/1/2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/4 sıra nolu Başbakanlık
Genelgesi.
4 22/6/2005 tarihli ve 25853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikler ve 25/7/2005
tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Tebliğinde, XIX-Doğrudan
temine ilişkin açıklamalar.

Not: Örnek 5 No.lu Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesine ilişkin açıklamaları içeren metin
yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.
[R.G. 28 Eylül 2006 – 26303]
—— • ——

İlân
Adalet Bakanlığından :
Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesine devredilen, Altındağ 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 1979/110 Esas, 1979/145 Karar numaralı dosyasının, Ankara Adliye Sarayı
Arşiv depolarını su basması nedeniyle zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziya Uğrayan
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve adı geçen kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan
olunur.
[R.G. 29 Eylül 2006 – 26304]
—— • ——

E Y L Ü L / 2006

A) İSTEĞİ ÜZERİNE EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR

1-

29344 İnci (KORKMAZ) ÇELEBİ

Bolu Hâkimi

11.09.2006

B) YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
123-

17134 Yılmaz DERME
26301 Aynur ŞAHİNOK
22495 Mustafa YILMAZ

Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi Üyesi

Danıştay Savcısı
Tokat Cumhuriyet Savcısı

DUYURU
30 Eylül 2006 tarih ve 26305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye
Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258, yer darlığı nedeniyle Bülten’e
alınamamıştır.

05.09.2006
23.09.2006
26.09.2006

