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Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların
Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin İlişik Çekince ile birlikte Onaylanmasına
Dair 2010/895 Sayılı Milletlerarası Andlaşma
(R.G. 1 Ekim
2010 – 27716)
3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar
Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik
(R.G. 29 Eylül 2010
– 27714)
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 23 Eylül 2010 – 27708)
Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
(R.G. 30 Eylül 2010 – 27715)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Aralık 2007; Nisan, Ağustos Aralık
2008; Nisan 2009 Sonuna Kadar Sürelerini Bitirerek Esas Ve Ek
Defterlerinde Terfii İncelemesine Tâbi Olan ve Defterdeki Yükselme Çeşidi
İle Sırasına İlişkin Kararlara Karşı Yeniden İnceleme Ve İtiraz Üzerine
31/12/2009 Tarihine Kadar Defterlerinde Değişiklik Yapılmasına Karar
Verilen Adli Yargı Hâkimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları İle İdarî
Yargı Hâkimlerine Ait Sıra Defterleri
(R.G. 25 Eylül 2010 – 27710)
Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca 28.07.2010 Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre, 2802
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi Gereğince
Atanmalarına İlişkin Kararname
(R.G. 30 Eylül 2010 – 27715)
Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca 13.08.2010 Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre, 2802
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi Gereğince
Atanmalarına İlişkin Kararname
(R.G. 30 Eylül 2010 – 27715)
Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığından 1 Adet Karar
(R.G. 2 Ekim 2010 – 27717)
Yüksek Seçim Kurulunun 846 Sayılı Kararı

-

-

(R.G. 23 Eylül 2010 – 27708)
Yüksek Seçim Kurulunun 851 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Eylül 2010 – 27709)
Yüksek Seçim Kurulunun 907 Nolu Kararı
(R.G. 4 Ekim 2010 – 27719)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Ahmet Nuri Çınar ve Berivan
Akmugan/Türkiye Davası)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Kredi Kartı İşlemlerinde
Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/8)
(R.G. 23 Eylül 2010 –
27708)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Zorunlu Karşılıklar Hakkında
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/9)
(R.G. 23 Eylül 2010 – 27708)
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:400)
(R.G. 1 Ekim 2010 – 27716)
Başbakanlıktan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”
Konulu 2010/22 Sayılı Genelge
(R.G. 29 Eylül 2010 – 27714)

Milletlerarası Andlaşma
Karar Sayısı : 2010/895
28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal’de imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5866 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin
Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşme”nin ilişik Çekince ile birlikte onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 18/8/2010 tarihli ve HUMŞ/492333 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2010
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
B. ARINÇ
A. BABACAN
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet
Bakanı

H. YAZICI
Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK
Devlet Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Devlet Bakanı

F. ÇELİK
Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ
Devlet Bakanı

S. A. KAVAF
Devlet Bakanı

C. YILMAZ
Devlet Bakanı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

M. V. GÖNÜL
B. ATALAY
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

N. ÇUBUKÇU
M. DEMİR
R. AKDAĞ
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık Bakanı
M. M. EKER
Ö. DİNÇER
N. ERGÜN
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
T. YILDIZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı

V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı
[R.G. 1 Ekim 2010 – 27716]
—— • ——

Yönetmelikler
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR
YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3194
Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili
Ek Yönetmeliğin başlığı “Sığınak Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Özel sığınaklar: Özel veya kamuya ait yapıların en alt bodrum katlarında veya
toprağa oturan kısımlarında veya uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa 2/11/1985
tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak ve ana yapı ile bu
Yönetmeliğe uygun olarak korunaklı bağlantı sağlanmak kaydıyla bahçelerinde, yer üstünde
veya yeraltında radyoaktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer
silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı
korunmak amacıyla inşa edilen serpinti sığınaklardır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“b) Serpinti sığınakları: Radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa
edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların
zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da
korunmayı sağlar.

Serpinti sığınakları bina ve tesislerin en alt bodrum katlarında veya toprağa oturan
katlarında yapılır. Mümkün olmadığı takdirde, uygulama imar planı veya planda hüküm yoksa
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak
ve ana yapı ile bu Yönetmeliğe uygun olarak korunaklı bağlantı sağlanmak kaydıyla
bahçelerinde, toprağın yapısına göre yer üstünde veya tamamen veya kısmen yeraltında
yapılır. Ancak tamamen toprağın altında kalmak koşuluyla, parselin yol cepheleri hariç yan ve
arka bahçe yapı yaklaşma mesafeleri içinde de bitişik parseldeki yapıları hiçbir şekilde
etkilememek koşuluyla sığınak yapılabilir.
Serpinti sığınaklarının yer üstünde veya kısmen yeraltında yapılanları TAKS hesabına
dâhil edilir. Ana yapıdan ayrı tamamen toprağın altında kalanlar ise TAKS hesabına dâhil
edilmez.
Sığınaklar emsal hesabına dâhil değildir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Serpinti sığınaklarının yapılacakları yer, tesis ve yapılar
MADDE 7 – Serpinti sığınakları, bu maddede belirlenen istisnalar dışında her türlü
tesis ve binalarda yapılır.
Onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde;
a) 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,
b) Emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az konut dışı kullanımlı yapılarda,
c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, emsal hesabına konu
alanı 1500 m2’den az olan konutla birlikte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda,
ç) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane,
bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan tesislerde,
d) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane,
bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı ve geçici konaklama tesislerinden farklı
kullanımları da içeren, emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az tesislerde,
e) Emsal hesabına konu alanı 3000 m2’den az olan her türlü sanayi tesisleri, akaryakıt
ve LPG istasyonu, depo, antrepo, besihane, tavuk çiftliği, sera ve benzeri olarak belirlenen ve
başkaca bir kullanım içermeyen yapılarda,
f) Ceza infaz kurumları, tutukevleri gibi yoğun güvenlik gerektiren ve önlem alınan
yapılarda,
g) Tamamı 8 inci maddede belirlenen ölçü ve standartlarda yapılmış olan ve bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılan tehlikelere karşı korunaklı olarak inşa
edilen yapılarda,
sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.
Bir imar parselinde aynı veya farklı kullanım kararına haiz birden fazla bina bulunması
durumunda, sığınak hesabı her bina için ayrı ayrı yapılır. Bu maddeye göre sığınak
gerektirdiği tespit olunan her yapı için ayrı ayrı sığınak yeri ayrılabileceği gibi, bu yapılar ile
korunaklı bir bağlantı sağlanmak ve sığınak gerektirdiği tespit olunan yapıların toplam
ihtiyacını karşılayacak büyüklükten az olmamak kaydıyla parselde ortak bir veya birden fazla
sığınak yapılabilir.
Uygulama imar planı kararı ile toplu yapı kapsamına alınan ve ortak kat mülkiyeti
kurulan birbirine bitişik parsellerde, ana yapılar ile korunaklı bağlantı sağlanmak kaydıyla,
sığınak gerektiren yapıların toplam ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tek bir serpinti sığınağı
yapılabilir. Ancak bu yapılarda, her parselde bu Yönetmelik kapsamında sığınak incelemesi
yapılıp sığınak yeri tespit ve tahsis olunmadıkça kat mülkiyeti bozulamaz, yeni yapı ruhsatı
düzenlenemez.
Bu maddedeki ölçü ve miktarların üzerinde olan tarım, hayvancılık ve sanayi
tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarında sığınak yeri aranıp aranmayacağına, bölgenin

özelliği ve tesislerin ülke ve bölge açısından stratejik önemine ilişkin olarak Milli Savunma
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının uygun görüşü
alınarak il idare kurullarınca karar verilir.
İmar planları ile bu Yönetmeliğe aykırı hükümler getirilemez.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Serpinti sığınaklarının özellikleri ve yapılışları
MADDE 8 – Özel sığınaklardan olan serpinti sığınaklarının inşasında aşağıdaki
hususlara uyulur.
a) Büyüklük: Kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak yeri ayrılır. Sığınaklarda
yapılacak wc, duş ve mutfak nişi bu alana dâhil değildir.
Kişi adedi, konutlarda her bir bağımsız bölüm için dört olarak alınır. Yurt, koğuş,
misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon ve hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama
amaçlı tesislerde onaylı mimari projesinde belirlenen yatak sayısının yüzde yirmi arttırılması
sonucu bulunur. Diğer bina ve tesislerde veya konut ve kalıcı veya geçici konaklama
içermeyen mekânlarda, kişi sayısı emsale konu alanın 20 sayısına bölünmesi sonucu çıkan
sayıdır.
Yönetmeliğe göre yapılacak hesaplamada sığınak yapılması zorunlu olan akaryakıt ve
LPG istasyonu, depo, antrepo ile besihane, tavuk çiftliği, sera gibi tarım ve hayvancılık
tesisleri ve her türlü sanayi tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarında kişi adedi, işletme
ruhsatına esas onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinin ekinde yer alan fizibilite etüt
raporunda belirtilen bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısıdır.
Sığınak alanı wc, duş ve mutfak nişi hariç net dokuz metrekarenin altında belirlenemez.
Serpinti sığınaklarında her yüz kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı birer wc ve
lavabo yeri ayrılır. Küsuratlar 100 sayısına tamamlanır.
Kişi sayısının hesaplanmasında onaylı imar planı veya yapı ruhsatı eki mimari proje
esas alınır. Kişi sayısı dâhil sığınaklara ilişkin hususların mimari projenin ilgili paftalarına
işlenmesi zorunludur.
Sığınakların iç yüksekliği net 2.40 metreden aşağı olamaz.
b) Sığınağı çevreleyen duvar kalınlığı: En az 60 cm. beton, 75 cm. tuğla veya taş ya da
tamamen toprağın altında kalmak koşuluyla 90 cm. sıkıştırılmış topraktan olmalıdır. Bu yapı
elemanı ve malzemeleri ile bunların yerine veya bunlarla birlikte kullanılacak diğer yapı
elemanı ve malzemeleri, radyoaktif serpintiye karşı geçirgenlik ve korunma katsayıları da
dikkate alınarak, yapının, yapı elemanının ve malzemenin özelliğine, direncine ve
geçirgenliğine göre mimari proje, statik proje ve mekanik tesisat proje müelliflerince gerekli
hesap yapılmak ve projelerde gösterilmek suretiyle tamamen veya kısmen birbirlerinin yerine
kullanılabilir. Yer ve tavan döşeme kalınlıkları için de aynı ölçülere uyulur. Ana yapı ile
sığınak arasında yapılacak bağlantı elemanının duvar, yer ve tavan döşeme kalınlıkları için de
bahçede yer altında veya yer üstünde olmasına bakılmaksızın aynı ölçüler dikkate alınır.
Bağlantı elemanının genişliği 1.20 metreden az olamaz.
c) Giriş yeri: Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olmalıdır.
Net alanı 100 metrekareden büyük sığınaklarda iki çıkışın sağlanması zorunludur.
ç) Havalandırma: Sığınağın çeşidi ne olursa olsun mekanik havalandırma yapılması
zorunludur. Koruma zamanlarında dışarıdan alınan hava; nükleer tip hepa filtre, kum havuzu
gibi filtreleme sisteminden geçirilerek sığınak içerisine verilir. Barış zamanlarında ise
dışarıdan alınan hava sadece G4 tipi kaba filtreden geçirilerek sığınak içerisine verilir.
Sığınak havalandırması için aşağıdaki tabloda verilen koruma zamanlarında, bir kişi için
gerekli olan hava debileri alınır. Aşağıdaki kapasite değerleri minimum değerler olup, hava
kalitesini arttırıcı her türlü ilave önlem tasarımda kullanılabilir.

Sığınak
Kapasitesi
0-50 kişiye
kadar
51-150
kişiye kadar
150 kişiden
fazla

Koruma
Yüksek
Yangın
Havalandırması Tehlikesi
1.8m3 /h-kişi
Kum filtre, G4 toz
filtre, aktif karbon filtre
3m3 /h-kişi
Kum filtre, G4 toz
filtre, aktif karbon filtre
4.5m3 /h-kişi
Kum filtre, G4 toz
filtre, aktif karbon filtre

Düşük ve Orta Yangın Tehlikesi
G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre
G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre
G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre

Kanal dizaynı, menfez sayısı ve yerleşimi mekanik tesisat proje müellifi tarafından
düzenlenir. Bu düzenleme TS 3419 “Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri-Projelendirme
Kuralları” ve TS 3420 “Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları”
standartları göz önüne alınarak yapılır.
Sığınağın bulunduğu bölgede yangın tehlikesi yüksek ise önce mutlaka kum havuzu
sistemi kullanılmalıdır.
Sığınak havalandırma fanının enerji ihtiyacı fan elektrik motoruna uygun kapasitede bir
jeneratör ile karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan makine dairesi olarak
tasarlanmalıdır. Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmelidir. Jeneratörün devre dışı
kaldığı durumlarda ise, enerji ihtiyacı fana bağlı insan gücü ile çalışan çevirmeli kol yardımı
ile karşılanmalıdır.
d) Hijyen tedbirleri: Sığınak biriken çöplerin ve insan pisliklerinin kolayca atılmasını
sağlayıcı özellikte olmalı, helâ taşı yerine klozet kullanılmalı ve mümkünse radyoaktif
sızıntıya karşı ilave tedbirler de alınarak wc gideri kanalizasyona bağlanmalıdır.
Sığınaklardan dışarı yapılacak pis su bağlantılarında direk olarak kanalizasyon
bağlantısı yapıldığı durumda geri tepmeyi engellemek üzere geri tepme ventili uygulaması
yapılmalıdır.
e) Standartlar: Serpinti sığınaklarında, sığınağın binanın bodrum katında yer altında
veya yer üstünde ya da bahçede yer altında veya yer üstünde olmasına bakılmaksızın bu
ölçülere, özürlülere ilişkin standartlar da dâhil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsünce
hazırlanan tüm standartlara ve diğer mevzuata uyulur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – Sığınak yeri ayrılması zorunlu bulunan bina ve tesislere, ruhsat eki
mimari projesinde gerekli sığınak yeri ayrılmadıkça ve gerekli bilgiler mimari, statik ve
mekanik tesisat projelerine işlenmedikçe yapı ruhsatı düzenlenemez. Yapı inşa edildiğinde,
Yönetmeliğe ve yapı ruhsatı eki projelerine uygun olarak sığınak tesis edilmedikçe ve
denetime yönelik fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin denetim raporlarında
sığınakla ilgili hususlar belirtilmedikçe, yapı kullanma izni veya kısmi kullanma izni
verilemez. Ruhsat eki onaylı mimari projenin bir örneği ile denetime yönelik fenni mesuliyet
üstlenen mimar ve mühendislerin uzmanlık alanlarına uygun denetim raporlarının sığınaklara
ilişkin bölümü, ilgili idarelerce mülki idare amirliğine gönderilir. Yapı kullanma izni verilmiş
yapıların sığınak olarak ayrılmış bölümlerinde Yönetmeliğe aykırı olarak değişiklik
yapılamaz.
Sığınaklar barışta, 13 üncü maddeye aykırı olmamak koşuluyla, kat malikleri kurulunun
oybirliği kararı ve mülki amirin izniyle, bina veya tesisin işletme veya kullanma bütünlüğünü
bozmadan ortak alanlar kapsamında kalan başka amaçlarla kullanılabilir. Ancak, gerektiği
anda sığınak olarak kullanılabilmesi için Yönetmelikte belirtilen sığınak özelliklerinin
kaybedilmemesi gerekir. Bu uygulama yapı ve tesislerde ayrılması zorunlu ortak alanların
ayrıca ayrılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Bu hükümlere uyulmadığının mülki amirlik veya ilgili idareler tarafından tespiti
halinde, ilgili idarelerce 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi kapsamında tebligat

yapılır. Maliki, müteahhidi veya yöneticisi tarafından en geç bir ay içerisinde aykırılık
giderilir. Süresi içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda, aykırılık ilgili idareler
tarafından giderilir ve bedeli 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgililerinden tahsil olunur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin
belgesini düzenleyen idareler yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve büyükşehir
belediyelerinin gerektiğinde denetim yetkisi saklıdır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Görüş alma
MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı
kullanma izni ve kat mülkiyeti gibi imarla ilgili tereddüde düşülen hususlarda Bayındırlık ve
İskân Bakanlığının, radyasyon geçirgenliği dâhil diğer hususlarda Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının yazılı görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
[R.G. 29 Eylül 2010 – 27714]
—— • ——

Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Hastaneler Yönetmeliğinin İkinci Bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
“Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Özel hastanelerin temel özellikleri
MADDE 5 – Özel hastaneler, bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve
personel standartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak,
bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi
hizmeti verir.
Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunur. Ancak atıl
kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet
bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve
İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın altında
özel hastane açılmasına izin verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Özel hastane kadroları ve kadro devri
MADDE 6 – Özel hastane kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet
bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça
belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir.
Özel hastaneler belirlenen kadrolarından en az yarısı sayısında klinisyen uzman ile
açılabilir ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içinde kadrolarını tamamlayabilirler.
Klinisyen uzman sayısı dördün altına düşen hastanelerin faaliyeti iki yıla kadar süreyle askıya

alınır. Bu süre sonunda uzman hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal
edilir.
Özel hastaneler hekim kadrolarını o il sınırları içinde başka bir özel hastane veya tıp
merkezine devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilirler. Özel
hastanenin yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünün %10’una kadar ek
kadro devralmasına izin verilir. Kadro devri iş ve işlemleri müdürlüklerce Sağlık Kuruluşları
Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki
özel hastane veya tıp merkezine kadro devri, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü
alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile
dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Bakanlık tarafından belirlenecek bir mimar.”
“Özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği
haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Komisyon tarafından yerinde incelenmesi uygun görülen hastanelerde inceleme ve
değerlendirme yapmak üzere Bakanlıkça yerinde inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, Genel
Müdürlük yetkilisi başkanlığında;
a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen komisyon üyeleri veya
aynı niteliği haiz Genel Müdürlükçe belirlenecek birer uzman hekim,
b) Bir mimar,
c) Genel Müdürlük ilgili personelleri,
ç) Gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden bir temsilciden,
oluşur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile
diğer sağlık personeli özel hastane kadrosunda, sözleşme ile çalışır.
Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma
belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir ve bu personel
için mesul müdür tarafından EK – 12’deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek müdürlüğe
en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Personel Çalışma Belgesinin aslı, personelin dosyasında
saklanır. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden
yürütülebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı
sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği
biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunur. Bakanlıkça hastanelerin bulunduğu
il için tahsis edilen laboratuvar uzman sayısının her bir hastane için gerekli uzman sayısı
bakımından yeterli olmaması hâlinde, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak
Bakanlıkça ruhsatlı özel laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde
kurulan laboratuvarlardan hizmet alımı yapılabilir. Bu durumda hizmet veren laboratuvarın
sorumlu uzmanı hizmet alan birden fazla hastane laboratuvarının sorumluluğunu üstlenebilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Özel hastaneler, kliniklerinde takip ettikleri gebeler, yenidoğan ve bebeklerin
izlenmesi ve kontrolü için Bakanlıkça istenilen kayıt ve bildirimleri istenilen formatta ve
sürelerde Bakanlıkça belirlenen birime bildirir.
Bu madde kapsamında usulüne uygun ve istenilen sürelerde bildirimde bulunmayan
veya bildirimlerin incelenmesi sonucu tıbbi ve idari eksiklik ve olumsuzluklar tespit edilen
özel hastaneler Bakanlıkça uyarılır ve Yönetmeliğin Ek – 2 Özel Hastaneler Denetim
Formunun “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1 inci bölümünün 31 inci maddesine göre işlem
yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (e)
bendinin (1) numaralı alt bendi ile (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.
“a) Mevcut kadrolu ve kadro dışı geçici çalışan her bir tabip için poliklinik muayene
odası oluşturulabilir. Bu amaçla eksik olan poliklinik odası eklenebilir.”
“1) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, özel hastane
veya tıp merkezi kadrosunda kadrolu olarak çalıştıkları uzmanlık dalında olmak kaydıyla en
fazla iki diğer özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler. Diğer sağlık çalışanları
en fazla bir diğer özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Bu çalışma gün ve saatleri personelin
sözleşmelerinde açıkça belirtilir.”
“f) Özel hastanenin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışanlardan yan dal
veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bulunduğu hastanede kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı
dışındaki uzmanlık dalında da çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin
belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde
geçici olarak çalışılan uzmanlık dalında uzman tabip bulunamaz ise bu uzmanlık dalı faaliyet
izin belgesinden çıkarılır.”
“g) Sağlık durumu aciliyet arz eden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan
hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tıbbi görüş, destekleyici ve tamamlayıcı
hizmet veya yardım alınması için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki
öncelikle özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan
hekim davet edilebilir. Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma
ödenir. Bu şekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlık dalları
hakkında mesul müdür tarafından en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bilgi verilir. Konsültan
hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında bu fıkranın (e) bendinin (1) numaralı
alt bendi kapsamında hekim çalıştırılabilir.”
“ı) Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden
hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar,
hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir.
Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen
hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara
ayrıntılı fatura düzenlenir. ”
“i) Hekimlerin başka bir ildeki hastanede kadro dışı geçici çalışma kapsamında hizmet
vermek istemeleri halinde;
1) Hizmet verilecek hastanenin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun
olması,
2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,
3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane ile olan sözleşmelerinde
bu durumun açıkça belirtilmesi,
zorunludur.”
“j) Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak hekimler, diş
hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak
kamu hastanelerinde çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış
gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe ve çalışacakları hastanenin
bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane
kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki hekim planlaması daha kısa sürede yapılması halinde
her iki ilin müdürlüğünün muvafakatı alınarak altmış günden önce de hekim başlatılabilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in (III), (IV), (XII) ve (XIV)
numaralı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“III – UZMAN TABİP
Özel hastanenin hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az bir kadrolu
uzman tabip; belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde ana uzmanlık dalında
en az dört uzman tabip, ana faaliyet ile bağlantılı diğer uzmanlık dallarında en az bir uzman
tabip”
“IV – ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI
Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde en az bir uzman.”
“XII – HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)
- Her yedi hasta yatağı için en az bir,
- Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az bir,
- Yenidoğan yoğun bakımda dahil yoğun bakımlarda Bakanlıkça belirlenen yoğun
bakım sınıflandırmasına uygun sayıda,
- Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az bir, ilave her yedi bebek yatağı
için en az bir,
- 25/A maddesine uygun olarak oluşturulan gözlem ünitesinde her yedi gözlem yatağına
en az bir.”
“XIV – ECZACI
En az bir eczacı.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 2 Özel Hastaneler Denetim
Formunun “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1 inci Bölümünün “Eksikliğin Devamında
Uygulanacak – Verilecek Ceza” başlıklı sütununun 14 üncü maddesinin (a) bendinin birinci
cümlesinde yer alan “dört yıl süreyle” ibaresi “iki yıl süreyle” olarak ve ikinci cümlesinde yer
alan “Dört yılın sonunda” ibaresi “İki yılın sonunda” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 11’ in başlığı ile “a) Kadın
Hastalıkları ve Doğum Hastaneleri” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (7) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“BELLİ
BİR
UZMANLIK
DALINDA
FAALİYET
GÖSTEREN
HASTANELERİN ASGARÎ STANDARTLARI”
“7) Doğum salonunda görev yapan personelin faaliyet izin belgesinin
düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde neonatal resüsitasyon programı eğitimine
gönderilmesi,”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 7 ve Ek – 12 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 13 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13 – 11/3/2009 tarihinden önce ruhsatlandırılan hastanelerin,
11/3/2009 tarihi itibarıyla müdürlükçe belirlenen kadrolu uzmanlık dalları ve kadrolu hekim
sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.
11/3/2009 tarihinden sonra ruhsatlandırılan hastanelerin, Bakanlıkça onaylanmış ön izin
projeleri dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü
geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu
olarak kabul edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsat işlemleri devam eden hastanelerin,
Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesi ve yerinde inceleme raporlarındaki kapasiteler dikkate

alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü geçmeyecek sayıda
belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.
Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki hastanelerin kadrolarını tamamlamaları için bu
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen ek sürelerden yararlananların ek
süre sonu itibarıyla tamamlayabildikleri kadroları hastane kadrosu olarak kabul edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin işlemleri devam eden hastanelerden
ön izne esas proje onayı tamamlanmamış olanların hastane kadroları Planlama ve İstihdam
Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 14 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel
hastanelerde Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında çalışmayan hekimlerden;
a) Özel hastanelerde kısmi zamanlı olarak çalışan hekimler ile tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanların kadrolu olarak çalışmak istemeleri halinde Bakanlığımızca
planlama dışı geçici olarak çalışmalarına izin verilir. Bu geçici çalışma hekimlere/uzmanlara
yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan
hekimin/uzmanın hastaneden ayrılarak başka bir hastanede çalışmak istemesi halinde çalışma
belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları hastane için bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
kapsamında değerlendirilirler.
b) Bir özel hastanede çalışan ancak müdürlük kayıtlarında kayıtlı bulunmayanlar,
15/2/2008 tarihi öncesinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı hastanede
hekim/uzman olarak çalıştıklarını tevsik eden belgelerini Bakanlığa sunar. Bakanlıkça
yapılacak incelemede hastanede bu tarihler arasında çalıştıkları tespit edilenlere özel
hastanelerde çalışma izni verilir. Bu şekilde çalışma hekimlere yönelik bir hak olup özel
hastaneye müktesep kadro hakkı vermez.
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan hekimler/uzmanlar, ilgili uzmanlık dalında boş hastane
kadrosuna veya ilgili uzmanlık dalında kadrolu çalışan hekimin ayrılması durumunda ayrılan
hekimin yerine başlatılır. Bu hekimler/uzmanlar 31/12/2010 tarihine kadar müdürlüğe
müracaat etmeleri halinde bu madde kapsamında değerlendirilirler.
Acil hizmetleri için kadrolu dört pratisyen hekimi bulunmayan hastanelere eksik
sayıdaki hekimlerini tamamlamalarına izin verilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 15 inci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlı veya
ruhsat başvurusunda bulunan özel hastaneler ile ön izin almış veya ön izin işlemleri devam
eden hastaneler, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen “gözlem yatakları hariç en az yüz
hasta yatağı olma” şartından muaftır. Özel hastanelerin taşınmaları halinde de bu muafiyetleri
geçerlidir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış hastanelerden eczanesi
bulunmayanlar bir yıl içinde 27 nci maddeye göre eczane kurar.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 68 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

“EK-7
ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ
Hastanenin
Adı
Adresi

:……………………………………………………………….
:……………………………………………………………….

Sahibinin Adı
Ruhsat Tarih ve Sayısı
Poliklinik Sayısı
Toplam Hasta Yatak Sayısı :
Yoğun Bakım Yatak Sayısı :
Gözlem Yatak Sayısı
:
Ücretsiz Hasta Tedavilerine
Ayrılan Yatak Sayısı
:

:……………………………………………………………….
:……………………………………………………………….
:……………………………………………………………….
Rakamla…………Yazı ile ………………………. dır.
Rakamla…………Yazı ile ………………………. dır.
Rakamla……….. Yazı ile …………………………dır.

1) Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:
a)
Kadrolu
çalışan
uzman
tabiplerce
hizmet
verilen
dallar:
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……...
…………………………………………………………………………………………………
…...…
b) Geçici olarak çalışan uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:
……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……...
………………………………………………………………………………………………...
………
2) Yoğun Bakım Üniteleri:
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….......................................
........
3) Laboratuvarlar (Hizmet satın alımıyla, dışarıdan gördürülen ve hastane bünyesinde kurulanlar da ayrıca
belirtilecek):
..................…..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………….
4) Radyoloji Ünitesi (Hizmet satın alımıyla dışarıdan gördürülen ve hastane bünyesinde kurulanlar da
ayrıca
belirtilecek):
…………………………………..................
…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
………
5)Diğer
Tıbbi
Birim
ve
Merkezler:
........................
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……...
……………………………………………………………………………………………….......
........
6) Sözleşme ile satın aldığı hizmetler:
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……...
Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere
yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… tarihinde işbu belge
verilmiştir.

ONAY”
“EK-12
PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ

ÖZEL …...…………………… HASTANESİ

Fotoğraf
Tarih
:
Belge No :
PERSONELİN

:

ADI Ve SOYADI
:
T.C. KİMLİK NO
:
UNVANI
:
GÖREVİ
:
BABA ADI
:
DOĞUM YERİ/TARİHİ
:
MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE:
DİPLOMA TARİH Ve NO
:
UZMANLIK BELGESİ TARİH Ve NO:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ………..
……………………………………... Hastanesinde, (kadrolu-geçici)
…………………………………………… olarak mesleğini icra etmesi uygun
görülmüştür.

Düzenleyen
Mesul Müdür

Onay
İl Sağlık Müdürü
[R.G. 23 Eylül 2010 – 27708]
—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman
Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlerin uygulama usul ve
esasları, bunlardan tahsil edilecek bedeller ile izin ve/veya muvafakat sahasının rehabilitesine
ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek
muvafakat ve izinlerin uygulama usul ve esasları, bunlardan tahsil edilecek bedeller ile izin
ve/veya muvafakat sahasının rehabilitesine ait iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağaçlandırma bedeli: Orman sayılan alanda izin verilmesi sonucu bu yerlerin
ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılığı olarak alınan bedeli,
b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile
sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör,
havalandırma bacası, şantiye tesisi, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı,
atık barajı, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,
c) Arama döneminde üretim ve satış izin belgesi: Arama ruhsatı döneminde teknolojik
araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür rezervin
1/10’una kadar üretim ve satışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,
ç) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,
d) Arazi izin bedeli: Verilecek izinlerin bulunduğu arazinin mevcut orman örtüsü ve
bulunduğu bölge dikkate alınarak orman idaresince tespit edilecek bedeli,
e) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
f) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
g) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüklerini,
ğ) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli
Değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna
dair belgeyi,
h) Deflatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca her yıl belirlenen cari fiyatları
sabit fiyatlara çeviren dönüştürme katsayısını,
ı) Ek Devlet hakkı: Madencilik faaliyeti yapılan yerin Devlet ormanına rastlaması
halinde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince % 30
fazla alınan Devlet hakkını,
i) Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanı: Bulunduğu bölgenin ekolojik
özellikleri nedeniyle yalnızca Türkiye’nin belirli bir bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren
türlerin bulunduğu alanlar ile uzun süre araştırma amaçlı izlenen ve koordinatları Bakanlıkça
belirlenen orman alanlarını,

j) Gen koruma alanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal
ortamında veya doğal ortamı dışında korumak amacıyla koordinatları Bakanlıkça belirlenen
ve bu amaçla yönetilen alanları,
k) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,
l) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
m) Hammadde üretim izin belgesi: Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince
Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat
hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
verilen belgeyi,
n) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya
ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme müdür yardımcısı,
ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya bir teknik elemandan
oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,
o) İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları: İnşaat öncesi arazinin hazırlanması aşamasında
yapılan kazı ile konut, bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların yapımı, yıkımı, yenileme ve
tadilatı esnasında ortaya çıkan; tehlikeli atık ve kimyasal madde içermeyen atık ve toprağı,
ö) İşletme izin belgesi: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,
p) İşletme ruhsatı: Bir alanda bulunan maden ile ilgili işletme faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,
r) İzin: Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre orman sayılan alanda Bakanlıkça
amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilecek kesin izin ve muvafakatı,
s) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte Genel Bütçe kapsamındaki kamu
idareleri tanımı dışında yer alan kamu idarelerini,
ş) Muhafaza ormanı: Orman Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamına alınan
yerleri,
t) Orman içi dinlenme yeri: Ormanların sosyal ve kültürel fonksiyonlarını halkın
hizmetine sunmak amacıyla, orman sayılan alanda rekreasyonel ve estetik kaynak değerlere
sahip, Orman Kanununun 25 inci maddesine göre orman mesire yerleri olarak ayrılan ve
yönetilen koordinatları belirli alanları,
u) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
ü) Ormancılık bürosu: Orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip,
ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının,
29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurdukları serbest ormancılık veya serbest yeminli
ormancılık bürolarını,
v) Ön izin: Kullanma izni verilmeden önce; ÇED belgesini, izin talep edilen alanın diğer
kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre
alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması, proje ve haritaların düzenlenmesi,
18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması için
Bakanlıkça verilen izni,
y) Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin
toplanması işini,
z) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın rehabilitesi amacı ile
hazırlanacak projeyi,

aa) Rehabilite: İzinli sahada, izin süresi başlangıcından sona ermesine kadar geçen
sürede; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesi,
doğaya kazandırılması ve orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür
teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini,
bb) Ruhsat: Arama ruhsatı, işletme ruhsatı veya sertifikayı,
cc) Satış bilgi formu: Maden ruhsat sahibince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
verilen yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden ek Devlet hakkı gibi
mali durumu gösteren belgeyi,
çç) Sertifika: Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup madenlerin
aranması ve işletilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,
dd) Taahhüt senedi: İzin sahibinin, Bakanlığa karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
iznin devamı ve sonucunda yapması gerekli işlerin üstlenildiğini gösterir belgeyi,
ee) Teminat: Taahhüt senedi hükümlerine uygun çalışmayı temin amacıyla alınan
değeri,
ff) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme,
kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında hazır beton ve asfalt üretimi
yapılan tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon
gibi cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, atık kazanma ve atık
bertaraf tesislerini,
gg) Tohum meşceresi: Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum üretmek amacıyla
koordinatları Bakanlıkça belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,
ğğ) Toprak dolgu bedeli: Madencilik faaliyetinin sona ermesi neticesinde idareye teslim
edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarını rehabilite ederek
ağaçlandırmaya hazır hale getirmek maksadıyla; inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğindeki şartlara uyularak dökülmesi
için orman idaresince tespit edilen bedeli,
hh) Toprak dolgu projesi: Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye
teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alanın rehabilite maksatlı
orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya
hazır hale getirilmesi için dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki
topoğrafik yapı ile uyumlu dolgu sonrası rehabilite işlemini de içeren projeyi,
ıı) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen üretici fiyat endeksini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Maden Arama İşlemleri
Kazı gerektirmeyen maden arama izni
MADDE 5 – (1) Ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı,
jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen arama yapacak ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin
ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve arayacağı madenin adını belirten yazısına;
a) Ruhsatını,
b) Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını,
dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.
(2) Bölge müdürlüğü müracaatın bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek
talep sahibine aynı gün iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince birinci fıkrada yer alan
arama faaliyetlerinde bulunabilir.
Kazı gerektiren maden arama izni
MADDE 6 – (1) Ruhsat alanında yarma, galeri, kuyu, sondaj gibi fiziki müdahale
gerektiren yöntemlerle belirli bir alanda arama yapılmak istenilmesi halinde ruhsat sahibi; izin
talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve arayacağı madenin adını
belirten yazısına,

a) Ruhsatını,
b) 1/25000 ölçekli haritasını,
c) Meşcere haritasını,
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
d) Koordinat özet çizelgesini,
e) Orman kadastro haritasını,
f) ÇED belgesini,
g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden
olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların
alındığına dair belgelerini,
dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.
(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya
yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep
değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından arazi
üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan
kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.
(3) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir. Verilen izin
müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi
alınır. İzin sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri
belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay
içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın
verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
(4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Alınacak bedeller
MADDE 7 – (1) Ruhsat alanında yapılacak kazı gerektiren arama izninden;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
alınır.
(2) Ancak, kazı gerektirmeyen maden arama izninden bedel alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden İşletme İşlemleri
Maden işletme izni
MADDE 8 – (1) İşletme ruhsatı, sertifika sahibi ile Maden Kanununun 17 nci maddesi
gereği arama döneminde üretim yapılmak istenilmesi halinde arama ruhsatı sahibi; izin talep
edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve işleteceği madenin adını
belirten yazısına,
a) Ruhsatını,
b) 1/25000 ölçekli haritasını,
c) Meşcere haritasını,
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
d) Koordinat özet çizelgesini,
e) Orman kadastro haritasını,
f) ÇED belgesini,
g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden
olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların
alındığına dair belgelerini,
ğ) Rehabilitasyon projesini,
dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.
(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya
yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep

değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde oluşturulan heyet tarafından arazi
üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen alanın Devlet ormanlarına rastlayan
kısımları için bedelli rapor tanzim edilir.
(3) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir. Verilen izin
müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi
alınır. İzne konu alanı kapsayan onaylı işletme izin belgesi veya arama döneminde üretim ve
satış izin belgesinin orman idaresine verilmesinden sonra izin alanının köşe noktalarına
zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha
teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı
taahhüt senedi verilmediği takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi
ilgiliye bildirilir.
(4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Alınacak bedeller
MADDE 9 – (1) Ruhsat alanında yapılacak maden işletme izninden;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları toplamının
beş hektarı geçmesi halinde, sadece geçen kısım için arazi izin bedeli,
alınır.
(2) Ayrıca, aynı ruhsat alanı içerisinde izni devam eden maden işletme izin alanları
toplamının beş hektara kadar olan kısmı için ek Devlet hakkı alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Maden Tesis ve Altyapı Tesisi İşlemleri
Maden tesis ve altyapı tesis izni
MADDE 10 – (1) Madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman sayılan alanda yapılması
zorunlu tesislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen altyapı tesislerinin
ruhsat alanı içinde yapılması için uygun alan bulunulmadığının heyet tarafından tespit
edilmesi halinde ruhsat alanı bitişiğinde de izin verilebilir.
(2) Ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü,
kuracağı tesisin ve/veya altyapı tesisinin adını ve işleyeceği madenin adını belirten yazısına,
a) Ruhsatını,
b) 1/25000 ölçekli haritasını,
c) Meşcere haritasını,
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
d) Koordinat özet çizelgesini,
e) Orman kadastro haritasını,
f) ÇED belgesini,
g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden
olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların
alındığına dair belgelerini,
ğ) Rehabilitasyon projesini,
h) Avan projesini,
dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.
(3) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya
yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep
değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli
incelemeler yapılarak, tesis ve altyapı tesislerinin Devlet ormanlarında yapılmasının zorunlu
olup olmadığı hususunu da içeren bedelli izin raporu düzenlenir.
(4) Bakanlıkça uygun görülenlere, ruhsat süresi dikkate alınarak tesis veya altyapı tesis
izni verilir. Verilen izin müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, bedeller ve
onaylı taahhüt senedi alınarak, izin alanının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte

koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat
tarihinden itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi verilmediği
takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
(5) Bir ruhsat alanında tesis ve/veya altyapı tesis izni verilebilmesi için o ruhsat
alanında maden arama, hammadde üretim izni veya maden işletme izninin alınmış olması şartı
aranır.
(6) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Alınacak bedeller
MADDE 11 – (1) Ruhsata dayalı yapılacak tesis veya altyapı tesis izinlerinden;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hammadde Üretim İşlemleri
Hammadde üretim izni
MADDE 12 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve
kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve
inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine dayanarak orman
sayılan alanda bu amaçla yapılacak işletme faaliyetleri, tesis ve altyapı tesislerine bu
Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir.
(2) Hammadde üretim izin belgesi ile yapılacak madencilik faaliyetleri için
rehabilitasyon projesi istenir.
(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hammadde üretim izin belgeleri ile
Devlet ormanlarında yapacakları madencilik faaliyetlerinden bedel alınmaz.
(4) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Karayolları Genel
Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi ile yapacağı madencilik faaliyetleri için verilen
izinlerinden bedel alınmaz.
(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı taşra birimleri ile Karayolları
Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimleri adına düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesine
dayalı olarak Bakanlıkça verilen izinler bağlı olduğu Bakanlık veya Genel Müdürlüğe
verilmiş sayılır. Bu izinlerden de üçüncü fıkra kapsamında bedel alınmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Devir, Temdit ve İptal İşlemleri
Devir işlemleri
MADDE 13 – (1) Ruhsatın Maden Kanunu hükümlerine göre devir edilmesi halinde,
yeni ruhsat sahipleri adına, verilen izinlerin devri devir alanın noterden resen düzenlenmiş
taahhüt senedi ve teminat vermesi kaydı ile izin veren merciin onayı ile olur.
(2) Eski izin sahibinin ruhsatı devrettiğini orman idaresine yazılı olarak bildirdiği veya
ruhsatın devredildiğinin orman idaresince resen tespit edildiği hallerde bölge müdürlüğünce
ruhsatı devralana yazılı olarak bir ay içinde o ruhsata bağlı olarak orman idaresince verilmiş
izinleri devralması için tebligat yapılır. Verilen sürede izinlerin devir alınmaması halinde,
izinler iptal edilir.
(3) Bu işlemler tamamlanana kadar eski izin sahibinin yükümlülükleri devam eder.
Temdit işlemleri
MADDE 14 – (1) İzin sahibinin mevcut ya da ilgili kanun hükümlerine göre temdit
edilmiş ruhsatla, izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaatı
halinde önceki iznin bitim tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre izin
yenilenebilir.

(2) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona erdiği izinlerle ilgili olarak; İzin
sahibinin, izin süresi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsatla müracaat
edememesi halinde, ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna dair belge ile birlikte bölge
müdürlüğüne müracaatı halinde, mevcut taahhüt senedi hükümlerine göre izin süresinin bitim
tarihinden itibaren dokuz ay süreyle izin ve sorumlulukları devam eder. Bu süre sonuna kadar
temdit edilmiş ruhsatı ibraz etmeyenlerin izinleri iptal edilir.
İptal işlemleri
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya hammadde üretim izin
belgesine dayalı olarak verilen maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis
izinleri;
a) Hak sahibinin vazgeçmesi,
b) Ruhsatın iptali,
c) İzin süresi son günü mesai bitimine kadar temdit edilmiş ruhsat ya da ruhsat
hukukunun yürürlükte olduğuna dair belge ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne iznin
yenilenmesi talebinde bulunulmaması,
ç) Verilen izinlerin maksadı dışında kullanılması,
d) ÇED belgesinin veya izin verilen alanla ilgili olarak diğer kanunlar uyarınca alınan
görüş, belge ve muvafakatların iptal edilmesi halinde,
Bakanlıkça iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
(2) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması veya rehabilitasyon projesine uygun
çalışılmadığının orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin üç ay içerisinde giderilmesi için
ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği veya
rehabilitasyon projesine uygunluk sağlanmadığı takdirde verilmiş olan maden arama, maden
işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinleri iptal edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Rehabilite İşlemleri
Rehabilitasyon projesi
MADDE 16 – (1) Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinlerinde Ek-1’de yer
alan rehabilitasyon projesi düzenlenir.
(2) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek topoğrafik
yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile
oluşturulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları
dikkate alınarak ormancılık bürosu mensuplarınca düzenlenir. İzin sahibince rehabilitasyon
projesinin uygulanacağı taahhüt edilir.
(3) Rehabilitasyon projelerinin; rehabilite işlemi için madencilik faaliyeti öncesi izin
alanı içerisinde koordinatları belirli alanlarda depolanmış madencilik faaliyeti yapılan alana
ait yüzeydeki veya yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının madencilik faaliyetinin
bitmesini takiben taşınarak rehabilite maksatlı kullanımı hariç, izin alanı dışından toprak veya
malzeme naklini içermemesi gerekir.
(4) Pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması mümkün olmayan tesis veya altyapı
tesisleri için alınacak önlemler rehabilitasyon projesinde ayrıca düzenlenir.
(5) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası içerisinde Ek1’de yer alan formattaki bilgilerin yer alması, hazırlayanlar arasında orman mühendisi veya
orman yüksek mühendisinin bulunması, dışarıdan toprak ve malzeme nakli içermemesi
halinde rehabilitasyon projesi istenmez.
(6) Rehabilitasyon projesi Bakanlıkça izin verilen alanlar için yapılır. İlave talep edilen
izinler için, mevcut izinleri de kapsayan revize rehabilitasyon projesi düzenlenir. İzin
sürecinde rehabilitasyon projesinde meydana gelebilecek değişiklikler için yeni rehabilitasyon
projesi verilir. Temdit edilecek izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.

(7) Rehabilitasyon projesinde, madencilik faaliyeti yapılacak alanda yüzeydeki veya
yüzeye yakın olan verimli toprak tabakasının depolanacağı yerler, izin alanı içerisinde
koordinatları ile birlikte ayrıca gösterilir.
(8) Aynı ruhsat alanında eş zamanlı olarak talep edilen maden işletme, maden tesis ve
altyapı tesislerini kapsayan tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.
Rehabilite
MADDE 17 – (1) İzin sahibi, madencilik faaliyetleri yaptığı alanları taahhüt senedi
hükümlerine ve rehabilitasyon projesine göre rehabilite etmek zorundadır. Rehabilite,
madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, madencilik faaliyetleri sırasında devam
eder, iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastır. Bu tarihte rehabilite bitirilemezse
bölge müdürlüğünce üç ay ek süre verilir. Rehabilite için verilen bu ek sürede madencilik
faaliyetine izin verilmez. Bu sürede bedellerin alınmasına devam edilir.
(2) İzin sahibince rehabilite işleminin yapılmaması halinde bu işlem orman idaresince
yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar Maden Kanununun 32 nci maddesi gereğince alınan
çevre ile uyum teminatından karşılanır. Teminatın yeterli olmaması durumunda eksik kalan
masraflar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanuna göre izin sahibinden tahsil edilir.
(3) İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri bildirime gerek kalmaksızın oniki ay
içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek orman sayılan alanın dışına çıkartılır. Taşınmayan
tesis veya altyapı tesislerini orman idaresi ihtiyaç duyması halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak
sabit kıymetlerine alabilir. Aksi takdirde orman sayılan alanın dışına taşıyarak, yapılan
masrafları izin sahibinden tahsil eder. Ancak pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması
mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri için bu hüküm uygulanmayarak 26/3/2010 tarihli
ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik hükümleri de izin sahibince yerine getirilir.
(4) İzin sahibi her yıl haziran ayının sonuna kadar madencilik faaliyeti yaptığı alandaki
rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu tarafından veya
bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisince onaylı teknik
raporu verir.
(5) Kazı gerektiren maden arama izinlerinde, izin sahibince yapılmış olan maden arama
faaliyetleri ile bozulan alanın izin öncesi topoğrafik yapı ile uyumlu hale getirilmesi izin
sahibinden istenir. Bu işlemin izin sahibince yapılmaması halinde orman idaresince yapılarak,
yapılan masraflar izin sahibinden tahsil edilir. Ayrıca rehabilitasyon projesi istenmez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu İzni İşlemleri
Dolgu yapılacak alanın tespiti ve izin öncesi işlemler
MADDE 18 – (1) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim
edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alan, rehabiliteye hazırlık
maksadıyla orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak
ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için izne konu edilebilir.
(2) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu izni için büyükşehir mücavir alanlarında
büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin
verilebilir.
(3) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk
edilen doğal yapısı bozulmuş rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alan hakkında
koordinatları ile birlikte bölge müdürlüğünce Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun
görüşü istenir.
(4) Ayrıca, orman idaresi rehabiliteye hazırlık maksadıyla dolgu işlemini kendisi
yapabileceği gibi genel hükümler çerçevesinde de yaptırabilir.
Ön izin

MADDE 19 – (1) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde orman idaresine
teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman sayılan alanın rehabiliteye
hazırlık maksadıyla orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile
doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için kesin izin verilmeden önce; ÇED
belgesi, izin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması
halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alınması,
proje ve haritaların düzenlenmesi, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması için Bakanlıkça bedelli ön izin
verilir.
(2) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe belediyeleri
izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü belirten talep yazılarına;
a) Belediye meclis kararını,
b) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını
ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.
(3) Belediyece yapılan talep üzerine oluşturulan heyet tarafından arazi üzerinde gerekli
incelemeler yapılarak bedelli ön izin raporu düzenlenir.
(4) Bakanlıkça uygun görülenlere yirmidört ay süreli ön izin verilir. Ön izin verildiği
ilgili belediyeye bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi alınır, yer teslimi yapılmaz. Ön izin
süresince ön izin verilen alanda hiçbir faaliyete müsaade edilmez. Talep halinde oniki ay ek
süre verilebilir.
Ön izin süresi içerisinde yapılacak işler
MADDE 20 – (1) Ön izin sahibi belediye ön izin süresi içerisinde talep yazılarına;
a) 1/25000 ölçekli haritasını,
b) Meşcere haritasını,
c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
ç) Koordinat özet çizelgesini,
d) Orman kadastro haritasını,
e) ÇED belgesini,
f) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu yerlerden olması
halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların alındığına
dair belgelerini,
g) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile
uyumlu ve orman idaresinin kabul edeceği toprak dolgu projesini,
ekleyerek bölge müdürlüğüne kesin izin için müracaat eder.
(2) Ayrıca, ön izin sahibince ön izin süresi içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gereken izinlerin alınması zorunludur.
(3) Toprak dolgu projeleri ormancılık büroları tarafından düzenlenir, oluşturulan
heyetçe uygunluğu kontrol edilen projeler bölge müdürlüğünce onaylanır.
Ön iznin sona ermesi
MADDE 21 – (1) Ön izin; talep sahibinin vazgeçmesi veya 20 nci maddedeki
belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde iptal edilerek, ilgili belediyeye bildirilir.
Kesin izin
MADDE 22 – (1) Ön izin sahibi, 20 nci maddede belirtilen belgeleri süresi içerisinde
tamamlayıp bölge müdürlüğüne vererek kesin izin talebinde bulunur. Bölge müdürlüğü,
yapılan müracaatı evrak üzerinde inceler, istenilen belgelerin eksik ya da uygun olup
olmadığını kontrol ederek eksik ya da uygun olmayan belgeler var ise müracaat sahibine
bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması
halinde oluşturulan heyet tarafından gerekli incelemeler yapılarak, bedelli kesin izin raporu
düzenlenir.
(2) Bakanlıkça uygun görülenlere beş yıla kadar kesin izin verilir.

(3) Verilen izinlerden, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınarak saha teslimi yapılır.
(4) İzin sahibi kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedelleri
yatırmak, onaylı taahhüt senedi vermek zorundadır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir.
İptal işlemi ilgiliye bildirilir.
(5) Ayrıca, zorunluluk halinde yol, şantiye binası, kantar ve enerji nakil hattına da izin
süresi kadar bedelli izin verilebilir.
(6) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin izin süresinde tamamlanamaması
halinde, verilen izin bir defaya mahsus kesin izin süresi kadar uzatılabilir.
(7) İzin sahibi her yıl haziran ayının sonuna kadar rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu
işlemlerinin safahatı hakkında halihazır durumunu gösterir haritası ile birlikte bölge
müdürlüğüne teknik rapor verir.
(8) İzin alanı ile ilgili her türlü sorumluluk izin sahibine aittir. İzin alanının etrafı izin
sahibince ihata edilerek, gerekli uyarı ve ikaz levhaları konulur.
(9) İzin sahibi kendisine verilen rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanını başkasına
devredemez. Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına
işlettirebilir.
Alınacak bedeller
MADDE 23 – (1) Büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerince, diğer
yerlerde ise il ve ilçe belediyelerince yapılacak dolgu ile rehabilite işlemi izinlerinden;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
c) Toprak dolgu bedeli,
alınır.
Rehabiliteye hazırlık amaçlı dolgu izin işlemlerinde kısıtlamalar ve yasaklar
MADDE 24 – (1) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara inşaat, yıkıntı
ve hafriyat atıkları haricinde malzeme dökülmesi yasaktır.
(2) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve
benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma
çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve
gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel katı atıkların
dökülmesi yasaktır.
(3) Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlara ikinci fıkrada yasaklanan
maddelerin dökülmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu işlemi durdurularak yasal işlem
yapılır, atıklar taşıttırılır. İzin iptal edilir.
(4) Dolum alanının nihai üst kotlarından şakülü olarak aşağı doğru en az beş metrelik
kısım sadece toprak ile doldurur.
(5) Dolgu sonrası nihai kotları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile uyumlu
projesindeki kotlarının üzerinde dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu işlemi durdurularak,
fazla dökülen miktar taşıttırılır. İzin iptal edilir.
(6) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması halinde izin sahibi uyarılarak üç ay süre
verilir. Verilen sürede eksikler giderilmediği takdirde izin iptal edilir. Taahhüt senedi
hükümlerine üç kez uyulmaması halinde verilen izin iptal edilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Muhafaza Ormanlarında Ruhsat İşlemleri
Müracaat
MADDE 25 – (1) Muhafaza ormanlarında ruhsat talebinde bulunmak isteyen talep
sahibi ruhsat talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü belirten talep
yazısına;
a) Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak
sağladığına dair belgesini,

b) 1/25000 ölçekli haritasını,
c) Meşcere haritasını,
ç) Koordinatlarını,
d) Orman kadastro haritasını,
dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat eder.
(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya
yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep
değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde; müracaat evrakı ile birlikte müracaatın
yapıldığı muhafaza ormanının özelliklerini belirtir tutanağı Genel Müdürlüğe gönderir.
Gönderilen evrak ve tutanak, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan değerlendirme
komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komisyonu gerek duyması halinde
mahallinde de inceleme yapabilir veya yaptırabilir. Değerlendirme komisyonunun görüş ve
önerileri doğrultusunda talep, bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınır.
(3) Bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınan talepler Bakan onayına sunulmak
üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) Bakanlıkça talebin değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren en geç altı ay
içerisinde ruhsat verilmesinde sakınca olup olmadığına dair görüş verilir.
ONUNCU BÖLÜM
Bedellerin Tespiti, Tahsili ve Teminat
Bedellerin tespiti ve tahsili
MADDE 26 – (1) Devlet ormanlarında verilecek izinlerde alınacak bedellerden;
a) Ağaçlandırma bedeli; Genel Müdürlükçe, orman bölge müdürlükleri bazında tespit
edilen, giydirilmiş brüt vasıfsız işçi ücreti ile ibreli ormanlar için 1615 saat/hektar, yapraklı
ormanlar için 1748 saat/hektar katsayısı ile çarpımı sonucu ile belirlenen bedelin, izin alanı ile
çarpımı sonucu,
b) Arazi izin bedeli; izin süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden
sonra yetiştirilecek meşcerenin hasılat düşüklüğünden doğan zararın karşılığı olarak Genel
Müdürlükçe belirlenen birim bedel ile verilecek iznin bulunduğu arazinin yol ve yerleşim
merkezlerine yakınlığı, civar arazilerinin rayiç değerleri ve talep alanındaki ormanın vasfı
dikkate alınarak bölge müdürlüğünce tespit edilecek birim kullanma bedelinin toplamının izin
alanı ile çarpımı sonucu,
c) Toprak dolgu bedeli; rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu yapılacak alanlarda, toplam
dolgu hacminin o yılın yapraklı ormanlarda bir metrekare için tespit edilen ağaçlandırma
bedelinin yarısı ile çarpımı sonucu,
bulunur.
(2) Ağaçlandırma bedeli izin başlangıcında bir defaya mahsus alınır.
(3) Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her
yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık ÜFE değişim oranında artırılır.
(4) Toprak dolgu bedeli saha tesliminden önce bir defada alınır. Ancak toprak dolgu
bedeli, talep halinde gecikme zammı ödenerek izin başlangıç tarihi esas olmak üzere üç yılda
üç eşit taksit halinde ödenebilir. Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin izin süresinden
önce tamamlanması halinde kalan taksitler defaten ödenir.
(5) Aynı ruhsat alanı içinde devam eden maden işletme izinlerinin toplamlarının beş
hektara kadar olan kısmı için, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı satış bilgi formuna
göre tahakkuk eden ek Devlet hakkı, her yıl haziran ayı son günü mesai bitimine kadar izin
sahibi tarafından orman idaresi özel bütçe hesabına yatırılır.
(6) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.
(7) Madencilik faaliyetleri için verilen izinlerden 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü

Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen gelir ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelir alınmaz.
Teminat ve teminat olarak alınacak değerler
MADDE 27 – (1) Teminat; her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen değerdir. İzin
başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.
(2) Teminat olarak; Türk parası, bankalar tarafından verilecek limit dahili süresiz
teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu
senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.
(3) Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun
haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.
(4) Teminat olarak alınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.
Bedellerin yatırılması
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilen arazi izin bedeli,
toprak dolgu bedeli, ağaçlandırma bedeli, ek Devlet hakkı ile teminat orman idaresi özel bütçe
hesabına yatırılır.
Gecikme zammı
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde,
zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla
bildirime gerek kalmaksızın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda
gecikme zammı uygulanır. Kısmen ödeme yapılması halinde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı
Borçlar Kanununun 84 üncü maddesine göre öncelikle alacak ferilerine mahsup edilir.
Teminat ve bedellerin iadesi
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle toprak dolgu
bedeli hariç alınan teminat ve bedeller;
a) İzin, verilen sürenin dolması sebebiyle sona ermişse, izin sahibinin orman idaresine
olan borcu mahsup edildikten sonra teminatın bakiyesi iade edilir.
b) Taahhüt senedi hükümlerine veya rehabilitasyon projesine uygun davranılmadığının
tespiti üzerine iznin iptali halinde, alınmış olan bedeller iade edilmez. Teminat orman
idaresince irat kaydedilir. İrat kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.
c) İzin sahibinin vazgeçmesi nedeniyle iznin iptali halinde; izin verilen alanda çalışma
yapılmadığı, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir
raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, arazi izin bedeli dışındaki
bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.
ç) Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin
iptal edilmesi halinde; izin verilen alanda çalışma yapılmadığı, doğal yapının bozulmadığının
oluşturulan heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti sonucunda bütün bedeller ve teminat
faizsiz olarak iade edilir. İzin verilen alanda çalışma yapılıp, doğal yapının bozulduğunun
tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan orman idaresince rehabilite edilerek ağaçlandırmaya
uygun hale getirilir, bu işle ilgili giderler ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerden
düşülerek, alınan bedeller ve teminattan geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir.
Bedellerin orman idaresince yapılan giderleri karşılamaması halinde aradaki fark izin
sahibinden tahsil edilir.
d) İzin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı
olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten itibaren bedel tahakkuk
ettirilmez.
(2) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle alınan toprak dolgu bedeli;

a) Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin
iptal edilmesi halinde, dolgu yapılan miktara isabet eden bedelin haricindeki bedel ve alınan
teminat faizsiz olarak iade edilir.
b) İzin sahibinin vazgeçmesi veya taahhüt senedi hükümlerine uymaması nedeniyle
iznin iptali halinde, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işleminin kalan kısmı orman
idaresince yapılır veya yaptırılır. Toprak dolgu bedeli iade edilmez. Teminat irat kaydedilir.
c) Verilen izin süresi sonunda, işin tamamlanmayan kısımları için toprak dolgu bedeli
iadesi yapılmaz, ayrıca teminat irat kaydedilir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Mülkiyet uyuşmazlığı
MADDE 31 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye
intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.
(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma
maksadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme sonucunda, ihtilaflı yerin orman
sınırları dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin
ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin
verilir.
(3) Mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen
izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.
İzni iptal edilen alanların yeniden izne konu edilmesi
MADDE 32 – (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen
alanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.
Hizmet giderleri
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinin yapacağı her türlü
giderler, müracaat sahiplerince karşılanır. Bu giderler aşağıda belirtilmiştir.
a) Arazi incelemelerine katılacak teknik elemanların ve diğer personelin 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre her türlü yol giderleri ve
gündelikleri,
b) Zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri,
bu Yönetmelik hükümlerine göre arazi incelemelerinde yapılacak hizmet giderlerine
karşılık, müracaat sahiplerince avans olarak orman idaresine yatırılır.
(2) Her başvuru için ayrı dosya açılır ve giderler ayrı ayrı hesaplanarak ilgilisinden
tahsil edilir. Ancak aynı ruhsat alanında eş zamanlı olarak maden arama, maden işletme,
maden tesis ve altyapı tesislerini kapsayan talepler tek başvuru olarak kabul edilir.
(3) Orman idaresince her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına
müsteniden, usulüne göre yapılır. Yatırılan avanstan geriye kalan miktar müracaat sahibine
iade edilir.
(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet
giderleri alınmaz.
(5) Müracaat sahibince avans olarak yatırılacak miktar orman idaresine yatırılmadığı
takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.
İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
MADDE 34 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman yüksek mühendislerince yapılacaklar
hariç olmak üzere, izin alanlarının orman kadastro ve meşcere haritasında gösterilmesi
ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır ve Orman Mühendisleri Odasına vize
ettirilir.
(2) Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis alanında genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman

yüksek mühendislerince yapılacaklar hariç olmak üzere rehabilitasyon projeleri ormancılık
bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilir, uygun görülenler bölge
müdürlüğünce onaylanır.
(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin
verilmesi istenir.
(4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım evrakın birinci
takımının aslı veya noter onaylı olması; diğer suretlerin ise aslına uygunluğunun ormancılık
bürosu tarafından kontrol edilerek onaylanması istenir. Evrakın aslına uygunluğu bölge
müdürlüğünce kontrol edilir.
(5) Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinde noter onayı
aranmaz. Kurum yetkilisi tarafından onaylanır.
(6) Orman kadastrosu henüz yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası istenmez.
(7) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda orman idaresine verilir.
İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk
MADDE 35 – (1) Oluşturulan heyetçe izin sahalarının takvim yılı içinde en az bir defa
kontrolü yapılır.
(2) Bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya
kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile
birlikte sorumludur. İzin alanlarında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir.
(3) İzin alınmadan yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı
aşanlar için düzenlenen suç tutanağı ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.
(4) Verilen izin amacı dışında kullanılamaz.
İzin başlangıcı
MADDE 36 – (1) İzin başlangıç tarihi; izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş
ise izin olurunun verildiği tarihtir.
Kısıtlamalar
MADDE 37 – (1) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman
içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarında Maden
Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) grup madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet,
liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için
yapılacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza ormanlarında; bu
gruplardaki madenlerin yer altı madenciliği olarak işletilmek istenilmesi halinde galeri ağzı,
havalandırma bacası, yol, su ve enerji nakil hattına izin verilebilir.
(2) Maden Kanununun 2 nci maddesindeki II(b), III, IV, V ve VI. grup madenlerin
aranması, işletilmesi, tesis ve altyapı tesislerine ait talepler ile ilgili olarak;
a) Bölge Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda, müracaatın bir kısmının ya da
tamamının muhafaza ormanı, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme
yerleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarına rastladığının tespiti
halinde düzenlenen tutanak müracaat evrakı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
b) Maden aranması, işletilmesi, tesis ve altyapı tesis talepleri ile ilgili olarak bölge
müdürlüğünce gönderilen tutanak ve müracaat evrakı üzerinde, Bakanlık Müsteşarı ve/veya
Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Orman Genel Müdürü ve/veya Orman Genel Müdür
Yardımcısı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü ve/veya Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü Genel Müdür Yardımcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
ve/veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı, Çevresel Etki
Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürü ve/veya Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama
Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanından oluşan
değerlendirme komisyonunca inceleme yapılır. Değerlendirme komisyonu gerek duyması

halinde mahallinde de inceleme yapabilir veya yaptırabilir. Değerlendirme komisyonunun
görüş ve önerileri doğrultusunda talep, bu Yönetmelik hükümlerine göre bölge müdürlüğünce
değerlendirmeye alınır. Değerlendirme komisyonu ayda bir toplanır, sekretaryasını Genel
Müdürlük yürütür.
c) Bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınan talepler Bakan onayına sunulmak üzere
Genel Müdürlüğe gönderilir.
(3) İzin verilen alanın bir bölümünün zorunluluk halinde yol, su, enerji nakil hattı gibi
altyapı tesisleri ile Orman Kanununun 17 nci maddesinde yer alan tesislerin yapılması
amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi halinde, daha önce verilen izin sahibinin
muvafakatı alınır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi
için gerekli tedbirler alınarak orman idaresince resen izin verilebilir.
Yönetmeliğin uygulanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra, Orman Kanununun 16
ncı maddesi gereğince verilecek izinlerle ilgili olarak, 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin,
Orman Kanununun 16 ncı maddesinin uygulamasını düzenleyen hükümleri uygulanmaz.
İzin başvuru hakkı
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik gereği maden arama, maden işletme, maden tesis ve
altyapı tesisi ile hammadde üretim izin talepleri ruhsat sahibi veya kanuni vekili tarafından
yapılır. İzin ile ilgili bütün işlemler ruhsat sahibi adına yürütülür.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Mevcut izinlerin devamı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen
izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi
halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce izin verilmiş ve herhangi bir şekilde
ruhsat alanı dışında kalmış tesis ve altyapı tesislerine, ruhsata dayalı olarak ruhsat süresince
izin verilebilir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce izin verilmiş ve bu Yönetmeliğin tesis
ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına, ruhsat süresi sonuna
kadar izin verilebilir.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde arazi izin
bedellerinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” artış oranı yerine, bu yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi ile bu Yönetmelikte belirtilen “ÜFE” artış oranı uygulanır.
Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak
değerlendirilmemiş olan müracaatlara konu yerler ile iznin iptal edildiği yerlerde, bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Geçmiş yıllarda çalışılan maden alanları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçmiş yıllarda çalışılarak terk edilmiş ve hâlihazırda faal
olmayan maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince re’sen geri
teslim alınarak izin iptal işlemi yapılır.
Bedelsiz verilen izinlerin bedelli izne dönüştürülmesi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlar Kurulunca verilen imtiyaz hakkına dayanılarak
bedelsiz olarak izne konu edilen maden işletme ve tesis izinleri bu Yönetmelik hükümlerine
göre yeniden değerlendirilir.
Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde yer almayan madencilik yapıları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata dayanılarak
madencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile

daha sonra orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına ruhsat süresi
sonuna kadar izin verilebilir.
Rehabilitasyon projesi olmayan izinler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak
rehabilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis
izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi alınır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
EK-1
REHABİLİTASYON PROJESİ FORMATI
(1) Ruhsat bilgileri
a) İli
:
b) İlçesi
:
c) Beldesi
:
ç) Köyü
:
d) Ruhsat Numarası :
e) Ruhsat Grubu
:
f) Madenin Cinsi
:
g) Ruhsat Sahibi
:
ğ) Ruhsat Bitiş Tarihi :
(2) Faaliyet öncesi mevcut durum
a) Ruhsat, işletme izni(varsa), işletme/tesis/altyapı tesis izin talep alanı koordinatları.
b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanın mevcut arazi kullanımı ile altyapı durumu.
c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası ve faaliyet alanı sınırlarını ve
çevresini gösteren 1/5000 ölçekli topoğrafik harita (çevre arazi kullanımlarını da içerecektir).
ç) Rehabilite edilecek alanların, faaliyet sonrası kullanım çeşitliliği senaryolarını
gösterir;
1) 5 ha kadar için 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topoğrafik harita,
2) 5-10 ha için 1/10000 ölçekli topoğrafik harita,
3) 10 ha’dan büyük alanlar için 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar.
d) Faaliyet alanının jeolojik durumu.
e) Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.
f) Örtü tabakası durumu.
g) Toprak durumu.
ğ) Flora, fauna ve lokal endemik türlerin belirlenmesi.
1) Türler, endemik türlerin listesi, yaban hayatı türlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal ve
uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türlerin listesi,
2) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türlerin listesi ve bunların yaşama ortamları, bunlar
için belirlenen koruma kararları,
3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları.
h) Meteorolojik özellikler.
(3) Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar:
1- Faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler
a) Korunması gereken toprak ile ilgili yapılacak işlemler. (verimli üst toprağın kaybını
en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması, depolanması ve korunması)

b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanı alanının çit - engellerle sınırlandırılması ve
uyarı - ikaz levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi.
c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı giriş ve çıkışları, tasmanlar ile ilgili
alınacak güvenlik önlemleri.
ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzeri yerlerle ilgili
alınacak güvenlik önlemleri.
2- İşletme/tesis/altyapı tesis izin alanının faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve
süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler
a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının rehabilitesi.
b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile madencilik yapılmış
alanlardaki emniyetli şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve basamakların duraylılığının
sağlanması.
c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmesi.
ç) Olası erozyona karşı gerekli önlemlerin alınması.
d) Yeniden düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın geri serilmesi.
e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlendirilme. (atıkların bertarafı, artıkların
mümkün ise değerlendirilmesi)
f) Tesis ve altyapı tesislerin faaliyet sonrası kullanımı.
(4) Rehabilite çalışması çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama
takviminin hazırlanması. (Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile ilgili
iş ve zaman planlamasının hazırlanması)
Bu proje tarafımdan hazırlanmıştır. ..../…/20..
Projeyi hazırlayan
Ormancılık Bürosu
:
Adı ve Soyadı :
Ruhsat No
:
Kaşe ve imza
Bu projenin madencilik faaliyeti sonrası idarenin isteğine bağlı olarak tarafımdan
uygulanması veya idarece uygulanıp, masraflarının tarafımca ödenmesini taahhüt ederim.
Ruhsat Sahibi
(Yetkili İmza)
UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.
HEYET
Başkan

Üye

Üye

Tetkik Edildi …./…./20..
Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü
ONAY
…./…./20..
Orman Bölge Müdürü

[R.G. 30 Eylül 2010 – 27715]
—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Aralık 2007; Nisan, Ağustos Aralık 2008;
Nisan 2009 sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek defterlerinde terfii incelemesine tâbi
olan ve defterdeki yükselme çeşidi ile sırasına ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve
itiraz üzerine 31/12/2009 tarihine kadar defterlerinde değişiklik yapılmasına karar verilen adli
yargı hâkimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerine ait sıra
defterleri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda
gösterilmiştir.

[R.G. 25 Eylül 2010 – 27710]
—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
28.07.2010 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir.
KARAR: 28.07.2010/419
ADLÎ YARGI HÂKİM ve SAVCI ADAYLARI
4. derecenin 2. kademesi (950+2300) gösterge ile;
1- 120948 Karaman Adlî Yargı Hâkim Adayı Serdar SOFTAOĞLU Bilecik
Hâkimliğine,
5. derecenin 2. kademesi (865+2200) gösterge ile;
2- 122780 Hatay Adlî Yargı Hâkim Adayı Yusuf KUZU Korgan Hâkimliğine,
3- 122781 Konya Adlî Yargı Savcı Adayı Yavuz Selim ŞENER Orhangazi Cumhuriyet
Savcılığına,
7. derecenin 1. kademesi (705+1500) gösterge ile;
4- 123182 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Murat IŞIK Kaynarca Hâkimliğine,
7. derecenin 2. kademesi (720+1500) gösterge ile;
5- 122893 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Yeliz Aziz PEKER Marmara Hâkimliğine,
8. derecenin 1. kademesi (660+1300) gösterge ile;
6- 105523 İzmir Adlî Yargı Savcı Adayı Mustafa Utku ŞANLI Hacıbektaş Cumhuriyet
Savcılığına,
7- 120314 Bingöl Adlî Yargı Savcı Adayı Serdar ÇAPARLAR Gölcük Cumhuriyet
Savcılığına,
8- 120577 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Ertan DEMİRCİ Bayburt Hâkimliğine,
9- 120609 Üsküdar Adlî Yargı Hâkim Adayı Zafer DEMİRTAŞ Tekkeköy
Hâkimliğine,
10- 120610 İstanbul Adlî Yargı Savcı Adayı Yusuf SAĞLAM Çerkezköy Cumhuriyet
Savcılığına,
11- 120619 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Salih PEHLİVANOĞLU Buldan
Hâkimliğine,
12- 120625 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Selami KARAGÖZ Tarsus Hâkimliğine,
13- 120639 Bakırköy Adlî Yargı Savcı Adayı İrfan Nuri AKDENİZ Aksaray
Cumhuriyet Savcılığına,
14- 120655 Bursa Adlî Yargı Hâkim Adayı İsmail YILDIRIM Akçakoca Hâkimliğine,
15- 120671 Eskişehir Adlî Yargı Savcı Adayı Cüneyt DEMİRDAŞ İncirliova
Cumhuriyet Savcılığına,
16- 120673 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Gökhan YILMAZ Sarıgöl Hâkimliğine,
17- 120676 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehpare Aysun ÇİNİCİ Bayburt
Hâkimliğine,
18- 120701 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Semih BAĞCI Mudanya Cumhuriyet
Savcılığına,
19- 120704 Kırşehir Adlî Yargı Savcı Adayı Muhsin ONAY Soma Cumhuriyet
Savcılığına,
20- 120710 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Belma KAYRAN Kozaklı Hâkimliğine,
21- 120712 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Sefer ULUBEY Dursunbey Cumhuriyet
Savcılığına,
22- 120713 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Emrah YILDIRIM Akhisar Cumhuriyet
Savcılığına,
23- 120716 Kayseri Adlî Yargı Savcı Adayı Ali İhsan İNCE Marmaris Cumhuriyet
Savcılığına,
24- 120719 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı İlyas YÜKSEL Banaz Hâkimliğine,

25- 120724 İzmir Adlî Yargı Savcı Adayı Ümit KAYRAK Anamur Cumhuriyet
Savcılığına,
26- 120741 Mersin Adlî Yargı Savcı Adayı Ferdi ÖZER Osmaneli Cumhuriyet
Savcılığına,
27- 120743 Bakırköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Atakan ALTUN Karahallı Hâkimliğine,
28- 120745 Ordu Adlî Yargı Hâkim Adayı Olcay ÖZCAN Beyşehir Hâkimliğine,
29- 120757 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Hüseyin GÜÇTEKİN Suşehri
Hâkimliğine,
30- 120765 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Mustafa AKAY Salihli Cumhuriyet
Savcılığına,
31- 120766 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Yasin KAYALAR Kadışehri Hâkimliğine,
32- 120769 Ereğli Adlî Yargı Savcı Adayı Osman BEKMEZCİ Akşehir Cumhuriyet
Savcılığına,
33- 120771 Aksaray Adlî Yargı Hâkim Adayı Abdullah MERAL Tavas Hâkimliğine,
34- 120773 Tokat Adlî Yargı Hâkim Adayı Ersin ÖZTÜRK Bafra Hâkimliğine,
35- 120777 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Engin SAĞLAM Aksaray Cumhuriyet
Savcılığına,
36- 120782 Kayseri Adlî Yargı Savcı Adayı Gökhan ÇAM Fethiye Cumhuriyet
Savcılığına,
37- 120795 Bursa Adlî Yargı Savcı Adayı Rasim UHRAĞ Batman Cumhuriyet
Savcılığına,
38- 120806 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Özgür Kemal KARTAL Bozdoğan
Hâkimliğine,
39- 120832 Eskişehir Adlî Yargı Savcı Adayı Yasin KURTULUŞ Seydişehir
Cumhuriyet Savcılığına,
40- 120836 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Nazmi COŞKUN Bor Cumhuriyet
Savcılığına,
41- 120838 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Mustafa AYDIN İskenderun Cumhuriyet
Savcılığına,
42- 120866 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Yasin ÖZTÜRK Mecitözü Cumhuriyet
Savcılığına,
43- 120870 Konya Adlî Yargı Savcı Adayı Zafer ERGÜDEN Yerköy Cumhuriyet
Savcılığına,
44- 120910 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Muhammet AKCAER Mihalıççık
Cumhuriyet Savcılığına,
45- 120919 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı İsmail Deniz DEMİRKAYA Ünye
Hâkimliğine,
46- 120926 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Hakan ÖLMEZ Çiçekdağı Hâkimliğine,
47- 120934 İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı Ali ÖREN Mucur Hâkimliğine,
48- 120970 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehmet ŞENGİL Bozyazı Hâkimliğine,
49- 122210 Adana Adlî Yargı Hâkim Adayı Meleknaz KÖROĞLU Alaçam
Hâkimliğine,
50- 122213 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Elvan KOÇAK Datça Hâkimliğine,
51- 122215 Hatay Adlî Yargı Hâkim Adayı Zeynep GÜLER Pozantı Hâkimliğine,
52- 122216 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Elçin PEYNİRCİ Tavşanlı Hâkimliğine,
53- 122217 Bolu Adlî Yargı Hâkim Adayı Fatma KARAKAYA Aybastı Hâkimliğine,
54- 122218 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Gökhan ÇINAR Mustafakemalpaşa
Cumhuriyet Savcılığına,
55- 122219 Bakırköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Seyda KİBAR YILDIRIM Arhavi
Hâkimliğine,

56- 122220 Elazığ Adlî Yargı Hâkim Adayı Diyadin BAYAT Kars Hâkimliğine,
57- 122221 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Fatih DÖNMEZ Erdek Cumhuriyet
Savcılığına,
58- 122222 Kocaeli Adlî Yargı Hâkim Adayı Esra DOKUR Avanos Hâkimliğine,
59- 122224 Elazığ Adlî Yargı Hâkim Adayı Şeyma ÇELİK Kuyucak Hâkimliğine,
60- 122226 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Turan TURGUT Ilgın Hâkimliğine,
61- 122227 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Barbaros DOĞAN Develi Hâkimliğine,
62- 122228 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Nazan GÜNERİ Serik Cumhuriyet
Savcılığına,
63- 122229 Denizli Adlî Yargı Hâkim Adayı Aylin ÖZDEMİR Bingöl Hâkimliğine,
64- 122230 Yozgat Adlî Yargı Hâkim Adayı Ömer Seyfettin YILMAZ Gümüşhacıköy
Hâkimliğine,
65- 122231 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Serhat BARAN Ulubey Hâkimliğine,
66- 122232 Nevşehir Adlî Yargı Savcı Adayı Mustafa SESLİ Burhaniye Cumhuriyet
Savcılığına,
67- 122234 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Duygu DOĞAN Çerkezköy Hâkimliğine,
68- 122235 Söke Adlî Yargı Savcı Adayı Fatih FİDAN Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,
69- 122236 Sinop Adlî Yargı Hâkim Adayı Neşe TOK Keskin Hâkimliğine,
70- 122237 Çorum Adlî Yargı Hâkim Adayı Ferhunde ÇİLİNGİR Sultandağı
Hâkimliğine,
71- 122240 Sincan Adlî Yargı Hâkim Adayı Adnan YILMAZ Araç Hâkimliğine,
72- 122242 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Sinan ALKILINÇ Tarsus Cumhuriyet
Savcılığına,
73- 122243 Malatya Adlî Yargı Hâkim Adayı Sonay BUDAK Ürgüp Hâkimliğine,
74- 122244 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Ömer KARTAL Bozüyük Cumhuriyet
Savcılığına,
75- 122246 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Serhan ÖZKAN Sarıgöl Hâkimliğine,
76- 122247 Elbistan Adlî Yargı Savcı Adayı Abuzer UZUN İnegöl Cumhuriyet
Savcılığına,
77- 122249 Midyat Adlî Yargı Savcı Adayı Mehmet Beşir TAŞ Fethiye Cumhuriyet
Savcılığına,
78- 122250 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Emre YETİŞ Elbistan Hâkimliğine,
79- 122254 İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı Duygu SARIASLAN Gerze Hâkimliğine,
80- 122255 Eskişehir Adlî Yargı Hâkim Adayı Besime Umay KÖKTEN Bingöl
Hâkimliğine,
81- 122258 Kartal Adlî Yargı Savcı Adayı Fatih YOL Körfez Cumhuriyet Savcılığına,
82- 122259 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Pempe ÖZDEMİR Tokat Cumhuriyet
Savcılığına,
83- 122260 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Meltem Sultan DEMİRBAĞ Artvin
Cumhuriyet Savcılığına,
84- 122262 Konya Adlî Yargı Hâkim Adayı Hacı GÜNGÖR Sinop Hâkimliğine,
85- 122263 Çorum Adlî Yargı Savcı Adayı Faruk KAYNAK Alanya Cumhuriyet
Savcılığına,
86- 122264 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehmet GÖKÇE Alaca Hâkimliğine,
87- 122266 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Sevcan KORKMAZ Pazar Hâkimliğine,
88- 122268 Silivri Adlî Yargı Hâkim Adayı Çağlayan ÖZDEMİR Maçka Hâkimliğine,
89- 122270 Çanakkale Adlî Yargı Hâkim Adayı Esra KARASOLAK AĞBULUT Ezine
Hâkimliğine,
90- 122271 Kadıköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Elif AYDIN Ağrı Hâkimliğine,

91- 122272 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Şahin ŞİMŞEK Tarsus Cumhuriyet
Savcılığına,
92- 122274 Aksaray Adlî Yargı Hâkim Adayı Tuğba TÜRKER Soma Hâkimliğine,
93- 122275 Antalya Adlî Yargı Savcı Adayı Uğur MUSLU Dörtyol Cumhuriyet
Savcılığına,
94- 122276 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Burcu ÇİÇEKDAĞ Acıpayam
Hâkimliğine,
95- 122277 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nurcan KUBAL Bafra Hâkimliğine,
96- 122279 Sincan Adlî Yargı Savcı Adayı Abdullah Fırat GEDİK Kuşadası
Cumhuriyet Savcılığına,
97- 122280 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Özde ÖZKAN Gönen Cumhuriyet
Savcılığına,
98- 122282 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Leyla TEKİN Akçaabat Hâkimliğine,
99- 122283 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Erdem KOCAOĞLU Çorum Cumhuriyet
Savcılığına,
100- 122287 Niğde Adlî Yargı Hâkim Adayı Özlem Semiha SESLİ Burhaniye
Hâkimliğine,
101- 122290 Aydın Adlî Yargı Hâkim Adayı Hatice Tuğba YUCA Ilgaz Hâkimliğine,
102- 122291 Sincan Adlî Yargı Savcı Adayı Mustafa ATEŞ Nazilli Cumhuriyet
Savcılığına,
103- 122293 Bakırköy Adlî Yargı Savcı Adayı Bahtiyar SAN Şarkışla Cumhuriyet
Savcılığına,
104- 122294 Konya Adlî Yargı Hâkim Adayı Aşina ARI Tekman Hâkimliğine,
105- 122298 Boğazlıyan Adlî Yargı Savcı Adayı Aytaç CANAGİR Silifke Cumhuriyet
Savcılığına,
106- 122305 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Eda GÜRAKAR Karabük Hâkimliğine,
107- 122306 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Soner ÖZCAN Düzce Cumhuriyet
Savcılığına,
108- 122307 Malatya Adlî Yargı Savcı Adayı Duygu HEKİMOĞLU Ordu Cumhuriyet
Savcılığına,
109- 122308 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı İdiris GÜLLÜCE Germencik Cumhuriyet
Savcılığına,
110- 122309 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehmet Fatih KAPUSUZOĞLU
Turgutlu Hâkimliğine,
111- 122310 Osmaniye Adlî Yargı Savcı Adayı Halit İÇDEMİR Bandırma Cumhuriyet
Savcılığına,
112- 122311 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Kadri ARSLAN Bozcaada Hâkimliğine,
113- 122314 Konya Adlî Yargı Hâkim Adayı Mete ARSLANTAŞ Çine Hâkimliğine,
114- 122315 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Necla ÇULHACIOĞLU İncesu
Hâkimliğine,
115- 122316 Karşıyaka Adlî Yargı Hâkim Adayı Behiye Yonca ÇALIŞ Kaman
Hâkimliğine,
116- 122317 Kocaeli Adlî Yargı Savcı Adayı İbrahim ŞAŞDIM Pozantı Cumhuriyet
Savcılığına,
117- 122318 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı İhsan ERCAN Sarayönü Cumhuriyet
Savcılığına,
118- 122322 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Ersin KUŞKU Samandağ Cumhuriyet
Savcılığına,
119- 122323 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Serkan AKARSU Çumra Cumhuriyet
Savcılığına,

120- 122324 Aydın Adlî Yargı Hâkim Adayı Fatma İÇDEMİR Bandırma Hâkimliğine,
121- 122325 Giresun Adlî Yargı Savcı Adayı Gökhan BODUR Bodrum Cumhuriyet
Savcılığına,
122- 122326 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Ceren DEMİR Bartın Hâkimliğine,
123- 122327 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Alpay ÇALIŞKAN Bitlis Hâkimliğine,
124- 122328 Bakırköy Adlî Yargı Savcı Adayı Ertuğrul ŞAHİN Ortaca Cumhuriyet
Savcılığına,
125- 122329 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Ali GÖKÇEOĞLU Çarşamba
Hâkimliğine,
126- 122330 Erzurum Adlî Yargı Savcı Adayı Ersin SELİMEFENDİGİL İskenderun
Cumhuriyet Savcılığına,
127- 122332 Kayseri Adlî Yargı Hâkim Adayı Medine TOPUZ Kırkağaç Hâkimliğine,
128- 122334 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Zeynep TÜRKMEN Gazipaşa
Hâkimliğine,
129- 122335 Kayseri Adlî Yargı Hâkim Adayı Emine Pınar ŞEKER Gelibolu
Hâkimliğine,
130- 122340 Ordu Adlî Yargı Hâkim Adayı Zübeyde ULAŞ Kırklareli Hâkimliğine,
131- 122341 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Ömer DEMİR Bartın Cumhuriyet
Savcılığına,
132- 122343 Kütahya Adlî Yargı Hâkim Adayı Muzaffer SEVİNÇ DİNÇ Lapseki
Hâkimliğine,
133- 122344 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nilgün ERDOĞAN Bulancak
Hâkimliğine,
134- 122345 Bakırköy Adlî Yargı Savcı Adayı Yeşim CAN Bergama Cumhuriyet
Savcılığına,
135- 122347 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Atakan GENÇBÜYÜR Gönen
Hâkimliğine,
136- 122348 İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı Serdar BAYRAKTAR Hopa
Hâkimliğine,
137- 122349 Malatya Adlî Yargı Hâkim Adayı Bahar YILDIZ İscehisar Hâkimliğine,
138- 122350 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Hüseyin KÜÇÜK Sarıkaya Cumhuriyet
Savcılığına,
139- 122351 Oltu Adlî Yargı Hâkim Adayı Çağlayan KOCAMAN Kastamonu
Hâkimliğine,
140- 122352 Isparta Adlî Yargı Hâkim Adayı Tansu DUMLUPINAR Keçiborlu
Hâkimliğine,
141- 122354 İzmir Adlî Yargı Savcı Adayı Gonca Gül ÇINAR Havran Cumhuriyet
Savcılığına,
142- 122355 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Zuhal BİLGİÇ Divriği Hâkimliğine,
143- 122357 Bakırköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Pınar PAŞAYİĞİT Viranşehir
Hâkimliğine,
144- 122358 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Hüseyin Özgür SEVİMLİ Edremit
Cumhuriyet Savcılığına,
145- 122360 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Hüseyin AKTÜRK Osmaniye Cumhuriyet
Savcılığına,
146- 122361 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Hüseyin ARSLAN Sandıklı Hâkimliğine,
147- 122362 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Adem YURT Gölmarmara Hâkimliğine,
148- 122363 Kadıköy Adlî Yargı Savcı Adayı Gaye ÜRER Karapınar Cumhuriyet
Savcılığına,

149- 122364 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Gökçe DEMİRCİ Yozgat Cumhuriyet
Savcılığına,
150- 122365 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Fatma Elif KARABEKTAŞ Siirt
Hâkimliğine,
151- 122366 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı İsa TOĞRUL Sorgun Cumhuriyet
Savcılığına,
152- 122367 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Burcu ÖZDEMİR Turgutlu Cumhuriyet
Savcılığına,
153- 122368 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Yakup YAMAN Erdemli Cumhuriyet
Savcılığına,
154- 122370 Mersin Adlî Yargı Hâkim Adayı Ahmet Arif KOÇAK Tokat Hâkimliğine,
155- 122372 Manisa Adlî Yargı Hâkim Adayı Betül BATU İnegöl Hâkimliğine,
156- 122373 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehmet AKYÜZ Amasra Hâkimliğine,
157- 122374 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Esra EGE Sürmene Hâkimliğine,
158- 122375 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Didem Seda İNCE Hendek Cumhuriyet
Savcılığına,
159- 122376 Adana Adlî Yargı Savcı Adayı Mehmet Cem KUZU Giresun Cumhuriyet
Savcılığına,
160- 122377 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Özgür KESKİN Aydıncık Hâkimliğine,
161- 122378 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Kadriye Funda UYSAL Sındırgı
Hâkimliğine,
162- 122379 Bandırma Adlî Yargı Hâkim Adayı Özlem YILMAZ Fatsa Hâkimliğine,
163- 122380 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Alev COŞKUN Van Hâkimliğine,
164- 122381 Muş Adlî Yargı Savcı Adayı Murat ALTUNDERE Osmaniye Cumhuriyet
Savcılığına,
165- 122383 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Yarcan MUTLU Silifke Cumhuriyet
Savcılığına,
166- 122384 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Çağlar PÜRLÜPINAR Ermenek
Hâkimliğine,
167- 122385 Erzincan Adlî Yargı Hâkim Adayı Hilal TEKİN Burdur Hâkimliğine,
168- 122386 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Naile Selin ULUSOY Düzce Cumhuriyet
Savcılığına,
169- 122387 Gebze Adlî Yargı Savcı Adayı Yasemin KARABULUT Görele
Cumhuriyet Savcılığına,
170- 122388 Kadıköy Adlî Yargı Savcı Adayı Alper KAZANCIOĞLU Çarşamba
Cumhuriyet Savcılığına,
171- 122389 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Zehra Bahar KOCAOĞLU Çorum
Hâkimliğine,
172- 122390 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Burcu ÖZALP Bitlis Hâkimliğine,
173- 122392 Kayseri Adlî Yargı Hâkim Adayı Gökhan KIZIL Şırnak Hâkimliğine,
174- 122393 Adana Adlî Yargı Savcı Adayı Kerim ERKAYIRAN Nevşehir
Cumhuriyet Savcılığına,
175- 122394 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Hilal ERKEŞ Tavşanlı Hâkimliğine,
176- 122395 Bakırköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Özlem Sibel DENİZCİ Terme
Hâkimliğine,
177- 122396 İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı Hamdiye OKUDAN Şarköy
Hâkimliğine,
178- 122397 Antalya Adlî Yargı Savcı Adayı Mehmet İlker DURMAZ Biga
Cumhuriyet Savcılığına,

179- 122398 Gümüşhane Adlî Yargı Hâkim Adayı Nezaket ARSLAN Demirci
Hâkimliğine,
180- 122399 Giresun Adlî Yargı Hâkim Adayı Fatma KARAKAYALI Manavgat
Hâkimliğine,
181- 122401 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Volkan ERGÜL Kula Hâkimliğine,
182- 122402 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Esra ŞENSOY GÜNGÖR Giresun
Hâkimliğine,
183- 122403 Silifke Adlî Yargı Savcı Adayı Olcay SAPMAZ Ordu Cumhuriyet
Savcılığına,
184- 122404 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Songül UÇMA İslahiye Hâkimliğine,
185- 122405 Bakırköy Adlî Yargı Savcı Adayı Oğuzhan KILINÇLI Marmaraereğlisi
Cumhuriyet Savcılığına,
186- 122407 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nezihe Deniz ETRAL Havsa
Hâkimliğine,
187- 122409 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Fahrettin AYAZ Çorlu Hâkimliğine,
188- 122410 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı İsmail KABADAYI Gördes Cumhuriyet
Savcılığına,
189- 122411 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Ferhat DEMİR Ergani Hâkimliğine,
190- 122412 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Bahattin EMRE Akhisar Cumhuriyet
Savcılığına,
191- 122413 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Gülşen GÜMÜŞSOY Ödemiş Cumhuriyet
Savcılığına,
192- 122414 İnebolu Adlî Yargı Hâkim Adayı Özge DEVECİ Malkara Hâkimliğine,
193- 122416 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Özge PİRİ Nevşehir Hâkimliğine,
194- 122419 Silifke Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayşe Gül DURMUŞOĞLU Ödemiş
Hâkimliğine,
195- 122420 Giresun Adlî Yargı Savcı Adayı Gökhan KARAKAYALI Manavgat
Cumhuriyet Savcılığına,
196- 122421 Konya Adlî Yargı Savcı Adayı Muhammet Fatih UĞURLU Rize
Cumhuriyet Savcılığına,
197- 122422 Balıkesir Adlî Yargı Hâkim Adayı Fatih YILMAZ Araklı Hâkimliğine,
198- 122425 Kars Adlî Yargı Savcı Adayı Zeki YAVUZ Karasu Cumhuriyet
Savcılığına,
199- 122426 Kilis Adlî Yargı Hâkim Adayı Erdal GENÇ Elbistan Hâkimliğine,
200- 122429 Malatya Adlî Yargı Savcı Adayı Bayram VANLI Gediz Cumhuriyet
Savcılığına,
201- 122431 Akşehir Adlî Yargı Hâkim Adayı Armağan KESKİN SARIBAŞ Nusaybin
Hâkimliğine,
202- 122432 Bilecik Adlî Yargı Hâkim Adayı Zeynep KELEŞ ALPARSLAN Ortaköy
(Çorum) Hâkimliğine,
203- 122433 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Emrah GÜNGÖR Giresun Cumhuriyet
Savcılığına,
204- 122435 Üsküdar Adlî Yargı Savcı Adayı Fatih KOCAMAN Kastamonu
Cumhuriyet Savcılığına,
205- 122436 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Fatih YILMAZ Ergani Hâkimliğine,
206- 122437 Kayseri Adlî Yargı Hâkim Adayı İbrahim BÜYÜKBAŞ Ceyhan
Hâkimliğine,
207- 122438 Nazilli Adlî Yargı Savcı Adayı Ahmet Gezgin ÇAM Sürmene Cumhuriyet
Savcılığına,
208- 122439 İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı Kadriye AKAY Korkuteli Hâkimliğine,

209- 122440 Silifke Adlî Yargı Savcı Adayı Ferhat DÖLEK Gemlik Cumhuriyet
Savcılığına,
210- 122443 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Emre BİNİCİ Mengen Cumhuriyet
Savcılığına,
211- 122445 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Muhammed Mustafa COŞAR Fatsa
Cumhuriyet Savcılığına,
212- 122446 Malatya Adlî Yargı Hâkim Adayı Semih Onur DANACI Devrek
Hâkimliğine,
213- 122447 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Uğur AYDIN Alanya Cumhuriyet
Savcılığına,
214- 122451 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Yetkin ERGÜN Ereğli (Zonguldak)
Hâkimliğine,
215- 122452 Oltu Adlî Yargı Savcı Adayı Lale BORA Gömeç Cumhuriyet Savcılığına,
216- 122454 Bafra Adlî Yargı Hâkim Adayı Erdem MENTEŞE Yumurtalık
Hâkimliğine,
217- 122455 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nesrin KÜÇÜK Kiraz Hâkimliğine,
218- 122457 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Derya TUNÇ KÖSEOĞLU Karaman
Hâkimliğine,
219- 122458 Sivas Adlî Yargı Savcı Adayı Ertan EKİNCİ Didim Cumhuriyet
Savcılığına,
220- 122459 Salihli Adlî Yargı Hâkim Adayı Gül Harika ERTÜFEKÇİ Silopi
Hâkimliğine,
221- 122460 Oltu Adlî Yargı Savcı Adayı Mehmet Şerif KARTAL Ula Cumhuriyet
Savcılığına,
222- 122461 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Selma GÜR Vize Hâkimliğine,
223- 122462 Mersin Adlî Yargı Hâkim Adayı Alperen ÖZTÜRK Alaşehir Hâkimliğine,
224- 122463 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Kenan OLGUN Gelendost Hâkimliğine,
225- 122464 Erzurum Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayşenur ÇEPNİ Kumluca Hâkimliğine,
226- 122467 Bartın Adlî Yargı Hâkim Adayı Sadık ALTUNÖZ Fethiye Hâkimliğine,
227- 122468 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Aygül AKDUMAN Erdemli
Hâkimliğine,
228- 122469 Mardin Adlî Yargı Hâkim Adayı Demet DOĞANAY Gümüşhane
Hâkimliğine,
229- 122470 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Ali AKMAN Niğde Cumhuriyet
Savcılığına,
230- 122471 Akşehir Adlî Yargı Savcı Adayı Mahmut AKGÖL Bolvadin Cumhuriyet
Savcılığına,
231- 122472 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehmet Nafi TAŞDAN Alaplı
Hâkimliğine,
232- 122473 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Halil YÜCEL Kozan Cumhuriyet
Savcılığına,
233- 122474 Aksaray Adlî Yargı Savcı Adayı Kuddusi SÖNMEZ Çorum Cumhuriyet
Savcılığına,
234- 122475 Ödemiş Adlî Yargı Hâkim Adayı Mine VANLIOĞLU Hınıs Hâkimliğine,
235- 122477 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Umut SARI Kemer Hâkimliğine,
236- 122479 Erzurum Adlî Yargı Hâkim Adayı Feryal UMUTLU Orhangazi
Hâkimliğine,
237- 122480 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Erkal KOCABIÇAK Çorlu Cumhuriyet
Savcılığına,

238- 122481 Adana Adlî Yargı Savcı Adayı Umut İlhan DURMUŞOĞLU Ödemiş
Cumhuriyet Savcılığına,
239- 122482 Ödemiş Adlî Yargı Hâkim Adayı Tulu AYTAÇ Muş Hâkimliğine,
240- 122483 Ordu Adlî Yargı Hâkim Adayı İlbay ALP Ayancık Hâkimliğine,
241- 122484 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Muammer KÖSEOĞLU Karaman
Cumhuriyet Savcılığına,
242- 122485 Kadıköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Zübeyde ÜNVER Boğazlıyan
Hâkimliğine,
243- 122486 Akşehir Adlî Yargı Savcı Adayı Mevlüt UÇAR Bodrum Cumhuriyet
Savcılığına,
244- 122487 İstanbul Adlî Yargı Savcı Adayı Hasan TURGUT Ünye Cumhuriyet
Savcılığına,
245- 122489 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehmet Taha BALLI Ereğli
(Zonguldak) Hâkimliğine,
246- 122491 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Amine Tuğçin TEKE Nazilli
Hâkimliğine,
247- 122492 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı İbrahim PİLGİR Sarıkamış Hâkimliğine,
248- 122493 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Esra Gül CAN Serik Cumhuriyet
Savcılığına,
249- 122494 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nuray DEDE Siverek Hâkimliğine,
250- 122495 Muğla Adlî Yargı Hâkim Adayı Erkan YILDIRIM Sultanhisar
Hâkimliğine,
251- 122496 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Ahmet CANPOLAT Bandırma
Cumhuriyet Savcılığına,
252- 122498 Mersin Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayşe Gökçen YILMAZ Ereğli (Konya)
Hâkimliğine,
253- 122499 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Hatice ÇÖMETEN Havza Hâkimliğine,
254- 122500 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Serkan Numan BAYKOTAN Erzincan
Cumhuriyet Savcılığına,
255- 122501 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Emine Gülnihal ŞENER Gerede
Hâkimliğine,
256- 122502 Kayseri Adlî Yargı Hâkim Adayı Ferhat BOYRAZ Kadirli Hâkimliğine,
257- 122504 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Eray ERDEN Ordu Cumhuriyet
Savcılığına,
258- 122505 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nuray HOPİKOĞLU İncirliova
Hâkimliğine,
259- 122506 Rize Adlî Yargı Hâkim Adayı Mesut DALKIÇ Akhisar Hâkimliğine,
260- 122508 Kırıkkale Adlî Yargı Hâkim Adayı Esra KIVRAK Kulu Hâkimliğine,
261- 122509 İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı Metin CENGİZ Tirebolu Hâkimliğine,
262- 122510 Adana Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayşegül Naciye ÖZDEMİR Beşikdüzü
Hâkimliğine,
263- 122511 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Serkan GÖKÇE Alanya Hâkimliğine,
264- 122512 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı İbrahim TÜRK Akdağmadeni
Hâkimliğine,
265- 122513 Kadıköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Merve GÜN Çankırı Hâkimliğine,
266- 122515 Kırşehir Adlî Yargı Savcı Adayı Çetin GÜZEL Gölmarmara Cumhuriyet
Savcılığına,
267- 122516 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Burcu ZENGİN Kâhta Hâkimliğine,
268- 122517 Kırıkkale Adlî Yargı Hâkim Adayı Sevcan AYDOĞMUŞ ÖZKILIÇ Ordu
Hâkimliğine,

269- 122518 Kartal Adlî Yargı Savcı Adayı Hakan GÜNGÖR Niksar Cumhuriyet
Savcılığına,
270- 122519 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Funda ERGİŞİ Çarşamba Cumhuriyet
Savcılığına,
271- 122520 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Serap AYDIN Alanya Hâkimliğine,
272- 122521 Kayseri Adlî Yargı Savcı Adayı Ali KARAHÜSEYİN Bucak Cumhuriyet
Savcılığına,
273- 122522 Tokat Adlî Yargı Hâkim Adayı Serdal SOĞAN Nizip Hâkimliğine,
274- 122523 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Yusuf HOTALAK Manavgat Cumhuriyet
Savcılığına,
275- 122524 Malatya Adlî Yargı Savcı Adayı Salih ŞENGÖNÜL İnegöl Cumhuriyet
Savcılığına,
276- 122526 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nilgün ŞİMŞEK Tarsus Hâkimliğine,
277- 122527 Bakırköy Adlî Yargı Hâkim Adayı Fatih KUTLUBOĞA Eşme
Hâkimliğine,
278- 122528 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayşegül AYAN Silifke Hâkimliğine,
279- 122529 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Hakan GÜNEŞ Amasya Cumhuriyet
Savcılığına,
280- 122530 Üsküdar Adlî Yargı Savcı Adayı Kerem TONĞA Kars Cumhuriyet
Savcılığına,
281- 122533 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Meliha Merve ŞİMŞEK Selendi
Hâkimliğine,
282- 122534 Yozgat Adlî Yargı Hâkim Adayı Rabia Selma AKDENİZ (ŞENTÜRK)
Aksaray Hâkimliğine,
283- 122535 Gaziantep Adlî Yargı Savcı Adayı Fethullah SOYUBELLİ Orhaneli
Cumhuriyet Savcılığına,
284- 122536 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Abdülkadir BOZ Afşin Hâkimliğine,
285- 122537 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Özden DÜLGER Demre Hâkimliğine,
286- 122538 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Tuğba BASTAN Çayeli Hâkimliğine,
287- 122540 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Yaşar YILMAZ İskilip Hâkimliğine,
288- 122541 Kastamonu Adlî Yargı Hâkim Adayı Saniye Nazlı CEYHAN
YÖRÜKOĞLU 19 Mayıs Hâkimliğine,
289- 122542 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Nilgün SALMAN Ödemiş Hâkimliğine,
290- 122543 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Onur KADAKAL Saruhanlı Hâkimliğine,
291- 122544 Zonguldak Adlî Yargı Savcı Adayı İsmail ODABAŞ Yüksekova
Cumhuriyet Savcılığına,
292- 122546 İzmir Adlî Yargı Savcı Adayı İsmail ÇELİK Rize Cumhuriyet Savcılığına,
293- 122547 Salihli Adlî Yargı Hâkim Adayı Dilek ULUDAĞ Ayvalık Hâkimliğine,
294- 122548 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Şerafettin AKBABA Karasu
Hâkimliğine,
295- 122549 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Gizem DAMAR Fındıklı Cumhuriyet
Savcılığına,
296- 122550 Bartın Adlî Yargı Savcı Adayı Demet AKINCI Terme Cumhuriyet
Savcılığına,
297- 122551 Bakırköy Adlî Yargı Savcı Adayı Hakan HANÇER Mardin Cumhuriyet
Savcılığına,
298- 122552 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Yasemin GÜÇ Ayvalık Cumhuriyet
Savcılığına,
299- 122553 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Mehmet DOĞAN Van Cumhuriyet
Savcılığına,

300- 122554 İskenderun Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayşe Gül YÜREKLİ Emet
Hâkimliğine,
301- 122555 Ödemiş Adlî Yargı Savcı Adayı Saliha Safa EKTİ Çivril Cumhuriyet
Savcılığına,
302- 122556 İstanbul Adlî Yargı Savcı Adayı Mustafa AKMAN Batman Cumhuriyet
Savcılığına,
303- 122558 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Rabia Tuğbahan KARAKUŞ Hadim
Hâkimliğine,
304- 122559 İzmir Adlî Yargı Hâkim Adayı Deniz SENAL İnebolu Hâkimliğine,
305- 122560 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Hüsnü GÜN Çankırı Cumhuriyet
Savcılığına,
306- 122561 Erzincan Adlî Yargı Savcı Adayı Gürhan Murat TEKİN Burdur
Cumhuriyet Savcılığına,
307- 122562 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN
Dalaman Hâkimliğine,
308- 122565 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayfer YILDIZ Kırıkhan Hâkimliğine,
309- 122568 Nazilli Adlî Yargı Hâkim Adayı Deniz (ŞADIRVAN) BABALOĞLU
Borçka Hâkimliğine,
310- 122569 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Kamil DEMİR Osmaniye Cumhuriyet
Savcılığına,
311- 122570 Eskişehir Adlî Yargı Savcı Adayı Nevzat Cahit TOPRAK Kuşadası
Cumhuriyet Savcılığına,
312- 122571 Sivas Adlî Yargı Hâkim Adayı Aydın AYGÜN Silifke Hâkimliğine,
313- 122573 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Sultan ÇINAR Emet Cumhuriyet
Savcılığına,
314- 122575 Batman Adlî Yargı Hâkim Adayı Abdullah ECE Biga Hâkimliğine,
315- 122576 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mehmet ŞENCAN Almus Hâkimliğine,
316- 122578 Bakırköy Adlî Yargı Savcı Adayı Ahmet KUMBASAR Erdemli
Cumhuriyet Savcılığına,
317- 122579 Kayseri Adlî Yargı Hâkim Adayı Güler EROL Kozan Hâkimliğine,
318- 122580 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Ahu ERBIYIK Çal Hâkimliğine,
319- 122581 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Aslıhan AKASLAN Elmalı Hâkimliğine,
320- 122583 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Muhammet Salih GÜRAKAR Karabük
Cumhuriyet Savcılığına,
321- 122584 İzmir Adlî Yargı Savcı Adayı Uğur AY Gerede Cumhuriyet Savcılığına,
322- 122585 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Tuğba ARSLAN Sivrihisar Cumhuriyet
Savcılığına,
323- 122588 İzmir Adlî Yargı Savcı Adayı Çağdaş EROL Kozan Cumhuriyet
Savcılığına,
324- 122589 Düzce Adlî Yargı Hâkim Adayı Meleknur YILMAZ Şarkikaraağaç
Hâkimliğine,
325- 122590 Kütahya Adlî Yargı Hâkim Adayı Yasemin GACANER Karataş
Hâkimliğine,
326- 122591 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mecit YILDIRIM Adıyaman
Hâkimliğine,
327- 122592 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Ahu BÜYÜKBÖRKLÜ Bucak
Hâkimliğine,
328- 122593 Mersin Adlî Yargı Savcı Adayı Esat GİDER Kırşehir Cumhuriyet
Savcılığına,

329- 122595 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Başak HÜROĞLU Çayıralan
Hâkimliğine,
330- 122597 Kayseri Adlî Yargı Hâkim Adayı Neslihan DALMIŞ Savaştepe
Hâkimliğine,
331- 122598 Antalya Adlî Yargı Savcı Adayı Ahmet ARI Mahmudiye Cumhuriyet
Savcılığına,
332- 122599 Kayseri Adlî Yargı Savcı Adayı Emrullah Efendi ALICI Ceyhan
Cumhuriyet Savcılığına,
333- 122600 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Batuhan DURAN Simav Hâkimliğine,
334- 122601 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Gülay AYDIN İskenderun Hâkimliğine,
335- 122602 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Muzaffer DEMİRBİLEK Yenipazar
Hâkimliğine,
336- 122610 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Tuncay DEMİR Vakfıkebir Cumhuriyet
Savcılığına,
337- 122611 Akşehir Adlî Yargı Hâkim Adayı Pınar YİĞİT YILMAZ Mardin
Hâkimliğine,
338- 122613 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Fulya GÜNEŞ Amasya Hâkimliğine,
339- 122725 Çankırı Adlî Yargı Hâkim Adayı Ayşegül ŞAHİN ÜNLÜ Kadirli
Hâkimliğine,
340- 122729 Adana Adlî Yargı Savcı Adayı Ali Kemal KARATAŞ Cihanbeyli
Cumhuriyet Savcılığına,
341- 122730 Afyonkarahisar Adlî Yargı Hâkim Adayı Eda BULUT Bozüyük
Hâkimliğine,
342- 122753 Antalya Adlî Yargı Hâkim Adayı Hamdi GÖZÜKARA Dazkırı
Hâkimliğine,
343- 122784 Çarşamba Adlî Yargı Savcı Adayı Avni Rıfat BAYSAL Karamürsel
Cumhuriyet Savcılığına,
344- 122785 Kadıköy Adlî Yargı Savcı Adayı Yusuf BAKIR Çarşamba Cumhuriyet
Savcılığına,
345- 122818 Çorlu Adlî Yargı Savcı Adayı Halil İbrahim PALA Safranbolu
Cumhuriyet Savcılığına,
346- 122905 Diyarbakır Adlî Yargı Savcı Adayı Coşkun AKAR Rize Cumhuriyet
Savcılığına,
347- 123127 Eskişehir Adlî Yargı Hâkim Adayı Selma ERKUŞ Geyve Hâkimliğine,
348- 123189 İstanbul Adlî Yargı Hâkim Adayı Abdullah ÖMEROĞLU Şebinkarahisar
Hâkimliğine,
Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.
[R.G. 30 Eylül 2010 – 27715]
—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
13.08.2010 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir.
K A R A R: 13.08.2010/431
ADLÎ YARGI HÂKİM ve SAVCI ADAYLARI

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) gösterge ile;
1- 123417 Boğazlıyan Adlî Yargı Hâkim Adayı Tuğba YENİKOMŞUOĞLU Anamur
Hâkimliğine,
6. derecenin 1. kademesi (760+1600) gösterge ile;
2- 123185 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Hasan KARAMAN Dinar Cumhuriyet
Savcılığına,
8. derecenin 1. kademesi (660+1300) gösterge ile;
3- 122286 Elbistan Adli Yargı Hâkim Adayı Fatma ATASOY Bingöl Hâkimliğine,
4- 122424 Vezirköprü Adli Yargı Hâkim Adayı Oktay GÜNEY Sarayönü Hâkimliğine,
5- 122503 Trabzon Adli Yargı Savcı Adayı Nevrah PEHLİVANOĞLU Kilis
Cumhuriyet Savcılığına,
6- 122563 Erzurum Adli Yargı Savcı Adayı Halil KURT Batman Cumhuriyet
Savcılığına,
7- 122732 Diyarbakır Adli Yargı Hâkim Adayı Yasemin BUDAKOĞLU Çivril
Hâkimliğine,
8- 123184 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Melih MIZRAK Kaman Hâkimliğine,
9- 123452 Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Malik DAŞDAN Yatağan Cumhuriyet
Savcılığına,
Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.
[R.G. 30 Eylül 2010 – 27715]
—— • ——

Danıştay Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığından:
Esas No
: 2009/5353
Karar No : 2010/2671
Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan : Danıştay Başsavcılığı-ANKARA
Davacı
: Coşkun Zeren
Vekili
: Av. Kemal Aybek
Strazburg Cad. No: 26/5 Kat: 1 - Sıhhiye/ANKARA
Davalı
: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-ANKARA
Vekili
: Av. Rukiye Erdoğan
İstemin Özeti : Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 12.02.2009 günlü, E:2008/4987,
K:2009/1093 sayılı kararının, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Füsun Erkin
Düşüncesi : Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile
Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın, idari işlem veya eylemlerden dolayı
uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi
olarak idareye başvurunun bulunması halinde, başvuru tarihinin esas alınacağı yolundaki
Danıştay İçtihatlarına aykırı bulunması nedeniyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına
bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Başsavcısı : Yılmaz Çimen
Düşüncesi : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde müdür yardımcısı
kadrosunda görev yapmakta iken isteği üzerine 1. derece, 4. kademe, 2200 ek gösterge esas

alınarak emekliye ayrılan davacının, ek göstergesinin 3000 olarak uygulanması istemiyle
yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin Ankara 8. İdare Mahkemesinin 31.03.2003 günlü
ve E:2002/1322, K:2003/310 sayılı kararıyla iptal edilmesi üzerine davalı idarenin maaş ve
ikramiye farklarını ödemesine karşın faiz hesaplanmaması sonucu oluştuğu ileri sürülen
1.135,50 YTL tutarında faiz alacağının, icra takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin
faiz alacağı olarak hesaplanan 1.135,50 YTL'nin dava açma tarihi olan 28.05.2007 tarihinden
itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin 27.03.2008 günlü ve E:2006/629,
K:2008/361 sayılı kararına taraflarca itiraz edilmesi üzerine, ödenen maaş ve ikramiye
farklarına 15.07.2002 tarihinden 02.07.2003 tarihine kadar hesaplanan 541,10 YTL
tutarındaki faizin ödenmesine ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 12.02.2009 günlü ve
E:2008/4987, K:2009/1093 sayılı kararının, davacı vekili tarafından hukuka aykırı olduğu
belirtilerek kanun yararına bozulması istemi üzerine konu incelendi.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesinde, bölge idare
mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay'ca ilk derece mahkemesi
olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği
bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanlıkların
göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz
olunabileceği, temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde kararın kanun yararına bozulacağı, bu
bozma kararının, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki
sonuçlarını kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.
T.C. Anayasası'nın 125'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, idarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu hükme bağlanmış, maddenin son fıkrasında da,
idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kuralı
getirilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 12'nci maddesinde; ilgililerin haklarını
ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve İdare ve Vergi Mahkemelerine doğrudan
doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk
önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya
kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası
sebebiyle doğan zarardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası
açabilecekleri ve ilgililerin Kanunun 11'inci maddesi uyarınca idareye başvurma haklarının
saklı olduğu öngörülmüştür.
İdarenin hukuki sorumluluğundan söz edebilmek için, bir zararın varlığı, zararı doğuran
işlem veya eylemin idareye yüklenebilir olması, zararla işlem veya eylem arasında illiyet
bağının bulunması gereklidir.
Öte yandan, zarara yol açan idari eylem veya işlemin, bir hizmet kusuruna dayanması
ya da kusursuz sorumluluk kuram ve ilkelerinin uygulanmasına elverir nitelikte bulunması
halinde, zararla eylem arasında uygun illiyet bağının kurulması mümkün hale gelmektedir.
Kanun yararına bozma istemine ilişkin 03.06.2009 tarih ve 80281 sayılı dilekçede,
davacının 3000 ek gösterge uygulanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin
yargı kararı ile iptali üzerine ödenen maaş ve ikramiye farklarına faiz hesaplanmaması sonucu
oluştuğu ileri sürülen faiz alacağına ilişkin iddialar yer almaktadır. Ödenmeyen bu faiz alacağı
üzerinden de ayrıca faiz hesaplanması, başka bir ifadeyle faiz alacağına da faiz ödenmesi
gerektiğine ilişkin iddiaya açıkça yer verilmemiş olmakla birlikte dosya içeriğinden davacının
"faize faiz hesaplanması"na ilişkin talebinin baştan beri bulunduğu ve bu talebin İdare ve
Bölge İdare Mahkemelerinin kararlarında bir şekilde karşılandığı anlaşıldığından bu konu da
kanun yararına bozma kapsamında incelenmiştir.
Davacının emeklilik tarihinden mahkeme kararı üzerine ikramiye ve maaş farklarının
ödenmesi tarihine kadar geçen süre için davacıya 541,10 YTL tutarında faiz alacağı ödenmesi

gerektiği yolundaki Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 12.02.2009 günlü ve E:2008/4987,
K:2009/1093 sayılı kararında, yerleşik yargı kararları ile faize faiz hükmedilemeyeceği
yolunda teessüs etmiş içtihada aykırılık görülmediğinden, hükmün bu kısmının hukuka aykırı
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Faizden kaynaklanan alacak miktarının hesaplanmasına ilişkin hüküm fıkrasına gelince;
Bilindiği üzere, konusu bir miktar paranın ödenmemesinden ibaret olan borçlarda,
borcun doğduğu veya muaccel olduğu tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar, kısa veya
uzun bir süre geçmiş olabilir.
Faiz, borçlunun böyle bir süreden faydalanması, alacaklının tasarruf hakkının
kısıtlanmış olması nedeniyle alacaklıya kanun veya sözleşme gereğince bir oran dahilinde
olmak üzere ödenmesi gerekli olan para miktarıdır. Faiz borcu hukuki mahiyeti itibariyle fer'i
bir borç olup, borcun doğumu ve varlığı, asıl borcun doğumuna ve varlığına bağlıdır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı kadrosunda çalışan
davacı, 2200 ek gösterge üzerinden 24.05.2001 tarihinde emekli olmuş ve 15.06.2001 tarihi
itibariyle emekli ikramiyesi ve maaşı ödenmiştir. Davacının kendisine uygulanan ek
göstergenin 3000 olması gerektiği yolundaki başvurusunun reddi üzerine açılan davada: idare
mahkemesince işlemin iptaline karar verilmiş ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Tahsisler
Dairesi Başkanlığı'nın 02.07.2003 tarih ve 77949 sayılı işlemi ile davacının ek göstergesi
3000 'e yükseltilerek 15.06.2001 tarihi itibariyle maaş ve ikramiye farkları tahakkuk ettirilmiş
ve ödemeler yapılmıştır. Ancak ana paranın ödenmesi sırasında davacıya ayrıca faiz
ödenmediğinden davacı bu faiz alacağı için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 12'
nci maddesi uyarınca dava açmıştır.
Yukarıda da belirtildiği gibi faiz alacağının doğumu ve varlığı asıl alacağa bağlı olup,
idare mahkemesinin iptal kararı üzerine davalı idare, davacının emeklilik tarihi itibariyle ek
göstergelerini düzelterek, ek göstergenin 3000 olarak uygulanması sonucu hesaplanan maaş
ve ikramiye farklarını, emekli ikramiyesi ve aylığının ödendiği tarih itibarıyla hesaplamış ve
davacıya ödemiştir. Dolayısıyla faiz alacağının da asıl alacağın doğduğu tarih, başka bir
ifadeyle davacının emekli olması üzerine emekli ikramiyesi ve aylığın ödendiği tarih olan
15.06.2001 tarihi itibarıyla hesaplanması gereklidir.
Bu nedenle Ankara Bölge İdare Mahkemesince faiz alacağının hesaplanmasında, faizin
başlangıcı olarak Ankara 8. İdare Mahkemesinde iptal davasının açıldığı 15.07.2002 tarihinin
esas alınmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 12.02.2009 günlü ve
E:2008/4987, K:2009/1093 sayılı kararının, faiz alacağının hesaplanmasında faizin başlangıç
tarihine ilişkin hüküm fıkrasının niteliği itibariyle yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade
etmesi nedeniyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca
kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesi'nce Ankara Bölge İdare Mahkemesinin
12.2.2009 günlü, E:2008/4987, K:2009/1093 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı tarafından
kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenilmesi üzerine işin gereği görüşüldü:
Dosyanın incelenmesinden, davanın, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde
müdür yardımcısı kadrosunda görev yapmakta iken isteği üzerine emekliye ayrılan ve 1.
derecenin 4. kademesi ve (2200) ek gösterge rakamı üzerinden emekli aylığı bağlanan davacı
tarafından, ek gösterge rakamının (3000) olarak düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun
reddine ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine davacıya ödenen maaş ve
ikramiye farklarının faizinin ödenmemesi sonucu oluştuğu ileri sürülen 1.135,50 TL tutarında
faiz alacağının, icra takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminine karar
verilmesi istemiyle açıldığı, Ankara 16. İdare Mahkemesinin tek hakim tarafından verilen
27.03.2008 günlü ve E:2006/629, K:2008/361 sayılı kararıyla, idarenin hukuka aykırılığı

mahkeme kararıyla saptanan işlemi nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının
ödenmesinin yeterli olmadığı, ayrıca davacının parasal haklarını süresinde alamamasından
doğan zararın da yasal faiz ödenerek giderilmesi gerektiği gerekçesiyle, adli yargıda itirazın
iptali istemiyle açılan dava sırasında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu faiz alacağı olarak
hesaplanan 1.135,50 TL'nin dava açma tarihi olan 28.05.2007 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin ise reddine karar verildiği,
bu karara taraflarca itiraz edilmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 12.02.2009
günlü ve E:2008/4987, K:2009/1093 sayılı kararıyla, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak
davalı idarenin itiraz isteminin kısmen kabulü ile itiraza konu mahkeme kararının davacının
açıkta kaldığı süreye ilişkin özlük hakları nedeniyle talep ettiği faize ilişkin 594.40.-TL'lık
kısmı yönünden bozulmasına, ilk olarak iptal davasının açıldığı tarih olan 15.7.2002 ile davalı
idarece iptal kararı üzerine ödemenin yapıldığı 2.7.2003 tarihi arasında kalan dönem için
hesaplanan faiz tutarı olan 541.10.-TL'lık kısmın kabulüne, bu konudaki fazlaya ilişkin talebin
reddine, davacıya ödenmeyen faiz alacağına ilişkin olarak ise, davacının itiraz isteminin reddi
ve davalı idarenin itiraz isteminin kabulü ile kararın bu kısmının da bozulmasına, bu konudaki
davacı talebinin reddine karar verildiği ve davalı idarenin karar düzeltme istemi reddedilerek
kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Danıştay Başsavcılığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin söz konusu kararının, faiz
alacağının hesaplanmasında faizin başlangıç tarihine ilişkin hüküm fıkrasının niteliği
itibarıyla yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade etmesi nedeniyle 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını istemektedir.
İdari işlem veya eylemlerden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda
uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak idareye başvuru tarihinin, başvurunun
bulunmaması halinde ise dava tarihinin esas alınması gerektiği hususu yerleşik hale gelen
Danıştay içtihatları ile genel kabul görmüş ve istikrar kazanmıştır.
Davacının emekliliğinde uygulanacak ek gösterge rakamının düzeltilmesi istemiyle
açtığı davada, idareye bir başvurusunun bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Dairemizin
30.9.2009 gün ve E:2009/5353 sayılı ara kararıyla getirtilen Ankara 8. İdare Mahkemesinin
2002/1322 esasına kayıtlı dava dosyasının incelenmesinden, davacının 4.4.2002 tarihinde
emekliliğe esas ek gösterge rakamının yükseltilmesi istemiyle davalı idareye başvurduğu
anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının emekliliğe esas ek gösterge rakamının yükseltilmesi istemiyle
açtığı davada verilen iptal kararı üzerine ödenen maaş ve ikramiye farkına uygulanacak faizin
başlangıç tarihi olarak davacının idareye başvuru tarihi olan 4.4.2002 yerine dava tarihi olan
15.7.2002 esas alınarak verilen Bölge İdare Mahkemesi kararında bu yönüyle hukuka uyarlık
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü
ile Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 12.2.2009 günlü, E:2008/4987, K:2009/1093
sayılı kararın davacıya ödenecek faiz alacağının başlangıç tarihi yönünden 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak
üzere kanun yararına bozulmasına; kararın bir suretinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve bu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
2.4.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[R.G. 2 Ekim 2010 – 27717]
—— • ——

Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 846
-KARARTürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca 07/05/2010 tarihinde kabul edilen
5982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesinin 07/07/2010 gün ve 49-87 sayılı kısmi iptal kararı
sonrasındaki haliyle, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında
Kanun hükümleri gereğince 12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunulmuş ve yapılan
halkoylamasına ait İl Seçim Kurullarından gelen sonuçların Kurulumuza resmi tutanaklar
halinde ulaşması ile birlikte birleştirme işlemi tamamlanmış olmakla;
3376 sayılı Kanunun “İl Seçim Kurulları, İlçe Seçim Kurullarından gelen tutanakları
toplar. İl birleştirme tutanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile Yüksek Seçim
Kurulu’na bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderir. Yüksek Seçim Kurulu il seçim
kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan eder...” hükmünü içeren 8 inci maddesi
gereğince il seçim kurullarından alınan birleştirme tutanaklarındaki sayısal veriler ile yurt
dışı seçmen kütüğe kayıtlı olup da 298 sayılı Kanunun 94/E maddesinin onbir ve onikinci
fıkraları hükümleri uyarınca gümrük kapılarında oy kullanan seçmenlere ait birleştirme
tutanaklarındaki sayısal veriler incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna sunulduğu 12 Eylül 2010 Pazar günü saat
17:00’dan itibaren İlçe Seçim Kurullarından tutanağa bağlı olarak gelen sonuçlar İl Seçim
Kurullarınca birleştirilerek en seri vasıta ile Kurulumuza bildirilmiş olup bu sonuçlara göre;
gümrük kapıları hariç Yurt İçi Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olan 49.495.493 seçmenden
38.172.800’ünün 151.954 sandıkta oy kullandığı, kullanılan oyların 37.449.300’ünün geçerli,
723.500’ünün ise geçersiz olduğu,
Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı 2.556.335 seçmenden Kurulumuzun 09/06/2010
tarihli 2010/365 sayılı kararı ile oluşturulan 25 gümrük kapısında 196.299 seçmenin oy
kullandığı, kullanılan oyların 194.737’sinin geçerli, 1.562’sinin ise geçersiz olduğu,
tespit edilmiştir.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü dahil Ülke Geneli; 52.051.828 kayıtlı seçmenden
38.369.099’unun oy kullandığı, buna göre Halkoylamasına katılım oranının % 73.71 olduğu,
kullanılan oylardan 37.644.037 oyun geçerli, 725.062 oyun geçersiz sayıldığı, geçerli oyların
21.787.244 (yirmibirmilyon yediyüzseksenyedibin ikiyüzkırkdört) oyun “Evet” oyu,
15.856.793 (onbeşmilyon sekizyüzellialtıbin yediyüzdoksanüç) oyun “Hayır” oyu olduğu,
“Evet” oylarının geçerli oylara oranının % 57.88; “Hayır” oylarının geçerli oylara oranının %
42.12 olduğu birleştirme tutanağından (Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç
Tutanağı) anlaşılmaktadır.
3376 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, İl
Seçim Kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan eder.” hükmüne yer verildiğine göre,
birleştirme tutanağına göre tespit edilen toplam sonuçlar TRT duyurusu olarak ilan
edilmelidir.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Geçerli oyların yarısından çoğu “Evet” ise,
Anayasa değişikliği Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur.” hükmüne yer verilmiştir.
12/09/2010 günü yapılan halkoylamasının iller ve gümrük kapıları sonuçları birleştirilerek
düzenlenen Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı’nın ilan edilmesi
gerektiği Kurulumuzca kabul edilmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;

1- 12/09/2010 günü yapılan halkoylaması sonucunda İl Seçim Kurulları ve gümrük
kapılarından bildirilen resmi sonuçların birleştirilmesi suretiyle tanzim olunan Anayasa
Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı’ndaki bilgilerin TRT duyurusu halinde ilân
olunmasına,
2- Karar örneğinin ve birleştirme tutanağından elde edilen Anayasa Değişikliklerinin
Halkoylaması Sonuç Tutanağı’nın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
22/09/2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Ali EM

Başkanvekili
Kırdar ÖZSOYLU

Üye
Mehmet KILIÇ

Üye
Üye
Üye
Hüseyin EKENM. Zeki ÇELEBİOĞLU Muharrem ÇOŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL

Üye
Nilgün İPEK

Üye
Bahadır DOĞUSOY
Üye
Turan KARAKAYA

Üye
Halim AŞANER

[R.G. 23 Eylül 2010 – 27708]
—— • ——

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No : 851
-KARARTürkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkındaki 07/05/2010 tarih ve 5982 Sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 07.07.2010 gün
ve 49-87 sayılı kısmi iptal kararı sonrasındaki haliyle 12/09/2010 Pazar günü yapılan
halkoylaması sonucu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
5982 sayılı Kanunun Geçici 19 maddesinde; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu üyeleri seçilir.
(d) bendinde; Yedi asıl ve dört yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı
gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, adlî yargı hâkim
ve savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçilir. Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adaylık başvurularını
ilân eder. İlân tarihinden itibaren üç gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur.
Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren iki gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların
başvurularını inceler ve aday listesini belirleyerek ilân eder. Takip eden iki gün içinde bu
listeye karşı itiraz edilebilir. İtiraz süresinin sona erdiği günden itibaren iki gün içinde itirazlar
incelenir, sonuçlandırılır ve kesin aday listesi ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday
listesini ilân ettiği tarihten sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve
denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy
kullanır. İl seçim kurulları o ilde oy kullanacak hâkim ve savcıların sayısına göre sandık
kurulları oluşturur. Sandık kurullarının işlem, tedbir ve kararlarına karşı yapılan şikâyet ve

itirazlar il seçim kurulunca karara bağlanır. Adaylar propaganda yapamazlar; sadece, Yüksek
Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu iş için
tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler. Seçimlerde en çok oy alan adaylar
sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi
bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da
yetkilidir. Yapılacak seçimlerde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
(e) bendinde; Üç asıl ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından, idarî yargı hâkim ve
savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçilir. Bölge idare
mahkemelerinin bulunduğu illerde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak
bu seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev
yapan idarî yargı hâkim ve savcıları oy kullanır. Bu seçimler hakkında da (d) bendi hükümleri
uygulanır.
hükümleri yer almıştır.
Kurulumuzun 22/09/2010 tarih ve 2010/847 sayılı kararı ile; Adli ve idari yargı hakim
ve savcılar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde
uygulanacak takvim ve genelgelerin hazırlanması çalışmalarını yapmak üzere Yüksek Seçim
Kurulu Başkanı Ali EM Başkanlığında, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri Turan KARAKAYA
ve Halim AŞANER’ den oluşan komisyon kurulmuştur,
Komisyon seçim takvimi ve genelge çalışmalarını tamamlamış olmakla, komisyonca
hazırlanan 23/09/2010 tarihli rapor ve takvim ile genelge taslakları incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim
sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul
edilmekle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 24
Eylül 2010 Cuma günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçim sürecinin başlaması ile oy verme
gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin bir takvime bağlanması
zorunlu bulunmaktadır. Çünkü yasalar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içerisinde
il seçim kurullarına, hakim ve savcılara sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar
tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim yasalarının kimi seçim iş ve işlemlerine
ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı vermiştir.
Bu nedenle, 17 Ekim 2010 Pazar günü yapılacak olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyeliği seçiminin gerektireceği tüm iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa yol açılmaksızın,
doğru ve düzenli biçimde yürütülebilmesi için gerekli zamanın, her iş ve işlem yönünden
yeterli olacak şekilde tanınmış olduğu, öte yandan takvim ve genelgelerde yer alan iş ve
işlemler için kullanılacak olan her türlü malzeme, araç ve gerecin Kurulumuzca yerlerine
ulaştırılabileceği tarihlerin de dikkate alınması suretiyle yapılmış bulunduğu sonucuna
ulaşılmış ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim sürecinde
yasalarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve
düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli Takvim ve Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 07/05/2010
Tarih Ve 5982 Sayılı Kanunun Geçici 19.Maddesinin (d) Ve (e) bentleri hükümleri gereği 17
Ekim 2010 Tarihinde Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge ile Adli ve İdari
Yargı Hakim ve Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin
Yapılacak Seçimlerde İl Seçim Ve Sandık Kurullarının Görev Ve Yetkilerini gösterir
Genelgeler kabul edilmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 24 Eylül
2010 tarihi olarak kabul edilmesine,
2- 17 Ekim 2010 Pazar günü yapılacak olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin ekli "Takvim"de gösterilen tarihler esas alınarak
yürütülmesine,
3- 17 Ekim 2010 tarihinde yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği
seçiminde askıya çıkarılacak adli ve idari yargıda halen görev yapan hakim ve savcı
listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Adalet Bakanlığından alınan ve halen adli
ve idari yargıda hakim ve savcı olarak görev yapanlara ait listenin, hakim ve savcılara ait
seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askı listeleri haline getirilmesine,
4- Askı listelerinin 29 Eylül 2010 Çarşamba günü saat: 08.00’de il seçim kurulunca
askıya çıkarılmasına ve 08 Ekim 2010 Cuma günü saat: 17.00’de askıdan indirilmesine,
5- Yüksek Seçim Kurulunca, kesin aday listesinin 07 Ekim 2010 Perşembe günü saat:
08.00’de internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesine,
6- Ekli seçim takviminin ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 07/05/2010 Tarih Ve 5982 Sayılı Kanunun Geçici
19.Maddesinin (d) Ve (e) Bentleri Hükümleri Gereği 17 Ekim 2010 Tarihinde Adli ve İdari
Yargı Hakim ve Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin
Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge ile Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları
Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Yapılacak Seçimlerde İl Seçim
Ve Sandık Kurullarının Görev Ve Yetkilerini gösterir Genelgelerin bu karar metnine dahil
olduğuna,
7- Karar örneği ve eki Takvim ile Genelgenin,
- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına,
- Yargıtay Başkanlığına,
- Danıştay Başkanlığına,
- Adalet Bakanlığına,
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,
- Danıştay Başsavcılığına,
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına,
- İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına iç mail yoluyla,
- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına,
gönderilmesine,
8- Takvimde yer alan genel nitelikteki işlemlerin tarih ve sırası geldikçe Başkanlık
duyurusu halinde TRT aracılığı ile yayınlanmasına,
9- Karar örneğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
10- Karar örneği ile eki belgelerin Kurulumuzun resmi internet adresinde
yayımlanmasına,
23/9/2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Ali EM

Başkanvekili
Kırdar ÖZSOYLU

Üye
Mehmet KILIÇ

Üye
Bahadır
DOĞUSOY

Üye
Hüseyin EKEN

Üye
M. Zeki
ÇELEBİOĞLU

Üye
Muharrem
COŞKUN

Üye
Turan
KARAKAYA

Üye
Mehmet KÜRTÜL

Üye
Nilgün İPEK

Üye
Halim AŞANER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDAKİ 07.05.2010 TARİH VE 5982 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ
19.MADDESİNİN
(d) VE (e) BENTLERİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ 17 EKİM 2010 TARİHİNDE ADLİ
VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCILARI ARASINDAN HAKİMLER VE
SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN YAPILACAK
SEÇİMLERDE UYGULANACAK TAKVİM

NOT:

24 EYLÜL
CUMA
28 EYLÜL
SALI
29 EYLÜL
ÇARŞAMBA
1 EKİM
CUMA
02-03 EKİM
CUMARTESİPAZAR
4-5 EKİM
PAZARTESİ-SALI
6 EKİM
ÇARŞAMBA
7 EKİM
PERŞEMBE
8 EKİM
CUMA

1- Bu Takvimde son günü belirtilen süreler, aksine bir
açıklama yoksa, Saat: 17.00'de sona erer.
2- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimine
ilişkin Takvimin kesintisiz uygulanması gerekmekte
olup, resmi tatil günleri de takvim açısından normal
çalışma günleri gibi değerlendirilecektir.
3- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47. maddesi
gereğince, her türlü belgede gerçek kişilerin Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılması zorunludur.
1- Adaylık başvuru ilanının başlangıcı (5982 S.K.19/d),
2- Adli ve idari yargıda halen görev yapan hakim ve savcı
listelerinin ayrı ayrı Adalet Bakanlığından istenilmesi (2802
S.K 3.Md.),
Adaylık başvuru ilanının sonlandırılması,
1- Adaylık başvurularının başlangıcı (5982 S.K.19/d),
2- Seçmen listelerinin, adli ve idari yargı seçim çevresi esas
alınarak il seçim kurullarınca askıya çıkarılması (5982
S.K.19/d),
3- Seçmen listelerine yapılacak itirazın başlangıcı,
Adaylık başvurularının sonlandırılması (5982 S.K.19/d),
Adaylık başvurularının
S.K.19/d),

incelenmesi

ve

ilanı

(5982

Aday listelerine yapılacak itirazlar (5982 S.K.19/d),
Aday listesine yapılan itirazların incelenmesine başlanması,
Aday listesine yapılan itirazların sonuçlandırılması ve kesin
aday listesinin www.ysk.gov.tr adresinden ilanı (5982
S.K.19/d),
1- Adli ve idari yargı hakim ve savcı seçmen listelerinin
askıdan indirilmesi,
2- Seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü,

9 EKİM
CUMARTESİ
10 EKİM
PAZAR
11 EKİM
PAZARTESİ
12 EKİM
SALI
13 EKİM
ÇARŞAMBA
16 EKİM
CUMARTESİ
17 EKİM
PAZAR

3-Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy
pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve Yüksek Seçim
Kurulu web sitesinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre
yayımlanması,
1- Seçmen listelerine yapılacak itirazların il seçim kurulunca
incelenmesinin başlangıcı,
2- Oy pusulalarının basımına başlanılması ve il seçim
kurullarına gönderilmesi,
1- Seçmen listesine yapılacak itirazların incelenmesinin son
günü,
2- Seçmen listelerinin il seçim kurullarınca kesinleştirilmesi,
Sandık kurullarının oluşturulması (adli ve idari yargı olarak
ayrı ayrı),
Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık
seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanılması,
Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık
seçmen listesi olarak çoğaltılmasının tamamlanması,
İl seçim kurulu başkanlarınca, seçimlerde görev alacak
sandık kurulu başkanlarına eğitim verilmesi, araç ve
gereçleri içeren malzeme torbalarının sandık kurulu
başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
OY VERME GÜNÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDAKİ 07.05.2010 TARİH VE 5982 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ
19.MADDESİNİN
(d) VE (e) BENTLERİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ 17 EKİM 2010 TARİHİNDE ADLİ VE
İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCILARI ARASINDAN HAKİMLER VE
SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN YAPILACAK
SEÇİMLERDE UYGULANACAK
GENELGE
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkındaki 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunun Geçici 19.maddesinde “Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçilir”, aynı maddenin (d) bendinde “Yedi asıl
ve dört yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş
olan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, adlî yargı hâkim ve savcıları tarafından Yüksek
Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adaylık başvurularını ilân eder. İlân tarihinden
itibaren üç gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona
erdiği günden itibaren iki gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını inceler ve
aday listesini belirleyerek ilân eder. Takip eden iki gün içinde bu listeye karşı itiraz edilebilir.
İtiraz süresinin sona erdiği günden itibaren iki gün içinde itirazlar incelenir, sonuçlandırılır ve
kesin aday listesi ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettiği tarihten
sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak

seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy kullanır. İl seçim kurulları
o ilde oy kullanacak hâkim ve savcıların sayısına göre sandık kurulları oluşturur. Sandık
kurullarının işlem, tedbir ve kararlarına karşı yapılan şikâyet ve itirazlar il seçim kurulunca
karara bağlanır. Adaylar propaganda yapamazlar; sadece, Yüksek Seçim Kurulu tarafından
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu iş için tahsis edilmiş bir internet
sitesinde yayımlayabilirler. Seçimlerde en çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye
seçilmiş olur. Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu
tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi
gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Yapılacak
seçimlerde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” ve (e) bendinde “Üç asıl
ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş
idarî yargı hâkim ve savcıları arasından, idarî yargı hâkim ve savcıları tarafından Yüksek
Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçilir. Bölge idare mahkemelerinin bulunduğu
illerde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak bu seçimlerde, o bölge idare
mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idarî yargı hâkim ve
savcıları oy kullanır. Bu seçimler hakkında da (d) bendi hükümleri uygulanır.” denilmektedir.
Bu genelge, 17 Ekim 2010 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine
yapılacak seçimde, adli ve idari yargı için; adaylar ve seçmenler, seçim çevresi, adaylık,
propaganda yasağı, adayların özgeçmişinin yayımlanması, basılı evrak, birleşik oy pusulası,
oy verme araçları, sandık seçmen listelerinin oluşturulması, askı işlemleri ve
sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerde birliği sağlamak için hazırlanmıştır.
ADAYLAR VE SEÇMENLER
Madde 2- Bu Genelgede aday ve seçmen olarak adı geçen hakim ve savcılar, 2802 sayılı
Hakimler ve Savcılar Kanununun 3.maddesinde sayılan meslek mensuplarıdır. (Anayasa 140/
son md.)
Bu kapsama geçici yetki veya herhangi bir görevlendirme ile başka bir kurum ve
kuruluşta görev yapan hakim ve savcılar da dahildir.
SEÇİM ÇEVRESİ
Madde 3- a) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine, adli yargı hakim ve savcıları
arasından yapılacak seçimde her il bir seçim çevresidir. Adli yargı hakim ve savcıları, görev
yaptıkları yerin bağlı olduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanırlar.
b) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine, idari yargı hakim ve savcıları
arasından yapılacak seçimde bölge idare mahkemesinin bulunduğu yargı çevresi bir seçim
çevresidir. İdari yargı hakim ve savcıları görev yaptıkları yerin yargı çevresi içerisinde yer
alan bölge idare mahkemesinin bulunduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını
kullanırlar.
ADAYLIK
Madde 4- Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adlî
ve idari yargı hâkim ve savcıları seçim takviminde belirtilen sürede aday olmak için doğrudan
Yüksek Seçim Kuruluna başvururlar.
Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Nüfus kayıt örneği,
c) Adli sicil ve arşiv kaydı,
d) Görev belgesi,
e) Fotoğraf ve özgeçmiş belgesi.
Yüksek Seçim Kurulu, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren iki gün
içinde adayların başvurularını inceler ve aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı

belirleyerek, 3 Ekim 2010 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr. adresindeki
internet sayfasında ilan eder.(5982 S.K. Geçici 19/d md.)
Adaylar veya seçmenler, ilanı takip eden iki gün içinde (4 ve 5 Ekim 2010) aday
listesine itiraz edebilirler. Yüksek Seçim Kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün
içinde itirazları inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday listesini www.ysk.gov.tr. adresindeki
internet sayfasında 7 Ekim 2010 Perşembe günü ilan eder. (5982 S.K. Geçici 19/d md.)
İl seçim kurulu başkan ve üyelerinin, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının adaylıklarının kesinleşmesi halinde, bu hakimler seçim
kurullarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili merciine bildirmek
zorundadırlar.( 2839 S.K.17/3 md.)
PROPAGANDA YASAĞI
Madde 5- Adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kuruluna seçilecek üyelerin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, seçim takviminin
başlangıcı olan 24 Eylül 2010 Cuma gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte
her türlü propaganda yasaktır; sadece adayların özgeçmişleri istekleri halinde Yüksek Seçim
Kurulunca tahsis edilmiş internet sitesinde yayımlanır.
Propaganda yasağına uymayanlar hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.
ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞİNİN YAYIMLANMASI
Madde 6- Adayların özgeçmişi, Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca belirlenen kıyafet
esas alınarak ön cepheden çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’nun internet
sitesi olan www.ysk.gov.tr adresinde ayrı bir bölümde soyad alfabe sırasına göre
yayımlanacaktır.
Adayların hazırlayacakları ve Yüksek Seçim Kuruluna kağıt ve elektronik ortamda
teslim edecekleri özgeçmişlerinde kullanılacak yazı karakteri “Times New Roman”, yazı
büyüklüğü 12 punto, kullanılacak kelime sayısı en fazla 400, eklenen fotoğraf ise (4,5x6) cm
boyutlarında, arka fonu açık renkte, başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş ve renkli
olmalıdır.
Bu kurala uygun özgeçmiş ve fotoğraf vermeyenler hakkındaki bilgiler Yüksek Seçim
Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanmayacaktır.
BASILI EVRAK
Madde 7- Adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Üyeliği için yapılacak seçimlerde;
1) Örnek 300 nolu sandık kurullarınca düzenlenecek sayım ve döküm cetveli,
2) Örnek 301 nolu sandık kurullarınca düzenlenecek tutanak,
3) Örnek 302 nolu il seçim kurullarınca sandık kurullarından teslim alınan
malzemeleri gösterir tutanak,
4) Örnek 303 nolu il seçim kurullarınca düzenlenecek birleştirme tutanağı,
5) Örnek 304 nolu il seçim kurullarınca düzenlenecek ilan tutanağı,
6) Örnek 305 nolu il seçim kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek sonuç
tutanağı,
7) Örnek 306 nolu il seçim kurullarından gelen sonuçların Yüksek Seçim Kurulunda
birleştirilmesine ilişkin tutanak,
8) Örnek 307 nolu Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenerek seçilenlere verilecek
tutanak,
9) Örnek 19 nolu levha.
kullanılacaktır.
BİRLEŞİK OY PUSULASI

Madde 8- Adayların soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri
karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan birleşik oy pusulaları,
üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı mevcut kağıtlara bastırılarak il
seçim kurullarına seçmen sayıları dikkate alınmak suretiyle ve % 5 fazlasıyla, adli ve idari
yargı oy pusulası şeklinde 100’lük paketler halinde gönderilir. (5982 S.K. Geçici 19/d md.)
OY VERME ARAÇLARI
Madde 9- Birleşik oy pusulası
- Oy verme kabini
- Tutanak defteri
- Sandık seçmen listesi
- Basılı sayım ve döküm cetveli
- Oy verme sandığı
- Basılı tutanak kağıtları
- Sandık kurulu mührü (merkez ilçe seçim kurullarından
alınacak)
- Seçim torbası
- Oy zarfı ( Adli Yargı için SARI), (İdari Yargı için MOR) renk
ASKI LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ, ASKIYA ÇIKARILMASI,
SÜRESİ, İTİRAZ, ASKIDAN İNDİRİLMESİ, İTİRAZLARIN
KARARA BAĞLANMASI VE LİSTELERİN
KESİNLEŞTİRİLMESİ
Madde 10- Adalet Bakanlığından seçim çevresi esasına göre alınan hakim ve savcı listeleri,
Yüksek Seçim Kurulu tarafından soyad alfabe sırasına göre düzenlenerek il seçim kurullarının
e-posta adreslerine gönderilir. Bu listelerin kağıt ortamında çıktıları alınarak il seçim
kurulları tarafından seçim çevresinde ilan panolarında 29/09/2010 günü askıya çıkarılır.
Ayrıca bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu aracılığıyla ilan ettirilir. Bu listeler, Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr
adresindeki web sitesinde bu iş için ayrılan bölümünde yayımlanır.
Askı listeleri; 08 Ekim 2010 Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilir.
Seçmen listelerine itiraz askı süresiyle sınırlıdır. Hakimler ve savcılar kendileriyle
ilgili olarak, adaylar ise seçmen listesinin tümüne karşı il seçim kurulu başkanlıklarına
doğrudan itiraz edebilirler.
Askı süresi içinde yapılan itirazlar, il seçim kurulunca 10 Ekim 2010 Pazar günü
saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır ve bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt
ve düzeltmeler yapılarak seçmen askı listeleri aynı gün kesinleştirilir.
Kesinleşen seçmen listelerinin her sayfası mühürlenir ve il seçim kurulu başkanı
tarafından imzalanır. Son sayfanın altına listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni içerdiği
yazılarak il seçim kurulu başkanı tarafından onaylanır.
Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
Ancak, kesinleşen askı listelerinde adı yazılı olduğu halde çoğaltılarak sandık
kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi herhangi bir nedenle yer almayan
seçmenlerin, askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, sandık seçmen listelerinin il
seçim kurulunda kalan ve sandık kurulu başkanına teslim edilen nüshalarına ilave
edilmelerine, il seçim kurulu tarafından karar verilir ve seçmene bu yolda verilecek bir yazı
ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dahil edilmek suretiyle oy kullanması sağlanır
SANDIK KURULMASI
Madde 11- Her seçim çevresinde bir sandık kurulur. Bir sandık 100 seçmeni kapsar. Ancak
seçmen sayısının 100’ü aşması durumunda yeni bir sandık kurulabilir.
KESİNLEŞEN LİSTELERİN ÇOĞALTILMASI
Madde 12- Kesinleşen listeler, sandık seçmen listesi olarak okunaklı biçimde üç (3) nüsha
çoğaltılır. Listelerin çoğaltılmasına 12 Ekim 2010 Salı günü başlanır. Bu işlemin en geç 13
Ekim 2010 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar bitirilmesi zorunludur.

Çoğaltılan sandık seçmen listelerinin her sayfası il seçim kurulu başkanı tarafından
ayrı ayrı mühürlenip imzalandıktan sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı
listenin sonuna yazılarak onaylanır.
Bu listelerden bir örneği il seçim kurulu başkanlıklarında saklanır. İki örneği ise
sandık kurulu başkanlarına verilir. Sandık kurulu başkanları bunlardan birini sandık alanına
asar, diğerini de oy verme işleminde kullanırlar.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERİN
BELİRLENMESİ
VE TUTANAKLARIN VERİLMESİ
Madde 13- Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen seçim türüne göre gelen
(Örnek: 305 sayılı) sonuç bildirme tutanaklarındaki oyları toplayarak birleştirir (Örnek: 306
sayılı) ve en fazla oy alan adayların sırasıyla asıl ve yedek üye olarak seçildiğini belirler.
Oylarda eşitlik halinde Yüksek Seçim Kurulu, aralarında ad çekmek suretiyle sıralamayı
tespit eder. Sonuçlar kesinleştiğinde, seçilmiş olanlara Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
tarafından tutanakları verilir. (Örnek: 307 sayılı)
ÖDENECEK GÜNDELİKLER
Madde 14- Bu seçimde görev alanlara; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun 181 ve 182. maddelerinde belirtilen esaslara göre genel
bütçeden ücret ödenir. Ücret belirlenmesinde Yüksek Seçim Kurulunun 10/07/2010 tarih ve
451 sayılı kararı esas alınır. Buna göre seçimde görev yapacak olanlardan;
İl seçim kurulu başkanına 10,
İl seçim kurulu üyelerine 8,
Seçim bürosu personellerine 6,
Sandık kurulu başkanına 3,
Sandık kurulu üyesine 2,
gündelik ödenir.
GENELGENİN DAYANAĞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Madde 15 -Bu genelge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında 07/05/2010 tarihli 5982 sayılı Kanunun Geçici 19.maddesi ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri dikkate
alınarak, 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin onuncu bendi uyarınca ve Yüksek Seçim
Kurulunun 23/09/2010 gün ve 851 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCILARI ARASINDAN
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN
YAPILACAK SEÇİMLERDE İL SEÇİM VE SANDIK
KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
KAPSAM
Madde 1-Bu genelge, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu üyeliği için 17 Ekim 2010 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde; il seçim
kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile yapılacak iş ve işlemlerin düzenle,
güvenle ve süresinde yürütülüp sonuçlandırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
İL SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 2- 1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimde, iş ve
işlemlerin düzenli ve güvenli yürütülmesini sağlamak, gereken bütün tedbirleri almak ve
seçim işlerini denetlemek,
2- Seçmen listelerine yapılan itirazları sonuçlandırmak ve listeyi kesinleştirmek,
3- Sandık kurullarını oluşturmak (adli ve idari yargı için ayrı ayrı),
4- Sandık kurullarına seçim araç ve gereçlerini teslim etmek,

5- Oy sandıkları ve kabinlerini sandık alanlarına göndermek ,
6- Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları
inceleyip karara bağlamak,
7- Seçim işlerinin yürütülmesini sağlamak, sandık kurulu başkanının eğitimi için kurs
düzenleme dahil gerekli önlemleri almak (bu görev il seçim kurulu başkanına aittir),
8- Sandık kurulu başkanlarının seçim işlemlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını
cevaplandırmak,
9- İl seçim çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanak sonuçlarını birleştirmek ve il
birleştirme (Örnek: 303 sayılı), ilan (Örnek: 304 sayılı) ve sonuç (Örnek: 305 sayılı)
tutanaklarını düzenleyerek, bunlardan sonuç tutanağını Yüksek Seçim Kuruluna derhal
göndermek,
10- Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri
yapmak,
SANDIK KURULU BAŞKANININ BELİRLENMESİ
Madde 3- İl seçim kurulu başkanı, il seçim kurulu üyeleriyle görüşerek Devlet memurları
arasından her sandık için bir başkan belirler.
SANDIK KURULU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ
Madde 4- İl seçim kurulu başkanı, Devlet memurları arasından her sandık için 3 asıl ve 3
yedek üyeyi belirler. (298/23-2)
SANDIK KURULLARININ OLUŞTURULACAĞI TARİH VE GÖREV SÜRESİ
Madde 5- 1- İl seçim kurullarınca, 11 Ekim 2010 Pazartesi günü sandık kurulları
oluşturulacaktır.
2- Sandık kurullarının görevi, 16 Ekim 2010 Cumartesi günü başlar ve oy verme günü
oyların sayımı ve dökümüne ilişkin belgelerin il seçim kuruluna teslim edilmesine kadar
devam eder.
SANDIK KURULLARININ OLUŞTURULMASINA İTİRAZ VE ŞİKAYET
Madde 6- Sandık kurullarının oluşumuna dair il seçim kurulu veya başkanı tarafından
yapılan işlemlere karşı en geç iki gün içinde şikayet yoluyla başvuruda bulunularak, bunların
düzeltilmesi istenebilir (298/119-1).
İl seçim kurulunca itirazlar iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır (298 /119).
ARAÇ VE GEREÇLERİN SAĞLANMASI
Madde 7- İl seçim kurulu başkanlığınca seçimde kullanılacak araç ve gereçler hazırlanır ve
süresi içinde sandık kurulu başkanlarına teslim edilir. Diğer malzemelerin ise il seçim kurulu
başkanlarınca sandık yerlerinde bulundurulması sağlanır.
Oy pusulası paketi tutanakla teslim edilir.
SANDIK KURULU BAŞKANLARI İÇİN KURS DÜZENLENMESİ
Madde 8- Sandık kurulu başkanlarına bu genelge ve seçim kanunları ile kendilerine verilen
görevlerin öğretilmesi amacıyla il seçim kurulu başkanları tarafından kurs düzenlenir. Sandık
kurulu başkanları bu kursa katılmak ve kursu sonuna kadar izlemek zorundadırlar.
SEÇİM SONUÇLARININ İL SEÇİM KURULLARINCA BİRLEŞTİRİLMESİ
Madde 9- Sandık kurullarından gelen sonuçlar il seçim kurulunca birleştirilir. İl seçim
kurullarınca Örnek:301 sayılı tutanak esas alınarak, Örnek: 303 sayılı il birleştirme tutanağı
düzenlenir.
Bu tutanakta;
a) Seçim türü (Adli - İdari),
b) Seçim çevresi ( İl ve İller),
c) Sandık kurulu no,
d) Sandık seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısı,
e) Oy kullanan seçmen sayısı,
f) Geçerli oy sayısı,

g) Geçersiz oy sayısı,
h) Adayların aldığı oy sayısı (rakamla),
yer alır.
İL SEÇİM KURULLARINCA TUTANAK DÜZENLENMESİ VE
SONUÇLARIN YÜKSEK SEÇİM KURULUNA BİLDİRİLMESİ
Madde 10- İl seçim kurulu tarafından Örnek:303 sayılı tutanak esas alınarak Örnek:304
sayılı tutanak elde edilir ve ilan edilir.
Bu tutanakta;
a) Seçim türü (Adli - İdari),
b) Seçim çevresi ( İl veya bölge idare mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresindeki
iller)
c) Toplam sandık sayısı,
d) Sandık seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısı,
e) Oy kullanan seçmen sayısı,
f) Geçerli oy sayısı,
g) Geçersiz oy sayısı,
h) Adayların aldığı oy sayısı (rakamla),
yer alır.
Bu tutanak başkan ve üyeler tarafından imza edilir. Birer örneği istekleri halinde
adaylara verilir ve bir örneği de il seçim kurulunun bulunduğu binanın kapısına bir hafta süre
ile asılır. Bu örnek esas alınarak düzenlenen (Örnek: 305 sayılı) tutanak en seri vasıta ile
(faks gibi) Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir.
SEÇİM BELGELERİNİN SAKLANMASI
Madde 11- Hesaba katılan, katılmayan, itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve döküm
cetvelleri ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile illerde il seçim kurulu başkanı
tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere gönderilmez.
SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12- Sandık kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sandık alanı içinde seçimlerin düzenle yürütülmesi için gereken tedbirleri almak, oy
verme işlerini yürütmek ve denetlemek (298/71-1),
b) Sandık alanında sandığın konulacağı yeri belirlemek, sandığın yerini alışılmış
araçlar ile duyurmak (298/71-2),
c) Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa
geçirmek ve seçimle ilgili diğer evrak ile birlikte, derhal il seçim kuruluna teslim etmek
(298/71-5),
d) Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikayet ve itirazları incelemek, karara
bağlamak ve kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak (298/71-3),
e) Sandık kurulu tutanak defterindeki tutanaklar ile gerekli diğer tutanakları tutmak ve
altını imzalamak,
f) Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal il seçim kuruluna göndermek (298/714),
g) Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri
yapmak, (298/ 71-6)
h) Oy verme ve sayım döküm sonunda kullanılan, kullanılmayan, geçersiz sayılan oy
pusulalarını ve oy zarflarını ayrı ayrı paketleyerek (sandık alanında seçim evrakı bırakmadan)
seçim tutanağı ile birlikte il seçim kuruluna teslim etmek,
SANDIK KURULU BAŞKANININ İLK ÖNCE YAPACAĞI İŞLER
Madde 13-Sandık kurulu başkanı, oy verme gününden 24 saat önce, il seçim kurulu
başkanından aşağıda yazılı oy verme araçlarını tutanakla teslim alarak, zamanında sandık
yerinde bulundurur (298/68).

a) Her sandık için numaralı sandık kurulu mührü,
b) Kapalı oy verme yerlerine asılacak (Örnek: 19 sayılı) açıklama levhası,
c) Bu seçim için hazırlanmış her birinde 100 adet birleşik oy pusulası bulunan ve üstü
Yüksek Seçim Kurulu mührü ile mühürlenip numaralanmış birleşik oy pusulası paketi
(298/68),
d) Üstü il seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan (SARI) ve (MOR) renkli oy
zarflarına ait paket,
e) Her yaprağı il seçim kurulu başkanı tarafından mühürlü ve sonu onaylı olan iki
nüsha sandık seçmen listesi,
f) İl seçim kurulundan veya muhafaza edildiği yerden temin edilecek oy kabini ve oy
sandığı,
Yukarıda sayılan araç ve gereçleri teslim aldıktan sonra il seçim kurulu başkanı
tarafından oy verme günü binada hazır bulunmasını sağlamak. (298/74)
SANDIK KURULUNUN AND İÇMESİ
Madde 14- Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü, göreve başlamadan önce, ilk iş
olarak, sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulunanlar önünde birer birer aşağıdaki şekilde
and içer. "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam
ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma, namusum,
vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim." (298/70).
SANDIK KURULUNDA ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMASI
Madde 15- Göreve gelmeyen veya bırakıp giden ya da görevini yapmayan sandık kurulu
başkan ve üyelerinin yerine yedek üyeler getirilir. (298/73)
Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi veya bırakıp gitmesi halinde, yerine
kurulun üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder. Yaş konusunda nüfus cüzdanındaki bilgiler
esas alınır.
SANDIĞIN KONULACAĞI YER
Madde 16- Sandık alanında, sandığın konulacağı yer il seçim kurulunun denetiminde sandık
kurulunca kararlaştırılır. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu
kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulur.
Sandıklar; adliye binalarının oy kullandırmaya elverişli kısımlarına konulur.
KAPALI OY VERME YERİ
Madde 17- Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir
serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan
bırakmayacak durumda olacaktır.
Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde kapalı oy verme yeri
hazırlar. Kapalı oy verme yerlerinde masa bulundurulur (298/75, 76).
KAPALI OY VERME YERİNE ASILACAK LEVHA
Madde 18-Sandık kurulu, sandıkların konulacağı yeri ve kapalı oy verme yerlerini
belirledikten sonra buralara 298 sayılı Kanunun oy verme serbestliğine ve gizliliğine ilişkin
hükümlerini içeren (Örnek: 19 sayılı) levhayı asar (298/76).
SANDIK SEÇMEN LİSTESİNİN SANDIK ALANINA ASILMASI
Madde 19- Her yaprağı il seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenen ve sonu onaylanan
sandık seçmen listeleri, sandık alanında, seçmenlerin kolayca görüp inceleyebilecekleri
uygun bir yere asılır.
SANDIK ALANI
Madde 20- Sandıkların, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği yer merkez
olmak üzere, yüz metre yarı çaplı alan sandık alanıdır (298/81).
SANDIK ALANINDA BULUNABİLECEKLER
Madde 21- Sandık alanında sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen
seçmenler ve adaylar bulunabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilenlerden başka hiç kimse sandık alanına giremez (298/
72, 84).
OY VERME GÜNÜNDE SANDIK KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI
VE HEMEN YAPACAĞI İŞLER
Madde 22- Sandık kurulu oy verme günü, saat 08:00’de, sandık başında toplanarak 14 üncü
maddede açıklandığı biçimde and içer. Sandık kurulu başkanı, il seçim kurulundan tutanakla
teslim almış olduğu torbayı kurula gösterdikten sonra açarak içerisinde bulunan sandık
kurulu mührünü masanın üzerine koyar. Bundan sonra sandık kurulu başkanı, seçim
sandığının boş olduğunu orada bulunan sandık kurulu üyeleri önünde tespit ederek sandığı
kapatır ve kapağını bozulmadan açılmayacak şekilde, sandık kurulu mührü ile mühürler.
Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işini
bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde il seçim kurulu başkanlığından teslim aldığı ve üzeri
numaralanıp paketlenmiş birleşik oy pusulası paketini açıp, tümünü sayar; birleşik oy
pusulalarının her birinin arkasını sandık kurulu mührü ile mühürler.
Sandık kurulu, bundan sonra il seçim kurulundan teslim aldığı mühürlü sarı veya mor
renkli oy zarflarını sayar, her zarfın üzerine (il seçim kurulu başkanlığı mührünün olduğu
yüze) sandık kurulu mührünü basar.
Birleşik oy pusulaları ve zarflar, kullanılacağı sandığın yanına ve birbirleri ile
karışmayacak şekilde masanın üzerine düzenli bir şekilde konulur.
Sandık kurulu, yaptığı sayımın sonucunu ve işlemleri bu genelge gereğince tutanak
defterine geçirip imzalar. (298/77)
SANDIK KURULUNCA İŞLEMLERİN NASIL YAPILACAĞI, TEDBİRLERİN
NASIL ALINACAĞI,
İŞLEMLERİN, KARARLARIN DEFTERE NASIL GEÇİRİLECEĞİ VE
ÜYELERİN BAŞKANA YARDIMI
Madde 23- Kanun gereği olarak sandık kurulunca alınması gereken tedbirler ve yapılması
gereken işlemler üzerinde anlaşma olmadığı takdirde, kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir
fazlasının görüşüne göre karar alınır veya işlem yapılır. Oyların eşitliği halinde başkanın
katıldığı tarafın görüşü üstün tutulur.
Sandık kurulu tarafından verilen kararlar veya yapılan işlemler tutanak defterine
geçirilerek altları başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
SANDIK ALANINDA DÜZENİN SAĞLANMASI VE BAŞKANA AİT
YETKİLER
Madde 24- Başkan, sandık alanında düzeni sağlar; sandık alanında seçmenin oyunu tam bir
serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel
olmaya kalkışanları veya oy verme işinin yolunda gitmesini aksatanlarla, sandık başı
işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışanları uyarır ve bu uyarıyı dinlemeyenleri sandık
alanının dışına çıkması için davet edebilir.
Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini
engelleyecek nitelikte olamaz.
Sandık kurulu başkanı, seçmenin sandık alanına serbestçe girmesini engelleyen ve
zorlaştıran her türlü hareketi önler.
OY VERME YETKİSİ
Madde 25- Onaylı sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen oy verme yetkisine sahiptir.
Bir seçmen birden fazla oy kullanamaz. Onaylı sandık seçmen listesinde yazılı olmayanların
oy vermelerine izin verilemez.
Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy
verebileceğinden, başka bir sandıkta oy kullanmasına izin verilmez.
OY VERME SÜRESİ

Madde 26- Oy verme günü, oy verme için Yüksek Seçim Kurulunca başka süre
belirlenmemişse saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman oy verme süresidir. Saat
17.00'den veya Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy
kullanamaz (298/ 89, 96).
OY VERME DÜZENİ
Madde 27- Sandık başında, seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin veya
tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz
(298/88).
SEÇMENİN KİMLİĞİNİN TESPİTİ
Madde 28- Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan;
nüfus cüzdanı, meslek kimliği, pasaport, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı gibi kimliğini
tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verir. Bu
belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz (298/87, 91).
OY VERME
Madde 29-1) Oy vermeden önceki işler;
Sandık kurulu başkanı, kurul üyeleri arasında iş bölümü yaparak oy verme işlemini
izlemek üzere üyeleri ayrı ayrı görevlendirir. Bu üyeler, seçmenin oy verme işlemini takip
ederek karışıklığa meydan verilmemesini ve seçmenin oyunu sandığa atmasını ve kendilerinin
önünde bulunan oy pusulaları ve oy zarflarının kaybolmamasını sağlarlar. Diğer bir üyeyi
sandık seçmen listesinin imza bölümünü takiple görevlendirir. Bu üye, sandık önüne alınan
seçmenin adını sandık seçmen listesinden bulur.
Seçmene kapalı oy verme yerine gitmeden önce:
Adli ve idari yargı için ayrı ayrı hazırlanan birleşik oy pusulasında en fazla, adli
yargıda 11, idari yargıda 5 adayın isimlerinin karşısındaki boş kutucuğun işaretlenmesi,
birleşik oy pusulasında tercih edilen adayların isimleri karşında açılan bölüm dışında herhangi
bir yere imza veya işaret yapılmaması, zarfa birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey
konulmaması, aksi halde oyun geçersiz sayılacağı,
hususları hatırlatılır.
2) Oy verme işlemi;
Başkan, seçmen listesinde yazılı bulunan seçmene masa üzerinde duran arkası sandık
kurulu mührü ile mühürlenmiş, üzerinde adayların isimleri yazılı bulunan, tek renkten oluşan
birleşik oy pusulası ile oy zarfını verir.
Birleşik oy pusulasını ve zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme yerine gider ve
oyunu kullanmadan başka bir yere gidemez.
Seçmen, sandık kurulu başkanının açıkladığı şekilde hareket ettikten sonra kapalı oy
verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa atar ve sandık seçmen listesinde isminin karşısını imza
eder. (298/93).
Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik oy pusulası ile oy zarfını aldığı halde
oy kullanmayan seçmenden birleşik oy pusulası ve zarf geri alınır (298/78, 88, 91, 93, 101).
SAYIM VE DÖKÜM BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
Madde 30- Oy verme bitince, sandık kurulu başkanı bunu yüksek sesle ilan eder ve oy
vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Oy sandıkları Yüksek Seçim Kurulu
tarafından başka bir süre konulmamış ise saat 17.00'den önce açılamaz.
SAYIM VE DÖKÜMÜN AÇIK OLMASI VE SAYIM DÜZENİ
Madde 31- Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve
dökümü izleyebilirler.
MASA ÜZERİNDEKİ EŞYALARIN KALDIRILMASI, OY VERENLER SAYISININ
DENETLENMESİ
VE TUTANAĞA GEÇİRİLEREK İLANI

Madde 32-Masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır ve bundan sonra sandık seçmen
listesinde yazılı seçmenlerin toplamı ile adları karşısındaki imzalar sayılarak oy vermiş
olanların toplamı tespit edilir; tutanağa geçirilir ve sonucu yüksek sesle ilan edilir (298/96).
KULLANILMAYAN BİRLEŞİK OY PUSULALARI VE ZARFLAR
Madde 33- Bu seçimde, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve kullanılmayan zarflar sayılır;
oylarını veren seçmen sayısına eklenerek kurula teslim edilmiş bulunan birleşik oy pusulası
toplamına ve belli sayıdaki zarf miktarına olan uygunluğu denetlenir. Kullanılmayan birleşik
oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paket haline getirilerek mühürlenir, üzerlerine sayıları yazılır.
Sandık kurulu başkanınca, kullanılmamış ve paketlenmiş olan birleşik oy pusulaları ve
zarfı il seçim kuruluna teslim edilecek torbaya konulur.
SANDIĞIN AÇILMASI, ZARFLARIN SAYILMASI,
GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY ZARFLARININ AYRILMASI
Madde 34- Yukarıdaki maddede yazılı işlemler tamamlandıktan sonra oy sandığı, oy verilen
yerde bulunanların huzurunda açılır. Sandıktan çıkan zarf sayısı oy veren seçmen sayısı ile
karşılaştırılır.
a) Zarf sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıkacak olursa, bütün zarflar,
açılmaksızın tek tek elden geçirilerek bu seçimler için belirlenen renkte olmayan, çift mühür
taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır.
Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa
sandık kurulu başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve sadece bu zarflar
açılmadan derhal yakılarak imha edilir. Gelişi güzel çekilerek yakılan zarf sayısı tutanağa
yazılır. Bundan sonra geriye kalan geçerli zarflar sayılarak sandığa konulur (Eşitliği
sağlamak üzere ayrılan ve çift mühürlü olmayan, seçmenin kimliğini belli edecek şekilde
işaretlenmiş bulunan zarflar yakılmaz).(298/98)
Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısına böylece eşit hale getirildikten sonra dahi
geçersiz zarf kalmış ise (b) fıkrasındaki işlem uygulanır.
b) Oy kullanan seçmen sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısı eşit ise (bu halde (a)
fıkrasındaki işleme lüzum kalmayacaktır) zarfların içinde genelgeye göre geçersiz sayılan zarf
bulunup bulunmadığı denetlenir. Geçersiz zarf bulunursa bunlar sayılarak ayrılır ve
paketlenir; paketin üzeri mühürlenir ve zarf sayısı yazılır. Geçersiz sayılarak saklanan bu
zarfların sayısı tutanağa yazılır. Geçerli zarflar sayılarak sandığa konulur. Ara
verilmeksizin döküme başlanır. Bütün bu işlemler tutanak defterine geçirilir (298/98).
SAYIM VE DÖKÜM CETVELİNİN BOŞ BULUNDUĞUNUN
ORADA BULUNANLARA GÖSTERİLMESİ
Madde 35- Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce, sayım ve döküm
cetvelinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir (298/100).
BAŞKANIN SAYIM VE DÖKÜM SIRASINDA
KURUL ÜYELERİ ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ YAPMASI
Madde 36- a) Başkan, iki üyeyi (yazıcı üye) iki ayrı sayım ve döküm cetvelini (Örnek:300
sayılı) işlemek (298/100-a),
b) Bir üyeyi de oy zarflarını sandıktan çıkarıp kendisine vermek ve dökümü
yapılmış oy pusulalarını, aşağıdaki maddede açıklandığı gibi torbaya atmak, (298/100-b,c),
işleriyle görevlendirir.
ZARFLARIN AÇILMASI VE OYLARIN SAYIM VE DÖKÜMÜ
Madde 37- Başkan tarafından görevlendirilen üye oy zarfını sandıktan teker teker alarak
başkana verir. Başkan oy zarfını açar, herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur ve bu
iş için görevlendirilen üyeye verir. Oy pusulası üzerinde hangi adaya/adaylara oy verilmiş ise
o bölüm/bölümler okunur ve birleşik oy pusulası torbaya atılır. Oy pusulasının hesaba katılıp
katılmamasında veya geçerli sayılıp sayılmamasında tereddüt edilirse bu oy pusulaları cetvele
dökümü yapılmadan ayrılır, bir kenara konur. Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra

itiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulaları sayısı sayım ve döküm cetveline göre tutanak
defterine yazılır. Geçerliliği konusunda tereddüt edildiği için ayrılmış oy pusulalarının, geçerli
olup olmadıkları, hesaba katılıp katılmayacakları sandık kurulunca karara bağlanır. Durum
tutanak defterine geçirilir ve geçerli sayılanlarla, hesaba katılmasına karar verilenler de
sayım ve döküm cetveline işlenir. Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları
ayrıca paket yapılarak paketin üzeri mühürlenir ve saklanır. Sayısı tutanak defterine yazılır,
tutanak defterleri kesinlikle yakılmaz, yırtılmaz ve yok edilemez.
GEÇERLİ SAYILMAYACAK ZARFLAR VE BİRLEŞİK OY PUSULALARI
Madde 38- 1- Aşağıda yazılı oy zarfları geçerli değildir (298/103).
a) Sandık kurulunca verilen (SARI) veya (MOR) renkte olmayan, çift mühür
taşımayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan,
b) Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret
taşıyan (geçersiz sayılıp ayrılan bu oy zarfları kesinlikle yakılmaz).
2- Aşağıda yazılı birleşik oy pusulaları geçerli değildir (298/103).
a) Sandık kurulunca verilmeyen ve kağıdında Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim
Kurulu filigranı bulunmayan, özel surette imal edilmiş kağıttan başka kağıda basılı veya yazılı
birleşik oy pusulaları,
b) Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret
taşıyan birleşik oy pusulaları,
c) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulaları,
d) Adli ve idari yargı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminde
öngörülen sayıdan fazla veya hiç işaretleme yapılmayan birleşik oy pusulaları,
e) Zarfın içinde el ilanı, herhangi bir kağıt veya madde bulunan birleşik oy
pusulaları, (Bu oy pusulaları paketlenip, üzeri mühürlenir ve sayısı yazılır).
Oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle işaretleme yapılan kalem izi ile
oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına
geçmesi oy pusulasını geçersiz kılmaz.
SEÇİM SONUÇLARININ SAYIM VE DÖKÜM CETVELLERİNE GEÇİRİLMESİ
Madde 39- Sandık kurulu başkanı, geçerli bulunduğunda veya hesaba katılacağında tereddüt
edilmeyen her birleşik oy pusulasını okudukça, cetvel yazıcısı üyeler tarafından, (Örnek:300
sayılı) sayım ve döküm cetveline işlenir.
Birleşik oy pusulalarının okunmasından sonra her sütunda çizilmiş bulunan son rakam,
o sütuna verilmiş oy sayısını göstereceğinden, bu sayı sütunun altındaki haneye rakamla ve
yazı ile yazılır. Sonuçlar orada bulunanlara yüksek sesle ilan edilir ve tutanak tarih ve imza
atılarak kapatılır (298/100).
SAYIM VE DÖKÜM CETVELLERİ SONUÇLARININ İLANI VE TUTANAĞA
GEÇİRİLMESİ
Madde 40- Oyların sayımı ve döküm cetvellerine sonuçların geçirilmesi işi tamamlanınca,
sandık kurulu başkanı, bu sonuçları yüksek sesle ilan eder. Bundan sonra;
a) Seçim türü (Adli - İdari),
b) Seçim çevresi (İl ve İller),
c) Sandık kurulu no,
d) Oy vermenin yapıldığı tarih-gün,
e) Sandığın açıldığı saat-dakika,
f) Sandık seçmen listesine kayıtlı seçmen sayısı,
g) Oy kullanan seçmen sayısı,
h) Geçerli oy sayısı,
ı) Geçersiz oy sayısı,
j) Adayların aldığı oy sayısı,

bilgileri, (Örnek: 301 sayılı) basılı tutanak kağıdına geçirilir, başkan ve üyeler
tarafından imzalanır. Bu tutanağın onaylı birer örneği istek halinde adaylara verilir.
(298/106).
Oy vermede kanuna aykırılık bulunduğu yolundaki ihbar ve şikayetlerin ve bunlara ait
kararların nelerden ibaret bulundukları tutanağa geçirilir. Tutanak başkan ve üyeler tarafından
imzalanır (298/105).
SAYIMA İLİŞKİN KAĞIT VE BELGELERİN PAKETLENEREK
TORBAYA KONULMASI
Madde 41- Sandık kurulları, kağıt ve belgeleri ayrı ayrı olmak üzere, il seçim kuruluna
teslim etmek için aşağıda yazılı şekilde hazırlar;
a) Geçerli oy pusulalarını,
b) Geçersiz oy pusulalarını,
c) Kullanılmayan birleşik oy pusulalarını,
d) Kullanılmayan zarfları,
e) Sayım ve döküm cetvelini (Örnek:300),
f) Sonuç tutanağını, (Örnek:301),
g) Sandık seçmen listesini,
h) Tutanak defterini,
ı) Sandık kurulu mührünü,
j) Istampayı,
Ayrı ayrı paketler halinde sararak, sayılarını üzerlerine yazar ve üzerlerini sandık
kurulunun mührü ile mühürleyip, imzalandıktan sonra hepsini birden torbaya koyup ağzını
yine kurul mührüyle mühürler ve imzalar. Sandık kurulu başkanı sandık alanında seçimle
ilgili hiçbir seçim evrakının unutulmamasına özen gösterir.(298/107)
SAYIMA İLİŞKİN TORBANIN (KAĞIT VE BELGELERİN) İL SEÇİM
KURULU BAŞKANINA TESLİMİ
Madde 42- Sandık kurulu tarafından hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü,
sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir
yere uğranmaksızın en kısa zamanda, il seçim kurulu başkanına teslim edilir. Bu maddeye
aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
İl seçim kurulu başkanı, torbayı ve sandık kurulu mührünü alır, torbayı getiren üyeler
önünde açar ve (Örnek:302 sayılı) tutanağı düzenler.
Bu tutanağın alt tarafı torbayı ve mührü teslim edenlerle, il seçim kurulu başkan ve
üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanağın bir örneği sandık kurulu başkanına verilir.
Kullanılan birleşik oy pusulası, zarf, tutanak ve cetvellere ilişkin bilgiler; ayrı ayrı
sayılar halinde (Örnek:302 sayılı) tutanakta gösterilir (298/71, 107).
ŞİKAYET VE İTİRAZ
Madde 43- Sandık kurulu başkanlarının veya bu kurulların yaptıkları işlemlere veya aldıkları
tedbirlere ve bunlara benzer sair işlemlerine veya herhangi bir kimsenin kanunun koyduğu
yasaklara aykırı davranışlarına karşı, bu işlem veya tedbirlerin veya sair işlemlerinin
düzeltilmesi veya yasaklara aykırı davranışların önlenmesi için sandık kurullarına
başvurulabilir. Bu şekildeki başvuruya (şikayet) denilir. Sandık kurullarınca verilmiş herhangi
bir kararın kanuna aykırı olması yüzünden kaldırılması veya kanuna uygun bir şekle
sokulması için il seçim kurullarına başvurulabilir. Bu başvurmaya da (itiraz) denilir (298/110,
112, 116, 119).
ŞİKAYETE VE İTİRAZA YETKİLİ OLANLAR
Madde 44-Şikayete ve itiraza yetkili olanlar:
a) Adaylar,
b) Seçmen listesinde kayıtlı hakim ve savcılar.

ŞİKAYETLERİN NASIL YAPILACAĞI VE SÖZLÜ ŞİKAYETİN TUTANAĞA
GEÇİRİLMESİ
Madde 45- Şikayet yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Sözlü şikayetler gerekçesiyle birlikte
özel bir tutanağa yazılır. Bu tutanak adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi de
yazılarak şikayetçiye imza ettirilir. (298/112, 116)
ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK İNCELEME
Madde 46- Şikayet dilekçesini alan veya şikayeti yukarıdaki madde gereğince tutanağa
geçiren sandık kurulu, ilk önce şikayetçinin şikayete yetkili olanlardan olup olmadığını
inceler ve şikayet eden, şikayete yetkili kimselerden değilse, başka bir husus üzerinde
durmaksızın şikayeti
hemen reddeder. Sandık kurulu, şikayetçinin şikayete yetkili
kimselerden olduğunu anlarsa, o zaman şikayetin haklı veya yerinde olup olmadığını inceler.
ŞİKAYETİN KARARA BAĞLANMASI
Madde 47- Şikayetin haklı veya yerinde görülmesi halinde, kurul karar yazmaya ihtiyaç
olmaksızın, şikayet konusu tedbir veya işlemi düzeltir yahut bu tedbir veya işlemi kaldırır.
Şikayetçinin şikayete yetkili olmaması veya şikayetin süresinden sonra yapılmış
olması veya haksız yahut yersiz görülmesi halinde kurulca şikayetin reddine karar verilir. Bu
halde kurulun kararını tutanak defterine yazması ve bu kararın başkan ve üyeler tarafından
imzalanması gerekir.
Kurul kararları salt çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı
tarafın oyu üstün tutulur.
Şikayetin reddine ilişkin kararın bir örneği şikayetçiye verilir (298/117).
ŞİKAYETİN SÜRESİ VE SÜRESİNDEN SONRA YAPILACAK ŞİKAYETİN REDDİ
Madde 48- Şikayet en geç, seçim sonuçlarını tespit eden tutanağın sandık kurulunca
düzenlenip imzalaması anına kadar sandık kuruluna ulaşmalıdır.
Tutanak imzalandıktan sonra yapılan sözlü veya yazılı şikayetler sürenin geçmiş
olması sebebiyle reddedilir. (298/127).
SANDIK KURULLARININ KARARLARINA İTİRAZ
Madde 49- Bir şikayetin reddine ilişkin sandık kurulu kararları ile seçim sonuçlarını gösteren
tutanakların sandık kurullarınca düzenlenmesi işlerine veya sandık kurullarının diğer
kararlarına karşı itiraz olunabilir.
SANDIK KURULLARININ İTİRAZI İL SEÇİM KURULUNA ULAŞTIRMASI
VE İTİRAZCIYA ALINDI KAĞIDI VERİLMESİ
Madde 50- Yukarıdaki maddede anılan itirazlar, sandık kurullarınca seçim sonuçlarını
gösteren tutanağın düzenlenmesine kadar, sandık kurulu aracılığı ile sözlü veya yazılı olarak
ileri sürülebilir.
Sözlü itiraz, sandık kurulunca gerekçesi ile birlikte özel bir tutanağa geçirilir. Bu
tutanak; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi de yazılarak itirazcıya imza ettirilir.
Gerek sözlü, gerek yazılı itirazların ileri sürülmüş olduğunu ve yapıldığı tarihi
gösteren bir alındı kağıdı itirazcıya verilir.
Sözlü itiraza ait tutanak veya itiraz dilekçesi ile itirazcı tarafından bunlara eklenen
deliller ve itiraza uğrayan sandık kurulu kararı, ya itiraz eden veya güvenilir bir kimse eliyle
sandık kurulunca derhal il seçim kuruluna yollanır (298/71/4, 112/1, 128).
İTİRAZ ÜZERİNE VERİLECEK KARARA SANDIK KURULUNUN
UYMAK ZORUNDA OLMASI
Madde 51- İtiraz üzerine il seçim kurulu başkanınca veya il seçim kurulunca verilen karar ile
sandık kurulunun bir işlemi veya tedbiri düzeltilirse veya sandık kurulunun kararı hükümsüz
bırakılırsa, bu karar hemen sandık kuruluna bildirilir. Sandık kurulu bu karara uymak, yani bu
kararı olduğu gibi yerine getirmek zorundadır (298/127).

ŞİKAYETİN VEYA İTİRAZIN SANDIK İŞLERİNİ DURDURMAYACAĞI
Madde 52- Sandık kurullarının kararlarına veya tutanakları düzenleme işlerine itiraz edilmiş
yahut kurulların veya başkanlarının işlemlerine yahut tedbirlerine karşı şikayet edilmiş
olması, oy vermeye ve her türlü seçim işlerinin devamına engel olmaz. Herhangi bir itiraz
veya şikayet yokmuş gibi seçim işlerine sandık kurullarınca devam olunur (298/ 118).
KARARLARIN BİLDİRİLMESİ VE TEBLİĞİ
Madde 53- İtiraz üzerine verilen ve kesin olmayan kararlar itiraz eden hazır ise sözle
bildirilir. Sözlü bildirmede, kararın bildirildiği gün ve saat tutanağa geçirilerek kendisine imza
ettirilir; isterse kararın bir örneği de verilir. İtiraz eden hazır değilse, seçim kurullarının
bulunduğu şehirde belirli bir yer gösterilmiş olması halinde, karar; bu yere asılmak suretiyle
tebliğ olunur.
Kurulların kesin kararı tebliğ olunmaz. Ancak, itiraz eden başkana başvurduğu
takdirde, kendisine gösterilir, isterse bir suret de verilir.
GENELGENİN DAYANAĞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Madde 54-Bu genelge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında 07/05/2010 tarihli 5982 sayılı Kanunun Geçici 19.maddesi ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri dikkate
alınarak, 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin onuncu bendi uyarınca ve Yüksek Seçim
Kurulunun 23/09/2010 gün ve 851 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No : 907
-KARAR5982 sayılı Kanun uyarınca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi için
adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek üye seçimlerinde uygulanacak seçim
takvimi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkındaki 07/05/2010 tarih ve 5982 Sayılı Kanunun Geçici 19. maddesinin (d) ve (e)
bentleri hükümleri gereği 17 Ekim 2010 tarihinde Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları
Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği için Yapılacak Seçimlerde
Uygulanacak Genelge ile Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Arasından Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği için Yapılacak Seçimlerde İl Seçim ve Sandık Kurullarının
Görev ve Yetkilerini gösterir Genelge Kurulumuzun 23/09/2010 tarihli, 851 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.
Anılan Genelgeler ve seçim takviminde belirlenen iş ve işlemlerle ilgili olmak üzere;
Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adlî ve
idari yargı hâkim ve savcıları seçim takviminde belirtilen sürede aday olmak için doğrudan
Yüksek Seçim Kuruluna başvurmaları gerektiğinden, söz konusu aday başvuru belgelerini ve
niteliklerini incelemek amacıyla Kurulumuzun 25/09/2010 tarihli, 856 sayılı kararı ile Yüksek
Seçim Kurulu Üyesi Hüseyin EKEN Başkanlığında, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mehmet
KÜRTÜL ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Nilgün İPEK’den oluşturulan komisyon
çalışmalarını tamamlamış ve Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
5982 Sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 07/07/2010 gün ve 49-87 sayılı kısmi iptal
kararı sonrasındaki haliyle halkoyuna sunulmuş olup, Kurulumuzun 22/09/2010 tarihli,

2010/846 sayılı kararı ile Halkoylaması sonuçları Resmî Gazete’nin 23/09/2010 tarihli, 27708
sayılı nüshasında yayınlanarak kesinleştirilmiştir.
Anayasaya 5982 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 19. maddenin (d) ve (e) bentleri
Hükümleri Gereği 17 Ekim 2010 Tarihinde yapılacak Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları
Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimine katılmak için başvuruda
bulunan adayların durumları sundukları belgeler ve komisyon raporu incelenmiş olup;
a) Adli yargı hakim ve savcıları arasından adaylık için süresinde 173 başvurunun
olduğu, bu başvurulardan 172 adayın başvurusunun usulüne uygun ve eksiksiz olduğu, fakat
01/10/2010 tarihinde 136 sıra numarası ile başvuran Fethiye 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi
Hulusi Tahir İLGENLİ’nin ise 30/04/2009 tarihinde birinci sınıfa ayrıldığı, henüz birinci sınıf
olma incelemesine tabi tutulmadığı,
b) İdari yargı hakim ve savcıları arasında adaylık için 34 adet başvurunun olduğu, bu
başvuruların tamamının süresinde, usulüne uygun ve eksiksiz olduğu,
anlaşılmıştır.
Adaylık için 01/10/2010 tarihinde 136 sıra numarası ile başvuran Fethiye 2. Sulh Ceza
Mahkemesi Hakimi Hulusi Tahir İLGENLİ’nin, 30/04/2009 tarihinde birinci sınıfa ayrıldığı
ve henüz birinci sınıf incelemesine tabi tutulmadığı anlaşıldığından adaylık başvurusunun
reddine,
Adli yargıda 172, idari yargıda 34 adaylık başvurusunun kabulüne,
karar vermek gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Adaylık için 01/10/2010 tarihinde 136 sıra numarası ile başvuran Fethiye 2. Sulh
Ceza Mahkemesi Hakimi Hulusi Tahir İLGENLİ’nin, 30/04/2009 tarihinde birinci sınıfa
ayrıldığı ve henüz birinci sınıf incelemesine tabi tutulmadığı anlaşıldığından adaylık
başvurusunun reddine,
2- Adli yargıda 172, idari yargıda 34 adaylık başvurusunun kabulüne,
3- Karar örneği ve eki listelerin geçici aday listesi olarak Resmî Gazete’de ve
Kurulumuzun resmi internet sitesinde yayımlanmasına,
03/10/2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Ali EM

Başkanvekili
Kırdar ÖZSOYLU

Üye
Mehmet KILIÇ

Üye
Bahadır DOĞUSOY

Üye
Hüseyin EKEN

Üye
M. Zeki ÇELEBİOĞLU

Üye
Muharrem COŞKUN

Üye
Turan KARAKAYA

Üye
Mehmet KÜRTÜL

Üye
Nilgün İPEK
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İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
AHMET NURİ ÇINAR VE BERİVAN AKMUGAN/Türkiye Davası*
Başvuru No: 70241/01
Strazburg
31 Mart 2009
İKİNCİ DAİRE
Dostane Çözüm

OLAYLAR
Başvuranlar müteveffa Ahmet Nuri Çınar ve kızı – Pakizer Akmugan’dan olma, 22
Haziran 1997 doğumlu – Berivan Akmugan İstanbul barosu avukatlarından Esra Deniz
tarafından temsil edilmektedir.
Mevcut başvuru 28 Nisan 1993 tarihinde Ümraniye (İstanbul) belediye çöplüğünde
meydana gelen metan gazı patlaması sonucu gelişen olaylar hakkında olup, konusu itibarıyla
Öneryıldız-Türkiye (başvuru no: 48939/99) kararı ile benzerlik taşımaktadır.
HUKUK
AİHS’nin 2., 8., 13. maddesi ve Ek 1 no’lu Protokol’ün 1. maddesine atıfta bulunan
başvuran taraf sözü edilen patlamada başvuranın karısının ve üç küçük kızının ölümünden ve
ailenin tüm mal varlığının yok olmasından ulusal yetkililerin sorumlu olduğunu ileri
sürmektedir. Başvuran taraf ayrıca bu çerçevede yürütülen idari sürecin AİHS’nin 6/1
maddesinde yer alan adil yargı ve ivedilik gerekleri ile bağdaşmadığından şikayetçi
olmaktadır.
AİHM, bunun üzerine Hükümetin izleyen beyanını almıştır:
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu başvurunun yapılmasına neden olan olaylardan
üzüntü duymaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti başvuran Berivan Akmugan’a karşılıksız olarak
21.800 (yirmi bir bin sekiz yüz) Euro ödemeyi taahhüt eder. Bu miktar her türlü maddi,
manevi zarar ile yargı giderleri ve harcamalarını kapsamakta olup başvuran tarafın belirteceği
banka hesabına Türk Lirası olarak yatırılacaktır. Bu miktar her türlü vergi ve kesintiden muaf
tutularak AİHM’nin AİHS’nin 37/1 maddesi gereğince verdiği kararın tebliğ edilmesini üç ay
içinde ödenecektir.
Bu ödeme davanın nihai halini oluşturacaktır. Ödemenin öngörülen üç aylık süre
içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet tarafından sözkonusu sürenin bittiği tarihten
itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası’nın o
dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır».
AİHM, başvuran tarafın temsilcisinin imzasını taşıyan izleyen beyanı almıştır:
«Başvuran Ahmet Nuri Çınar ve üvey kızı Berivan Akmugan’ın temsilcisi olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan
başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvurana karşılıksız olarak

toplam 21.800 (yirmi bir bin sekiz yüz) Euro ödemeyi taahhüt eden beyanını not
etmekteyim.
Yapılan bu öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye
Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerden vazgeçmekteyim. Başvuran taraf davanın nihai
hale geldiğini beyan eder».
AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almaktadır.
AİHM, bu çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine
uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi gerektirecek kamu
düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir (Sözleşmenin 37/1 in fine maddesi).
Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,
Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.
—— • ——

Tebliğler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI
HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2010/8)
MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/1
sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 2,44, ABD doları için yüzde
2,54 ve Euro için yüzde 2,30’dur.
(2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk lirası için yüzde 2,94, ABD doları için yüzde
3,11 ve Euro için yüzde 2,82’dir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
[R.G. 23 Eylül 2010 – 27708]
—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2010/9)
MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1
sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – Zorunlu karşılık oranları; Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5,5,
yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11’dir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Zorunlu karşılıklara faiz ödenmez.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 01/10/2010 tarihli yükümlülük döneminden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
[R.G. 23 Eylül 2010 – 27708]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO:400)
Giriş
23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların
yapılmasına lüzum görülmüştür.
1. Kanunun 114 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik
Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şu kadar ki,
vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını
durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden
günden itibaren işlemeye devam eder.” hükmü, 6009 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile “Şu
kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması,
zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine
tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen
süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu değişikliğe ilave olarak, 6009 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile Vergi Usul
Kanununa, 1/1/2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olup, normal zamanaşımı süresinin
sona ermesinden önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş bulunan vergilerle
ilgili olarak Geçici 28 inci madde eklenmiştir.
Bu çerçevede, 114 üncü madde hükmünün, 1/1/2005 tarihinden önceki ve sonraki
dönemlere ilişkin uygulaması birbirinden farklılık arz etmekte olup, konuya ilişkin
açıklamalar aşağıda gösterilmiştir.
1.1. 1/1/2005 Tarihinden Sonraki Dönemlere İlişkin Olarak Yapılan Takdire Sevk
İşlemleri
Söz konusu kanun değişikliğinden evvel vergi dairesince matrah takdiri için takdir
komisyonuna başvurulması hâlinde ilgili dönem için zamanaşımı süresi durmakta ve duran
zamanaşımı takdir komisyonu kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren
yeniden işlemekte ve takdir komisyonunda geçen müddetin zamanaşımını durdurmasına
yönelik bir süre sınırlaması bulunmamaktaydı. 6009 sayılı Kanunla maddede yapılan
değişiklikle matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını
durdurması keyfiyeti muhafaza edilmekle beraber, zamanaşımının durması bir yıllık süre ile
sınırlandırılmaktadır.
Bu itibarla, vergi dairesince bir vergilendirme dönemine ilişkin matrahın takdir edilmesi
için takdir komisyonuna başvurulması hâlinde, bu döneme ilişkin zamanaşımı duracaktır.
Duran zamanaşımı, takdir komisyonunca verilen kararın vergi dairesine, başvuru tarihinden
itibaren;

−1 yıldan kısa bir süre içinde tevdi edilmesi halinde, tevdi edildiği tarihi takip eden
günden itibaren,
−1 yıldan uzun bir süre sonra tevdi edilmesi halinde, tevdi edildiği tarihe bakılmaksızın,
1 yıllık sürenin dolduğu günden itibaren
işlemeye başlayacaktır.
Örnek 1
Mükellef, Temmuz 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesini
vermemiştir. Vergi dairesince, 30/10/2009 tarihinde matrah takdiri için ilgili takdir
komisyonuna başvurulmuş ve takdir komisyonu kararı vergi dairesine 16/05/2011 tarihinde
tevdi edilmiştir.
Temmuz 2007 dönemine ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31/12/2012 tarihinde
sona ermektedir. Bu olayda takdir komisyonunda geçen süre 1 yıldan uzundur. Dolayısıyla,
yeni hükümlere göre işlemeyen süre her hal ve takdirde 1 yıldan fazla olamayacağından,
zamanaşımı süresi 31/12/2013 tarihinde sona erecektir.
Örnek 2
2006 takvim yılı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi için 20/9/2011 tarihinde takdir
komisyonuna başvurulmuş ve komisyon kararı 10/4/2012 tarihinde vergi dairesine tevdi
edilmiştir.
2006 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31/12/2011 tarihinde sona
ermektedir. Bu olayda takdir komisyonuna sevk dolayısıyla işlemeyen sürenin, komisyon
kararının vergi dairesine tevdi edildiği 10/4/2012 tarihine ilave edilmesiyle bulunan 22/7/2012
tarihinde zamanaşımı süresi sona erecektir.
Örnek 3
2006 takvim yılı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi için 30/9/2011 tarihinde takdir
komisyonuna başvurulmuş ve takdir kararı 30/11/2012 tarihinde vergi dairesine tevdi
edilmiştir.
2006 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31/12/2011 tarihinde sona
ermektedir. Bu olayda takdir komisyonunda geçen süre 1 yıl 2 aydır. Ancak yeni hükümlere
göre işlemeyen süre her hâl ve takdirde 1 yıldan fazla olamayacağından, duran zamanaşımı
30/9/2012 tarihinde işlemeye başlayacak ve 31/12/2012 tarihinde zamanaşımı süresi sona
erecektir.
1.2. 1/1/2005 Tarihinden Önceki Dönemlere İlişkin Olarak Yapılan Takdire Sevk
İşlemleri
6009 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 28 nci
maddede, “1/1/2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olup, komisyonca
takdir edilen matrah üzerinden 31/12/2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler
zamanaşımına uğrar. Bu hüküm, 374 üncü maddede yer alan ceza kesmede zamanaşımı
açısından da uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 1/1/2005 tarihinden önceki dönemlerden, normal zamanaşımı süresinin sona
ermesinden önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olanların; takdirin
karara bağlanması, kararın vergi dairesine tevdii, takdir edilen matraha istinaden verginin tarh
edilmesi ve tarhiyata ilişkin ihbarnamenin mükellefe tebliğ edilmesi işlemlerinin tümünün,
31/12/2012 tarihine kadar tamamlanmaması halinde söz konusu vergiler ve fer’ileri
zamanaşımına uğrayacaktır.
Sözü edilen geçici madde hükmü, Vergi Usul Kanununun 374 üncü maddesinde
düzenlenen ceza kesmede zamanaşımı için de uygulanacaktır. 1/1/2005 tarihinden önceki
dönemlere ilişkin olarak kesilmesi gereken cezaların kesilmesi ve buna dair ihbarnamelerin

tebliği işlemlerinin 31/12/2012 tarihine kadar yapılması hâlinde bu dönemler için ceza
kesmede zamanaşımı sona ermemiş olacaktır.
Örnek 4
2004 takvim yılı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi için 31/8/2009 tarihinde takdir
komisyonuna başvurulmuş olup, Komisyon kararı 31/8/2011 tarihinde vergi dairesine tevdi
edilmiştir.
Buna göre, söz konusu döneme ilişkin takdir edilen matraha istinaden verginin tarh
edilmesi ve düzenlenen ihbarnamenin 31/12/2012 tarihinden evvel mükellefe tebliğ edilmesi
hâlinde anılan döneme ait vergi zamanaşımına uğramamış olacaktır.
2. Kanunun 353 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik
6009 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8
numaralı bendinin sonuna “Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının
toplamı bir takvim yılı içinde 114.000 TL’yi aşamaz.” cümlesi eklenmek suretiyle belge
basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa
işletmecilerine söz konusu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezalarının bir takvim
yılında kesilebilecek tutarı için üst sınır belirlenmiştir.
Bir takvim yılında kesilecek cezalara ilişkin getirilen bu üst sınır, 2010 takvim yılı için
de uygulanacaktır.
Buna göre, 1/1/2010 – 1/8/2010 tarihleri arasında belge basımı ile ilgili bildirim
görevini yerine getirmeyen matbaa işletmecileri adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının
toplamının 114.000 TL’yi aşması halinde söz konusu cezalar; henüz kesinleşmemiş ise
düzeltme yapılarak 114.000 TL’yi aşan cezalar terkin edilecek, kesinleşmiş olması
durumunda ise bunlar için herhangi bir düzeltme veya iade işlemi yapılmayacak ve kesilen
cezaların takip ve tahsil işlemlerine devam edilecektir.
3. Kanunun Mükerrer 355 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik
3.1. Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannameler ile Bildirim veya
Formlar
Dolayısıyla Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezası
6009 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci
maddesinde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda verilecek beyannamelerle düzeltme
amacıyla verilen bildirim veya formların süresinden sonra verilmesi durumunda kesilecek
özel usulsüzlük cezaları yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan bu düzenlemeye göre,
−Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanunî süresinden
sonra verilmesi nedeniyle kesilecek olan ve mükellefiyet durumuna göre Vergi Usul
Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde
sayılan özel usulsüzlük cezaları; beyannamenin elektronik ortamda kanunî sürenin sonundan
başlayarak birinci 30 günlük süre içerisinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bunu takip eden
ikinci 30 günlük süre içerisinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacaktır.
−Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak
düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, elektronik ortamda kanunî sürenin sonundan
başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden
15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında
uygulanacaktır.
3.2. Tahsilât ve Ödemelerini Banka, Benzeri Finans Kurumları veya Posta
İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Etme Zorunluluğuna Uymayan Mükelleflere
İlişkin Olarak Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca,
tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için

uygulanan cezalardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük
cezası kesilmektedir.
6009 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna “Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde
kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000 TL’yi geçemez.” cümlesi eklenmek
suretiyle söz konusu tevsik zorunluluğuna uymayan mükelleflere kesilecek özel usulsüzlük
cezasının bir takvim yılında kesilebilecek tutarı için üst sınır belirlenmiştir.
Bir takvim yılında kesilecek cezalara ilişkin getirilen bu üst sınır 2010 takvim yılı için
de uygulanacaktır.
Buna göre, 1/1/2010 – 1/8/2010 tarihleri arasında tevsik zorunluluğuna uymayan
mükellefler adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının toplamının 770.000 TL’yi aşması
halinde söz konusu cezalar; henüz kesinleşmemiş ise düzeltme yapılarak 770.000 TL’yi aşan
cezalar terkin edilecek, kesinleşmiş olması durumunda ise bunlar için herhangi bir düzeltme
veya iade işlemi yapılmayacak ve kesilen cezaların takip ve tahsil işlemlerine devam
edilecektir.
4. Kanunun 367 nci Maddesinde Yapılan Değişiklik
6009 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesinin
birinci fıkrası, “Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini
tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler
kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından ilgili rapor değerlendirme
komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer
memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi
başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi
mecburidir.” şeklinde değiştirilmiştir.
Maddenin yeni şekline göre, yapılan inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı
suçların işlendiğinin tespiti hâlinde, maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların
yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri ilgili rapor değerlendirme
komisyonunun mütalaasını alarak doğrudan doğruya keyfiyeti Cumhuriyet başsavcılığına
bildireceklerdir. Vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından bir tespit yapılmış
olması hâlinde ise vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık, ilgili rapor değerlendirme
komisyonunun mütalaasını alarak, keyfiyeti Cumhuriyet başsavcılığına bildirecektir.
5. Kanunun 369 ncu Maddesinde Yapılan Değişiklik
6009 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle Vergi Usul Kanununun 369 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir
hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez
ve gecikme faizi hesaplanmaz.
Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde
değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve
kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye
dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen
genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz.”
Vergi Usul Kanununun 369 uncu maddesinin 6009 sayılı Kanunla değiştirilmeden
evvelki hükmüne göre bir mükellefin kendisine yetkili makamların yazı ile yanlış izahat
vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması
halinde değişiklikten önceki izahata veya içtihada uygun hareket eden mükelleflere bu fiilleri
cezayı gerektirse dahi vergi cezası kesilmemekteydi.
Yapılan değişiklikle, maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcudiyeti halinde,
vergi cezası kesilmemesine ilave olarak, 1/8/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, gecikme
faizi hesaplanmaması da hükme bağlanmıştır. Buna göre, bir mükellef veya vergi

sorumlusunun yetkili makamlarca kendisine yapılan izahata (verilen özelgeye) uygun hareket
etmesi ve bilahare bu izahatın yanlış olduğunun anlaşılması veya bir hükmün uygulanma
tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde, mükellef veya vergi sorumlusu adına
yapılacak tarhiyat dolayısıyla vergi ziyaı cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.
Diğer taraftan yetkili makamların, vergilendirme ile ilgili bir konuda, genel tebliğ veya
sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni
görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli
olacak olup, geriye dönük olarak uygulanamayacaktır.
Genel tebliğ veya sirkülerin iptal davasına konu edilerek yargı mercilerince iptaline
karar verilmesi durumunda, iptal kararının işlemin tesis edildiği tarihe kadar geriye
yürütülmesi zorunlu olduğundan, maddeyle getirilen yeni kural bu durumlar için
uygulanmayacaktır.
6. Kanunun 413 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik
Mükellefler ve vergi sorumluları, Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinin 6009
sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne istinaden, vergi durumları ve vergi uygulaması
bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında Maliye Bakanlığı
veya yetkili kıldığı makamlardan yazı ile izahat isteyebilmekte, yetkili makamlar da bu
talepleri özelge tayin etmek suretiyle cevaplandırmaktaydı. Bu hususa ilişkin esasların bir
kısmı 188 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde2 belirlenmişti.
395 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile mükellef ve vergi
sorumlularının izahat talebinde bulunmaları üzerine idarenin vereceği yazılı cevaplara
(özelgelere) ilişkin müracaatın nereye
yapılacağı,
yetkili makamın
neresi
olduğu, özelge talebinin hangi konuları kapsadığı gibi hususlara açıklık getirilmiş ve 188 Sıra
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin özelgeye ilişkin kısımları yürürlükten
kaldırılmıştır.
6009 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesi değiştirilmiş ve
maddenin son fıkrasında, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme
istinaden
Maliye
Bakanlığınca
çıkarılan
“Mükelleflerin
İzahat
Taleplerinin
Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik” 28/8/2010 tarih ve 27686 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 413 üncü maddede yer alan mükelleflerin izahat
taleplerine dair hükümlerin uygulanması, anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.
7. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
395 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bu Tebliğ ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
-------------------------------------------------------------------1
1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
2
20/12/1988 tarihli ve 20025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
3
16/1/2010 tarihli ve 27464 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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Ulusal sağlık politikalarının ana hedefi sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma
ulaşmaktır. Sağlıklı topluma ulaşmak için de, sağlık alanında sektörler arası işbirliğini
güçlendiren politikaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeniliklerin insanlığın
hizmetine sunulması ile insanların yaşam tarzları gün geçtikçe değişmektedir. Bu değişim,
insanların daha az hareket etmelerine neden olmakla birlikte beslenme alışkanlıklarını da
olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler, fiziksel hareket azlığı,
sigara ve alkol tüketimi gibi bir takım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite (şişmanlık)
riski artmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve
obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi
altına almaya başladığını göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önlenebilir bir
hastalık olarak kabul edilen fazla kiloluluk ve obezite, her yıl bir milyondan fazla ölüme
neden olmaktadır.
Obezite ile mücadele, gerçekte pek çok hastalıkla mücadele anlamına gelmektedir.
Obezite; kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum
sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına
zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple
obezite ile mücadele ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır.
Obezite ile mücadelede esas unsur vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği bireysel
gayret olmakla birlikte tüm kurum ve kuruluşların vatandaşlarımızın bu gayretine destek
vermeleri önem arz etmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, sağlık otoriteleri ve
bu otoriteler ile işbirliği yapacak ilgili tüm kuruluşlar tarafından, toplumun her kesimine
ulaşılması, örgün ve yaygın eğitim çalışmalarının hızla yaşama geçirilmesi; birey, aile ve
toplumun yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
Yaşam kalitesini düşüren ve tüm dünyada hızla artan hastalıklardan bir tanesi olan
obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası
işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımıyla "Türkiye
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığının
http://www.beslenme.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek olan söz konusu programda,
çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yerine
getirilmesi gereken görevler ve eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her
türlü bilgi Sağlık Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon
toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir.
Söz konusu programın etkin bir şekilde uygulanması ve eylem planında yer alan
görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması hususunda
bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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