T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI
BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı
Tarihler
15 – 28 Kasım 2005

Yayımlandığı Tarih
29 Kasım 2005

Sayı
289

İÇİNDEKİLER
10.01.2005 Tarih ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik
Kanunu
(R.G. 18 Kasım
2005 – 25997)
17.11.2005 Tarih ve 5432 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 22
Kasım 2005 – 26001)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti
Arasında Suça Karşı İşbirliği Anlaşmasının Birinci
Maddesinin Uygulanmasına Dair Ek Protokol
(R.G. 17 Kasım 2005 – 25996)
Türkiye Cumhuriyeti ile Venezuela Cumhuriyeti
Arasında Umuma Mahsus Pasaportların Karşılıklı Olarak
Vizeden Muaf Tutulmasına Dair 12-13 Eylül 2005
Tarihlerinde Venezuela’da Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan
Anlaşmanın Onaylanmasına Dair 2005/9536 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı (R.G. 17 Kasım 2005 – 25996)
Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek
Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 15 Kasım 2005 – 25994)
Türk Hava Sahasında Türk ve Yabancı Sivil Hava
Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet
Sigortası Yönetmeliği (R.G. 15 Kasım 2005 – 25994)
Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (R.G. 15 Kasım 2005 – 25994)
İcra Müdür Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve
Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (R.G. 26 Kasım 2005 – 26005)
Adalet Bakanlığından Bir Adet Atama Kararı (R.G. 23
Kasım 2005 – 26002)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından
Atama Kararı
(R.G. 24 Kasım
2005 – 26003)
Bazı Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresinin

Belirlenmesine Dair Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kararları (R.G. 22 Kasım 2005 – 26001)
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/36, K: 92 Sayılı Karar
Özeti
(R.G. 17 Kasım
2005 – 25996)
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/28, K: 2005/34 Sayılı
Karar Özeti
(R.G. 17 Kasım 2005 –
25996)
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/100, K: 2005/16
Sayılı Karar Özeti
(R.G. 18 Kasım
2005 – 25997)
Anayasa Mahkemesinin E: 2001/323, K: 2005/31
Sayılı Karar Özeti
(R.G. 18 Kasım 2005 –
25997)
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/54, K: 2005/24 Sayılı
Kararı
(R.G. 26 Kasım 2005 –
26005)
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinde 1 Adet Atama Kararı
(R.G. 25 Kasım 2005 – 26004)
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 352)
(R.G. 15
Kasım 2005 – 25994)
Maliye Bakanlığından Özel İletişim Vergisi Genel
Tebliği Seri No: 1
(R.G. 18
Kasım 2005 – 25997)
Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel
Tebliği Seri No: 96
(R.G. 18 Kasım
2005 – 25997)
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 353)
(R.G. 18
Kasım 2005 – 25997)
Hazine Müsteşarlığından Bazı Sigorta Branşlarının
Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ (R.G. 22 Kasım
2005 – 26001)
Personel Genel Müdürlüğünün “Yardım” Konulu,
16.11.2005 Tarih ve 100180 Sayılı Yazısı
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının “Adalet Dergisi”
Konulu Duyurusu
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları
(R.G. 25 Kasım 2005 – 26004)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik İlânı (R.G. 16
Kasım 2005 – 25995)
Adalet Bakanlığından 2 Adet İlân (R.G. 20 Kasım
2005 – 25999)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 24 Kasım 2005 –
26003)
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından Duyuru
(R.G. 28 Kasım 2005 – 26007)

Kanunlar

Türkiye İstatistik Kanunu
Kanun No. 5429

Kabul Tarihi : 10.11.2005
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; resmî istatistiklerin üretimine ve
organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin
ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini,
değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını,
dağıtımını ve Resmî İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Türkiye İstatistik
Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Tanımlar
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK),
b) Konsey: İstatistik Konseyini,
c) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,
d) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,
e) Kurum ve kuruluşlar: Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahallî idareler ve bunların bağlı ve ilgili
kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve üniversiteler de dâhil olmak üzere,
tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve
sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarını,
f) Program: Resmî İstatistik Programını,
g) Resmî istatistik: Türkiye İstatistik Kurumu veya Programda yer
alan konularda istatistik üretecek kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen
verilerin, kitle özelliklerini ortaya koymak amacıyla işlenmesi ile elde
edilen bilgiyi,
h) İstatistikî birim: Yapılan sayım veya örnekleme çalışmalarına konu
olan, hakkında veri toplanacak gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve
kuruluşları,
i) Kitle: Sayım veya örneklemeye konu olan istatistikî birim veya alt
birimlerin tamamını,
j) Sayım: Kitle özelliklerini ortaya koymak üzere ilgili tüm istatistikî
birimlerden veri derlenmesini,
k) Örnekleme: Kitleyi oluşturan istatistikî birimler arasından kitleyi
temsil etmek üzere belli sayıda birimin seçilmesi işlemini,
l) Ulusal kayıt sistemi: Kurum ve kuruluşların idarî işlemlerini
yürütmek amacıyla kayıt altına aldıkları bilgilerin standartlaştırılarak
tanımlanmış tek bir numara vasıtasıyla ulusal düzeyde ilgili diğer kurum
ve kuruluşların kayıtları ile konuşabilirliğinin sağlandığı veri tabanı
sistemini,
m) Alan çalışması: İstatistik çalışmalarıyla ilgili her türlü veriyi
derlemek üzere istatistikî birim ile görüşülmesi, bilgilerin anket formuna
aktarılması ve bu formların Başkanlığa teslimine kadar geçen sürede
yapılan çalışmaları,
n) Veri: Anket veya idarî kayıtlar yoluyla elde edilen nicel ve/veya
nitel istatistikî bilgileri,
o) Bireysel veri: Hakkında bilgi toplanan istatistikî birimlerin,
özellikleri ile birlikte tanımlandığı veriyi,

p) Doğrudan tanınma: Bir istatistikî birimin kimliğinin adı, adresi
veya resmen verilmiş ve genel olarak bilinen bir kimlik numarası ile
ortaya çıkarılmasını,
r) Dolaylı tanınma: Bir istatistikî birimin kimliğinin, doğrudan
tanımlamada yer almayan diğer özelliklerinden faydalanılarak ortaya
çıkarılmasını,
s) Gizli veri: İstatistik birimin doğrudan veya dolaylı bir şekilde
özellikleri ile birlikte tanınabilmesine ve bu şekilde bireysel bilgilerin
açığa çıkarılmasına imkân sağlayan bireysel veya tablo hâlinde saklı
tutulan veriyi,
t) İstatistik amaçlı kullanım: İstatistik birimlerden toplanan verilerin
sadece istatistikî tabloların oluşturulması ve istatistikî analizlerin
yapılması için kullanımını,
u) Dağıtım: Kullanılan şekil ve araçlara bakılmaksızın, istatistikî
bilgilerin kullanıcılara sunulmasını,
İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Resmî İstatistik Programı, Bilgi Derleme ve Gizlilik
BİRİNCİ BÖLÜM
Resmî İstatistik Programı, İlkeler, Uygulama Esasları ve Makamları
Resmî İstatistik Programı
MADDE 3.- Resmî İstatistik Programı, ulusal ve uluslararası düzeyde
ihtiyaç duyulan konularda üretilecek resmî istatistiklere ilişkin çerçeveyi
oluşturur. Sayım ve araştırmalar Program çerçevesinde yapılır.
Program; mevcut kaynakları, cevap verenlerin üzerindeki yükü, faydamaliyet ilişkisini göz önüne alarak, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi,
kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki
durumunun tespit edilmesi ve izlenmesi için gereken istatistikleri kapsar.
Program, Konseyin istişarî görüşleri doğrultusunda Başkanlık
tarafından beş yıllık olarak hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur.
Program, Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlanmasıyla
yürürlüğe girer. Gerekli hâllerde Programda değişiklik, ilgili kuruluşların
görüşü alınarak Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile
yapılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. Programın yürütülmesinden
Başkanlık sorumludur.
Başkanlık, Programın uygulanması konusunda Konseye sunulmak
üzere Yıllık İzleme Raporları hazırlar ve uygun araçlarla kamuoyuna
duyurur.
İlkeler
MADDE 4.- Resmî istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi için
Program kapsamında üretilen istatistikler, güvenilirlik, tutarlılık,
tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre
hazırlanır ve uygulanır.
Resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm
kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine
riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel
esaslardır.
Resmî istatistiklerin kalitesinin ve ilkelere uygunluğunun
değerlendirilebilmesi için gerekli tüm bilgiler ve resmî istatistik
üretiminde kullanılan yöntemler kamuoyuna açıklanır.
Programı uygulayan tüm kurum ve kuruluşlar ile görevliler, bu
Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak her türlü düzenleyici
işlemlerde belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür.
Uygulama esasları

MADDE 5.- Programda; üretilecek tüm resmî istatistiklerin amaç,
kapsam, yöntem, sıklık, iş plânı ve dağıtım ilkeleri ile çalışmayı
yürütecek ve koordine edecek kurum ve kuruluşlar açıkça belirtilir.
Söz konusu kurum ve kuruluşlar, Programda kendilerine verilen görev
ve sorumlulukları belirtilen zamanda yerine getirmekle yükümlüdür. Bu
görev ve sorumluluklar Programın yürürlüğe girmesiyle başlar.
Uygulama makamları
MADDE 6.- Resmî istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır
ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmî
istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve
yetkisi Programda açıkça belirtilir. Bu kurum ve kuruluşlar, talep edilmesi
durumunda, derlenen verileri istenilen zamanda Başkanlığa vermekle
yükümlüdür. Diğer yasal düzenlemelerdeki gizlilik hükümleri belirtilerek
Kuruma iletilen veri ve bilgilerin korunmasında ve saklanmasında söz
konusu gizlilik hükümleri aynen uygulanır. Başkanlık, kurum ve
kuruluşlar tarafından derlenen resmî istatistikleri de yayımlayabilir ve
dağıtabilir.
Kurum ve kuruluşların Programda yer almayan istatistikî konulardaki
çalışmaları ile gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip
kuruluşlarca yapılan sayım veya araştırmalara ait sonuçlar resmî istatistik
olarak kabul edilmez.
İstatistikî sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler
veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının
sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları hâlinde,
araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme
yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna
açıklamakla yükümlüdürler.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgilerin Toplanması, Dağıtımı ve Gizliliği
Bilgi isteme, bilgilerin doğruluğunu araştırma, kontrol ve saklama
MADDE 7.- Başkanlık, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili
sayım ve araştırmalarda, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü
ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistikî birimlerden, Başkanlıkça
belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir.
Başkanlık, gerektiğinde verilen veri veya bilgilerin doğruluğunu
araştırmaya, kontrol etmeye, ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye,
araştırma ve kontroller sonucu düzenlenecek belgelerle gerçek veri ve
bilgiyi belirlemeye yetkilidir.
Başkanlığın veri ve bilgi derleme ve yayımlama işlemleri dâhil her
türlü faaliyetleri elektronik ortamda yapılabilir, arşivlenebilir ve
elektronik imza kullanılabilir.
Elektronik ortamda tutulan bilgilere ilişkin belgeler, bu veri ve
bilgilerin kesinleşip kullanıma açık hâle gelmesine kadar saklanır ve bu
sürenin sonunda imha edilir.
Cevap verme yükümlülüğü
MADDE 8.- İstatistikî birimler, kendilerinden istenen veri veya
bilgileri, Başkanlığın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve
doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür.
İdarî verilere erişim
MADDE 9.- Kurum ve kuruluşlar, resmî istatistik üretiminde
kullanılmak üzere, kendi görev alanları ile ilgili konularda topladıkları,
işledikleri ve sakladıkları kayıt ve diğer veri dosyalarını ve her türlü harita
ile uzaktan algılanmış veriyi, belirlenen süre içerisinde ücret talep
etmeksizin Başkanlığa vermek veya kullanımına açmakla yükümlüdürler.

Ulusal kayıt sistemleri
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar kendi görev alanlarına ilişkin
ulusal kayıt sistemlerini Başkanlığın belirlediği standartlarda oluşturmak,
güncellemek ve Başkanlığın istatistik amaçlı kullanımına açmakla
yükümlüdür.
Bu konuda yapılacak her türlü mevzuat çalışmalarında Başkanlığın
uygun görüşü alınır.
Sınıflamalar
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, Başkanlık tarafından oluşturulan
istatistik amaçlı tanım ve sınıflamaları kullanmakla; kendi ihtiyaçları
doğrultusunda belirleyecekleri sınıflamaları kullanmaları hâlinde ise,
Başkanlığın belirlediği sınıflamalara dönüştürülmesini sağlayacak
tedbirleri almakla yükümlüdür.
İstatistik sonuçlarına erişim
MADDE 12.- Başkanlık ve Programda yer alan kurum ve kuruluşlar,
üretilen resmî istatistiklere, Programda belirtilen standart ve yayın
tarihine uyarak, tüm kullanıcıların kolay ve eşit şartlarda erişmesini
sağlayacak tedbirleri alırlar.
Kurum tarafından derlenen istatistikî bilgiler, kullanıma açılmadan
önce herhangi bir şahsa veya makama verilemez.
Gizli veriler
MADDE 13.- Gizli verilere yalnızca resmî istatistik üretiminde görev
alanlar, görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları ölçüde
erişebilirler.
Bireysel verinin toplulaştırılması ile oluşturulan veri tablosunun
herhangi bir hücresindeki istatistikî birim sayısının üçten az olması veya
birim sayısı üç ve daha fazla olduğu hâlde bir veya iki istatistikî birimin
hakim durumda olması hâlinde ilgili hücredeki veri gizli kabul edilir.
Resmî istatistiklerin üretilmesi için toplanan, işlenen ve saklanan
verilerden gizli olanları, idarî, adlî ve askerî hiçbir organ, makam, merci
veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında kullanılamaz ve ispat aracı
olamaz. Bu bilgileri derleyen ve değerlendiren memurlar ve diğer
görevliler de bu yasağa uymak zorundadır. Bu yükümlülük, görevlilerin
görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
Resmî istatistik üreten kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından,
gizli verilerin hukuka aykırı erişimine, açıklanmasına veya kullanımına
karşı her türlü önlem alınır.
Herkese açık kaynaklardan elde edilen veri veya bilgiler gizli kabul
edilmez.
İstatistikî birimin, kendisine ait gizli verilerin açıklanmasına yazılı
onay vermesi hâlinde, veri gizliliği ortadan kalkar.
Gizli veriler, ancak doğrudan veya dolaylı tanımlamaya yol
açmayacak şekilde diğer bilgilerle birleştirilerek yayımlanabilir.
Veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin usûl ve esaslar, ulusal ve
uluslararası ilkeler doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Bireysel verilerin kullanımı
MADDE 14.- Bireysel veriler, istatistikî birimlerin doğrudan veya
dolaylı olarak tanınmasına yol açacak bölümleri gizlendikten sonra,
münferit birimlere atıfta bulunmayan bilimsel amaçlı araştırmalarda
kullanılması kaydı ve Başkanlığın yazılı izniyle verilebilir. Bireysel
verileri kullanma hakkı elde edenler, bu verileri üçüncü şahıslara
veremezler.
İstatistikî birimlerin hakları

MADDE 15.- Resmî istatistiklerin üretimi için veri veya bilgi talep
edilen istatistikî birimler, sayımın veya araştırmanın amacı, kapsamı,
istatistikî verinin gizliliğinin sağlanması için alınan önlemler ve hakları
ile ilgili konularda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde,
bilgi edinme, kendilerine ait gizli verinin izinsiz açıklanması durumunda
da maddi ve manevi her türlü zararının tazmin edilmesini isteme hakkına
sahiptir.
Kendilerine ait gizli verilerin açıklanması nedeniyle açılan davalarda
Başkanlık veya diğer kurum ve kuruluşlar aleyhine tazminata
hükmedilmesi durumunda, bu hususta kusuru olan memur ve diğer
görevlilere genel hükümlere göre rücu edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Türkiye İstatistik Kurumu
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Teşkilât Yapısı
Türkiye İstatistik Kurumu
MADDE 16.- Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla
kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Türkiye İstatistik
Kurumu kurulmuştur. Kurum kısaca "TÜİK" olarak adlandırılır.
Kurum Başbakanlığa bağlı olup, Başbakan, Kurumun yönetimi ile
ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla
kullanabilir.
Bilimsel ve teknik özerklik
MADDE 17.- Programın uygulanmasında, Kurum çalışanları ile diğer
uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistikî yöntem ve süreçlerinin
seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistikî gizliliğin
uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez.
Türkiye İstatistik Kurumunun görev ve yetkileri
MADDE 18.- Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Resmî İstatistik Programını hazırlamak.
b) Program ile belirlenen istatistikî faaliyetlerin yürütülmesini
organize etmek ve uygulanmasını sağlamak.
c) Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistikî
yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası
normlara uygun olarak belirlemek.
d) Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve
teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini
derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak.
e) Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını
yapmak.
f) İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistikî
yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların
uygulanması için gerekli önlemleri almak.
g) İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak
istatistikî veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek.
h) Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik
görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen
istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, kalite
kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu
sağlamak.
i) Kalkınma plânları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel
ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını
belirlemek; Kurumun stratejik plânlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı

olarak teşkilât yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve
süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak.
j) Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını
hazırlamak.
k) İstatistikî bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu
alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve
uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine
etmek.
l) Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak,
uygulamak ve kurumlararası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.
m) Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer
ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek
ve gerekli durumlarda yayımlamak.
n) İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yardım projeleri
hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek.
o) İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliğini sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek.
p) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Başkanlık, yüksek öğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak
şartıyla, Kurumun görev alanına giren konularda üniversiteler ve diğer
eğitim kurumları ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim ve
araştırma merkezleri kurabilir.
Teşkilât
MADDE 19.- Türkiye İstatistik Kurumu; İstatistik Konseyi ve
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından oluşur.
İKİNCİ BÖLÜM
İstatistik Konseyi
İstatistik Konseyi
MADDE 20.- Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî
istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak,
resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye
yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere İstatistik
Konseyi oluşturulmuştur.
Konsey; Bakanlık müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı,
Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı, Gümrük Müsteşarı, Denizcilik
Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden Kurumun görev
alanı ile ilgili çalışmalarda bulunanlar arasından seçilecek bir öğretim
üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,
istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye
sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı ve istatistikî sonuçlar içeren
araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel
kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun
başkanından oluşur. Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları hâlinde,
yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirirler.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve Başkan yardımcıları Konseyin
doğal üyesidir. Konsey yılda en az bir defa toplanır.
Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi hâlinde,
diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve
Başkanlık yetkilileri oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına
çağrılabilir.
Kurum Başkanı, Konseyin de başkanıdır. Konseyin sekretarya
hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine
konulacak ödenekten karşılanır.
Konseyin çalışma usûl ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık
Başkanlık teşkilâtı
MADDE 21.- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; merkez ve taşra
teşkilâtından meydana gelir. Merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri,
danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlığın
merkez teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Başkanlıkta, daire
başkanlıkları ve bölge müdürlükleri bünyesinde işlerin niteliğine göre,
devamlı veya geçici gruplar ve takımlar oluşturulabilir. Başkan bu yerlere
kadroları uhdelerinde kalmak üzere sorumlular görevlendirir.
Başkan
MADDE 22.- Başkan, Türkiye İstatistik Kurumunun en üst yöneticisi
olup, Başkanlık hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, resmî istatistik
programına, Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik plânına,
performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak
yürütmekle görevli ve yetkilidir. Başkan, Başbakana karşı sorumludur.
Başkanlığa atanma şartları ve usûlü
MADDE 23.- Başkanlığa atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda öngörülen genel şartlara ilâve olarak;
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının
istatistik, matematik ve sosyoloji bölümleri ile iktisat, işletme, iktisadî ve
idarî bilimler, siyasal bilgiler, mühendislik ve hukuk fakültelerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Kurumun
görev alanı ile ilgili konularda en az daire başkanı, dengi veya üstü
kadrolarda asgarî iki yıl görev yapmış ya da üniversitede en az beş yıl
öğretim üyesi olarak çalışmış olmak,
Şartları aranır.
Başkan, Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıl süre için atanır. Süresi
dolan Başkan aynı göreve bir defaya mahsus olmak üzere tekrar
atanabilir. Başkanın görev süresi dolmadan görevine son verilemez.
Başkan, ancak, resmî sağlık kurulu raporuyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek durumun tespiti veya atamaya ilişkin şartları kaybetmesi
hâlinde atama usûlüne göre süresi dolmadan görevden alınabilir.
Başkan yardımcıları
MADDE 24.- Başkanlıkta Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan
yardımcısı atanabilir. Bunlardan en az birinin daha önce Türkiye İstatistik
Kurumu Uzmanı unvanını almış olması şartı aranır. Başkan yardımcıları
Başkana karşı sorumludur.
Başkan yardımcılıklarına yapılacak atamalarda, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda öngörülen genel şartlar ile 23 üncü maddede
sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları ve İngilizce,
Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmaları
şartı da aranır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana hizmet birimleri
MADDE 25.- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:
a) Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı.

b) Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı.
c) Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı.
d) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı.
e) Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı.
f) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.
g) Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı.
h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı.
Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı
MADDE 26.- Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ulusal hâsıla hesaplamaları ve analiz çalışmaları yapmak.
b) Endüstrilerarası işlemler ile ilgili hesapları yapmak, ulusal girdiçıktı tabloları oluşturmak.
c) Ulusal hesaplar sisteminde öngörülen uydu hesapları ile diğer
hesapları yapmak.
d) Tüketici ve üretici düzeyinde oluşan fiyat hareketlerini izlemek
amacıyla veri derlemek, tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile satınalma
gücü paritesi göstergelerini hesaplamak.
e) Dış ticaret istatistiklerine ait bilgileri derlemek ve değerlendirmek.
f) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik
gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını
yürütmek.
g) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 27.- Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) a)
Tarım sektörüne ait istatistikî bilgileri derlemek ve
değerlendirmek.
b) Toprak kullanımı, tarımsal üretim, tarımsal yapı ve tarım
sektörünün alt sektörlerine ilişkin istatistikî araştırmalar yapmak,
değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak.
c) Tarımsal denge ve tarım sektörü ekonomik hesapları konusunda
çalışmalar yapmak, ilgili göstergeleri hesaplamak.
d) Çevre kapsamında yer alan su, hava, toprak, atıksu, katı atık,
kirlilik ve kirletici emisyonlar, biyoçeşitlilik, çevre koruma harcamaları
istatistikleri ve su, hava, toprak, gürültü, görüntü kirlilikleri istatistikleri
ile ilgili araştırmaları yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ölçüm
ve gözleme dayalı olarak derlenen verileri değerlendirmek.
e) Doğal kaynak muhasebesi için gerekli verileri derlemek.
f) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik
gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını
yürütmek.
g) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 28.- Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Madencilik ve taş ocakçılığı, imâlat sanayii, elektrik, gaz, su, enerji,
inşaat ve benzeri konularda ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri derlemek
ve değerlendirmek.
b) Ulaştırma, haberleşme, depolama, mali aracı kuruluş faaliyetleri, iş
hizmetleri ve kişisel hizmetler, kâr amacı gütmeyen kuruluş faaliyetleri,
toptan ve perakende ticaret, otel, lokanta ve diğer konularda istatistikî
bilgileri derlemek ve değerlendirmek.

c) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik
gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını
yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı
MADDE 29.- Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Nüfus, konut, eğitim, kültür, turizm, sağlık, spor, adalet, medya,
siyaset ve sosyal içerikli konularda ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri
derlemek, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak.
b) Demografi alanında ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri derlemek ve
değerlendirmek.
c) Sosyal güvenlik, sosyal koruma ve tüketicinin korunması alanında
ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri derlemek ve değerlendirmek.
d) İşgücü piyasası, gelir dağılımı, tüketim harcamaları, yaşam
koşulları ile ilgili araştırmalar yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
e) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik
gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını
yürütmek.
f) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı
MADDE 30.- Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Kurumun tüm sayım ve araştırmalarına ilişkin metodolojik
çalışmalar ve analizler yapmak.
b) Veri kalitesi ve veri analiz yöntemleri üzerinde çalışmalar yürüterek
ilgili birimlere uygulamada destek sağlamak.
c) Resmî istatistikler kapsamında örnekleme yöntemine ilişkin
gelişmeleri takip ederek uygulamak.
d) Resmî istatistikler kapsamında ele alınan temel tanım, kavram ve
sınıflamalarla ilgili çalışmaları yürütmek, bu kapsamda Kurum içi ve dışı
koordinasyonu sağlamak.
e) İstatistik amaçlı ulusal kayıt sistemlerinin standartlarını oluşturmak,
bu standartların ulusal düzeyde kullanımı için işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
f) Adres kayıtlarının ilgili sayısal haritalarla birlikte yönetimini
sağlamak.
g) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik
gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını
yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
MADDE 31.- Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin ulusal istatistik
kuruluşları ile istatistik alanındaki ilişkilerini ve işbirliği çalışmalarını
koordine etmek.
b) Uluslararası istatistik standartlarına uyum çalışmalarının
koordinasyonunu sağlamak.
c) Ülkelere veya ülke gruplarına yönelik istatistik işbirliği projelerini,
teknik yardım programlarını ve protokollerini hazırlamak ve
yürütülmesini sağlamak.
d) Finansmanı uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan dış kaynaklı
istatistik projelerini anlaşmalar çerçevesinde yönetmek.
e) Kurumun görev alanıyla ilgili konularda Avrupa Birliği mevzuatına
uyum çalışmalarını ve projelerini koordine etmek.

f) Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ulusal istatistik kuruluşları
tarafından düzenlenen istatistik konulu toplantıları, eğitim ve burs
programlarını takip etmek, bu faaliyetlere katılım konusunda gerekli
çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
g) Uluslararası toplantı, eğitim programı ve danışmanlık hizmetleri
düzenlemek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı
MADDE 32.- Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerin istatistikî yayın,
veri/bilgi taleplerini karşılamak.
b) Yayın ve veri/bilgi abonelik işlemlerini yürütmek.
c) İstatistikî veri/bilgi arz ve talep analizleri ve kullanıcı
memnuniyetine ilişkin araştırmalar yapmak.
d) Başkanlıkça uygun görülen veri/bilgi ve göstergeleri yayımlamak
ve dağıtmak.
e) Kütüphane hizmetlerini yürütmek.
f) Kurum yayınlarının basılı ve manyetik ortamda arşivlenmesini
sağlamak.
g) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik
gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını
yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı
MADDE 33.- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın bilişim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını takip
etmek, yazılım ve donanım alt yapısı ile ilgili tüm işleri koordine etmek
ve yürütmek.
b) Sayım ve araştırmaların kurumsal otomasyon projelerinin bilişim
boyutunda sistem analiz ve tasarım çalışmalarını ve hizmetlerini ilgili
birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.
c) Elektronik imzanın kullanımı ile veri ve bilginin elektronik
güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması yönünde tedbirler almak.
d) Kurum bilgi mimarisinin hazırlanması, veri tabanlarının kurulması,
güncellenmesi ve arşivlenmesi çalışmalarını yapmak.
e) Başkanlığın ulusal ve uluslararası elektronik haberleşmesini ve bilgi
paylaşımını sağlamak amacıyla uygulamalar tasarlamak, geliştirmek ve
yönetmek.
f) Kurumlararası veri değişimi için gerekli teknik koordinasyonu
sağlamak.
g) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik
gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını
yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Danışma birimleri
MADDE 34.- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:
a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
b) Hukuk Müşavirliği.
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Ayrıca, Kurumun görev alanına giren, özel önem ve öncelik taşıyan
konularda Başkanlığa yardımcı olmak ve danışma kurulları, özel ihtisas

komisyonları, inceleme-araştırma grupları, Veri Kalite Kontrol Kurulu ile
Yayın ve Dağıtım Kurulu çalışmalarında yer almak üzere en fazla on
istatistik müşaviri görevlendirilebilir.
İstatistik müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda öngörülen genel şartlar ile 23 üncü maddede
sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve İngilizce,
Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmak ya
da Başkanlıkta daire başkanı veya üstü kadrolarda en az iki yıl görev
yapmış olmak şartları aranır.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MADDE 35.- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Kalkınma plânları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel
ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını
hazırlamak.
b) Programı ve Yıllık İzleme Raporlarını ilgili ve sorumlu kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlamak.
c) Program çerçevesinde Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi
için çalışma esaslarını tespit etmek, Kurumun ana hizmet politikasının ve
plânlarının bu esaslara uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek.
d) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite
ölçütleri geliştirmek.
e) Kurum bütçesini stratejik plâna ve yıllık hedeflere göre hazırlamak,
Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
f) Başkanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla
ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık
faaliyet raporlarını hazırlamak.
g) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve
verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
h) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler
için düzenleyici etki analizi yapmak.
i) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış
faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin
etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
j) Konseyin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
k) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 36.- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkan, Başkanlık birimleri ve bakanlıklar tarafından gönderilen
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukukî konular hakkında
görüş bildirmek.
b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici
hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara
uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda
Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla
temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 37.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri
şunlardır:
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve
yürütülmesini sağlamak.

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli
tedbirleri almak.
c) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Yardımcı hizmet birimleri
MADDE 38.- Başkanlığın yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
b) b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
MADDE 39.- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Başkanlığın insan gücü politikası ve plânlaması konusunda
çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
b) Başkanlık personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve
benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlığın eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek.
d) Program kapsamındaki kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim
programları hazırlamak ve uygulamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Eğitim program ve hizmetleri ile katılma şartları, süreleri, belgeleme
usûlleri ve diğer hususlar yönetmelikle tespit olunur.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
MADDE 40.- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama,
bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri idarî ve malî hizmetleri
yürütmek.
b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak.
c) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve
yürütmek.
d) Kuruma ait hizmet binalarının iç ve dış koruma hizmetini,
10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kurul, Komisyon ve Gruplar
Veri Kalite Kontrol Kurulu
MADDE 41.- Başkanlıkta, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtının
istatistik çalışmaları ve Programda yer alan istatistiklerin üretimine
yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp, verilerin
yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası
standartlara uygunluk açısından incelemek ve değerlendirmek ve
gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere Veri Kalite
Kontrol Kurulu oluşturulur.
Kurul, Başkanın görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının
başkanlığında, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanı, ana hizmet
birimlerinden en az iki daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden
oluşur. Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başkanlıkça geçici
veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplarda, kamu kurum
ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen
personelin aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile
diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenir.

Kurulun sekretarya hizmetleri, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı
tarafından yürütülür.
Veri Kalite Kontrol Kurulunun oluşumu, çalışma usûl ve esasları
yönetmelikle belirlenir.
Yayın ve Dağıtım Kurulu
MADDE 42.- Program kapsamında üretilen istatistiklerin yayın ve
dağıtım ilke, standart ve politikalarının belirlenmesi ve bunların
uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla, Kurum bünyesinde Yayın ve
Dağıtım Kurulu oluşturulur. Kurul, Başkanın görevlendireceği bir Başkan
Yardımcısının başkanlığında, Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanı, ana
hizmet birimlerinden en az iki daire başkanı ve en az bir istatistik
müşavirinden oluşur. Kurulun sekretarya hizmetleri Yayın ve Bilgi
Dağıtım Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları ve incelemearaştırma grupları
MADDE 43.- Sayım, araştırma ve proje çalışmalarında ihtiyaç
duyulan konularda gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve
görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin
uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları
oluşturulabilir.
Ayrıca, Kurumun hizmet birimlerinde gerektiğinde sürekli veya geçici
özel ihtisas komisyonları ve inceleme- araştırma grupları kurulabilir.
Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve incelemearaştırma gruplarında görev alacaklardan uhdesinde kamu görevi bulunup
da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere her toplantı
günü için bin (1000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi
bulunmayanlara ise ikibin (2000) gösterge rakamının memur aylıklarına
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar üzerinden ve
ayda ikiden fazla olmamak üzere toplantı ücreti ödenir.
Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve incelemearaştırma gruplarında görev alacak Başkanlık personeline herhangi bir
ücret ödenmez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Taşra teşkilâtı
MADDE 44.- Başkanlığın taşra teşkilâtı ekli (II) sayılı cetvelde
gösterilmiştir. Taşra teşkilâtı, bu Kanunla Kuruma verilen ulusal
düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait
verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve
merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve
üretmekle görevlidir. Bölge Müdürleri bölgesel düzeydeki tüm istatistik
faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan
doğrudan Başkana karşı sorumludur.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personel Rejimi
Personel rejimi ve fazla çalışma
MADDE 45.- Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, I. Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanı, İstatistik Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Bölge
Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu
Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ile dört yıllık
yüksek öğrenim görmüş olmak kaydıyla Programcı kadrolarına atananlar,
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki
hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usûl ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Özel uzmanlık gerektiren hizmetlerde sözleşmeli olarak yabancı
uzman çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olan yabancı uzmanlara
yapılacak ödemeler ile çalışma usûl ve esasları Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenir.
Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan (kadro
karşılığı çalışan sözleşmeli personel dâhil) memurlara 10.10.1984 tarihli
ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti
aynı esas ve usûllere göre ödenir.
Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına
atanma
MADDE 46.- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına
atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde sayılan genel şartlara ilâve olarak;
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının
istatistik, matematik, fizik, sosyoloji, psikoloji bölümleri ile iktisat,
işletme, iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, mühendislik, iletişim ve
hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek ve yabancı dil konularında yapılacak yarışma ve yeterlik
sınavlarında başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını
doldurmamış olmak,
Şarttır.
Birinci fıkraya göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen
çalışmak, olumlu sicil almak ve hazırladığı tez kabul edilmek kaydıyla,
açılacak yeterlik sınavlarına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik
sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden
birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en
az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri hâlinde, "Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanı" kadrolarına atanırlar.
Tezi
kabul
edilmeyenlerle,
yeterlik
sınavlarında
başarı
gösteremeyenler veya dil belgesini ibraz edemeyenler, durumlarına uygun
diğer kadrolara atanırlar. Uzman yardımcılığında geçirilen süre, askerlik
hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç, beş yılı aşamaz.
Uzman yardımcılarının seçilme, tez hazırlama, yeterlik sınavları, yurt
içinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu
maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurt dışında eğitime tâbi
tutulmaları ile diğer konulara ilişkin usûl ve esaslar çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Görevlendirme ve Ödemeler
Kamu kurum ve kuruluşlarından personelin görevlendirilmesi
MADDE 47.- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan memur ve
diğer kamu görevlisi statüsünde olanlar, Resmî İstatistik Programı
kapsamındaki görevler için, kurumlarının muvafakati alınmak ve aylık, ek
gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak
ve yardımları kendi kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak
Başkanlıkta görevlendirilebilir.
Sayım komiteleri ve görevlendirme
MADDE 48.- Sayımların hazırlık, uygulama ve değerlendirme
çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek üzere, Başkanın veya
görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Merkez Sayım Komiteleri

kurulur. Bu komitelere gerektiğinde, üniversiteler, ilgili bakanlıklar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı sağlanır.
Sayımlar, Başkanlığın belirleyeceği il ve ilçelerde ve tespit edeceği
esaslar çerçevesinde mahallin en büyük mülkî amirinin başkanlığında
kurulacak Sayım Komitesi ve buna bağlı Sayım Bürosu tarafından yapılır.
Mahallî komite ve büroların çalışmalarından, bunlara her türlü araç, gereç
ve eleman sağlanmasından o yerin en büyük mülkî idare amiri
sorumludur. Sayımlarda kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilâtı
personeli de mahallin en büyük mülkî amiri tarafından görevlendirilebilir.
Ödemeler
MADDE 49.- Sayım, araştırma ve veri kalite kontrolü ile inceleme ve
denetleme işlerinde kurum içinden veya dışından bu Kanun gereğince
geçici görevle görevlendirilecek olan kişilere başka yerde
görevlendirildikleri süre için verilecek gündelikler, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek gündeliklerin birbuçuk katı
olarak uygulanır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C)
fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek
ücretler, Kurum dışından görevlendirileceklere verilecek zaruri gider
karşılıkları ve her çeşit ödenekler ile anket formu başına verilecek
ödenekler ve bunların usûl ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit
edilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C)
fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele, bu
Kanunun 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında verilecek fazla
çalışma ücreti, 15-11 inci dereceden aylık alanlar için tespit edilen tutar
kadar ödenir.
Bu Kanun gereğince geçici görevle görevlendirilenlere verilecek yol
ve konaklama giderleri ile sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırahları
da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenir.
Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için
alanda görevlendirilenler, mahallî idarelerce işletilen toplu taşım
araçlarından geçici görev süresince ücretsiz ve kamu kurum ve
kuruluşlarının konaklama ve sosyal tesis imkânlarından, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının personeline uygulanan şartlarla aynen
yararlandırılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk, Yetkiler ve Ceza Hükümleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 50.- Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini
mevzuata, stratejik plân ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet
kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı
sorumludur.
Uluslararası işbirliği
MADDE 51.- Başkanlık, istatistikî bilgilerin en gelişmiş yöntemlerle
elde edilmesi, veri ve yayın değişimi, eğitim, ortak proje geliştirme ve
uygulama konularında diğer ülkelerin benzer kuruluşları, uluslararası ve
uluslarüstü kuruluşların ilgili birimleri ile genel hükümler çerçevesinde
ilişkiler kurabilir ve işbirliği yapabilir.
Yetki devri
MADDE 52.- Başkanlıkta her kademedeki yöneticiler, sınırlarını
açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını
astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Ceza hükümleri
MADDE 53.- Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı yasaklara
aykırı hareket eden kamu görevlileri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
258 inci maddesine göre cezalandırılır.
Bu Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 14 üncü maddesinde
belirtilen yükümlülüklere uymayan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel
kişilerinin organ ve temsilcilerine adlî para cezası verilir.
İdarî para cezaları
MADDE 54.- Sayımlarda geçerli mazereti olmadan verilen görevleri
yapmaktan kaçınanlara beşyüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası
uygulanır. Görevlendirilenleri geçerli mazereti olmaksızın eğitim ve
toplantılara göndermeyen veya görev yapmasına izin vermeyen kamu
kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sorumlularına, izin vermedikleri
her kişi için beşyüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır ve bu
durum ilgililerin kurumlarına bildirilir. Ayrıca, görevlendirilmek üzere
yetiştirme kurslarına katılan kimselerden, görevlerini geçerli mazereti
olmaksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde, yetiştirilmeleri için yapılan
giderler genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.
Başkanlık veya kurum ve kuruluşlar tarafından Program kapsamında
istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede
vermeyen veya eksik veya hatalı verenler, bir kereye mahsus olmak üzere
uyarılarak yedi gün içerisinde bilgileri vermeleri veya eksik ve hataları
gidermeleri istenir. Bu uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya talep
edildiği hâlde eksikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler
veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında, fiilin;
a) Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi
durumunda beşyüz Yeni Türk Lirası,
b) (a) bendi dışında kalan istatistikî birimlerle yapılan araştırmalarda
işlenmesi durumunda bin Yeni Türk Lirası,
c) Sayımlarda işlenmesi durumunda ikibin Yeni Türk Lirası,
İdarî para cezası uygulanır.
İdarî para cezası ve diğer cezaların uygulanması, istatistikî birimin
bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen usûllerden biri ile yapılan
tebligatlar veya araştırmada görev alan personel tarafından bilgi ile ilgili
dokümanların istatistikî birim yetkilisine verildiği veya bilginin istenmesi
amacıyla istatistikî birimin ziyaret edildiğine ilişkin Başkanlıkça
belirlenen usûllere uygun olarak tanzim edilmiş tutanaklar, istatistikî
birimlerden bilgi istendiğinin tevsikinde yeterli olup, ispat için başka
belge aranmaz.
Bu madde hükümleri, sözleşme ile üçüncü kişilere yaptırılan
araştırmalar için de uygulanır.
İdarî para cezalarına ilişkin karar, sayım için mahallî komiteler
kurulması durumunda, komitelerin başkanı tarafından; Programda
belirtilmek şartıyla sayımların başka kurum ve kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilmesi durumunda bu kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri
tarafından; diğer durumlarda ise Başkanlığın merkez veya taşra
teşkilâtının en üst amirleri tarafından verilir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Döner Sermaye İşletmesi
MADDE 55.- Kurum bünyesinde, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve
kişilere, bu Kanunda öngörülen hizmetlere ait yayın, bilgi, belge satışı ile

bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje ve araştırma
hizmetlerini yerine getirmek üzere Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur.
Döner Sermaye İşletmesi için genel bütçeden beşyüz bin Yeni Türk
Lirası sermaye tahsis olunmuştur. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyla
beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârla
karşılanır.
Döner sermaye; Kurum bütçesine bu amaçla konulan ödenekler,
Hazinece verilecek aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde
edilecek kâr ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen net kâr,
ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar
sermayeye ilâve olunur. Her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi
yıllarda kanun hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun uygun
göreceği mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Bağış ve yardımlar, bu
maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.
Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ile kiralama, satın
alma, araç, gereç, araştırma, eğitim, tanıtım giderleri ile faaliyet alanına
giren hizmetlerde çalıştırılacak personele bu Kanunun 49 uncu maddesi
kapsamındaki harcırahları döner sermayeden karşılanır. Ayrıca, Kurumun
dışardan aldığı hizmetlere karşılık yapılacak diğer ödemeler ve Döner
Sermaye İşletmesinin faaliyetlerinde hizmet veren birimlerin her türlü
ihtiyaçları da döner sermayeden karşılanabilir. Bu maddede sayılanlar
dışında döner sermayeden herhangi bir harcama yapılamaz.
Döner Sermaye İşletmesi; Kurumun hizmetlerine öncelik vermek ve
aksatmamak kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerli veya
yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya, vermeye, her türlü
teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya
yetkilidir.
Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usûl ve esasları,
giderleri, işletilmesi, hesap usûlleri ile alım satım işlemlerine ilişkin
hususlar Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine çıkarılacak
yönetmelikle tespit edilir.
Atama
MADDE 56.- Başkanlıkta, Birinci Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere
tüm atamalar Başkan tarafından yapılır.
Başkanlıkta; Daire Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarına yapılacak
atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel
şartlara ilâve olarak bu Kanunun 23 üncü maddesinde sayılan yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranır.
Ayrıca, ana hizmet birimi Daire Başkanlıkları, Strateji Geliştirme
Daire Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarına atanmak için İngilizce,
Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmak
şarttır.
Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtlarında görevlendirilecek
personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları ile yükselme usûl ve
esasları yönetmeliklerle düzenlenir.
Değiştirilen hükümler
MADDE 57.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının
(11) numaralı bendine, "Dış Ticaret Uzman Yardımcıları" ibaresinden
sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları,"
ibaresi; "Dış Ticaret Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere
"Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına," ibaresi,

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Başbakanlık Basın
Müşavirliğine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik
Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine," ibaresi,
c) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar"
kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendine "Dış Ticaret
Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanları," ibaresi,
d) I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"
başlığını taşıyan bölümünün (d) bendinde geçen "DİE Başkanı" ibaresi
aynı bölümün (c) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak ve
II sayılı Cetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümünde yer alan
"Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi I sayılı Cetvelin
(e) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" olarak; I
sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlığını
taşıyan bölümünün (g) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları"
ibaresi; II sayılı Cetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar
ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümünde yer alan
"Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve
Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye
İstatistik Kurumu Daire Başkanı" ibaresi; "Serbest Bölge Müdürü"
ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Bölge
Müdürü" ibaresi, II sayılı Cetvelin "5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili
Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan
bölümüne "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik
Kurumunda Müdür" ibaresi, "Hukuk Müşaviri" ibaresinden sonra gelmek
üzere "İstatistik Müşaviri," ibaresi,
Eklenmiştir.
23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda
Atama Usûlüne İlişkin Kanunun eki 2 sayılı Cetvelde yer alan "Devlet
İstatistik Enstitüsü Başkanı" ibaresi çıkarılmış, aynı Kanunun 1 sayılı
Cetveline "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak eklenmiştir.
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun eki I sayılı Cetvelde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü
Başkanlığı" ibaresi, “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı" olarak
değiştirilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler
MADDE 58.- 13.6.1962 tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik
Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanun; 8.6.1984 tarihli
ve 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 27.11.1989 tarihli ve
357 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname; 5.2.1990 tarihli ve
403 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin
(d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname; 14.4.1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı
Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
23.2.1995 tarihli ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici
1 inci maddesinde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı" ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.

Diğer kanunların istatistik amaçlı veri toplama, derleme, düzenleme
ve dağıtımıyla ilgili bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Resmî
istatistik alanına ilişkin mevzuatta yapılacak değişiklik ve ilâveler, ancak
bu Kanuna ek olarak çıkarılacak kanunlarda yer alır.
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilâtlarına ait taşınırlar,
araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler
ile personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığına devredilmiş sayılır. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının
kullanımında bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da Devlet
İstatistik Enstitüsü Başkanlığına tahsisli gayrimenkuller hiçbir işleme
gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilmiş
sayılır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının, 2005 Malî Yılı harcamaları,
2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 15 inci maddesinin (a) fıkrasının (8)
numaralı bendine istinaden gerekli işlem ve düzenlemeler yapılıncaya
kadar Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 2005 yılı bütçesinde yer
alan ödeneklerden karşılanır.
219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi
ile kurulan Döner Sermaye İşletmesine ait taşınır ve taşınmaz mallar,
araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler
ile burada çalışan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesine devredilmiş
sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2.- Başkanlığın teşkilât ve kuruluşu, bu Kanun
esaslarına göre yeniden düzenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam
olunur.
Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar
Başkanlığın değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevleri,
daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya
devam edilir. Başkanlık, teşkilâtını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu
Kanuna uygun hâle getirir. Bu çerçevede kadro değişiklikleri 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü
uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerine
göre yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait
kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılır ve ekli (1) sayılı
listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
bölümü olarak eklenir.
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına tahsis edilmiş kadrolarda görev
yapan personel kadroları ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığına devredilir.
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında sürekli işçi kadrolarında
görev yapanlar kadroları ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığına devredilir.
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunda yapılan yeni düzenleme ile kadro
ve görev unvanları değişmeyenlerden bu Kanunda öngörülen şartları
taşıyanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış
sayılır.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında; Bölge Müdür Yardımcısı
kadrosunda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer
ve bunlar ekli (1) sayılı listede ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına
atanmış sayılırlar. Herhangi bir sebeple boşalması hâlinde Araştırmacı
(taşra teşkilâtı), Şube Müdürü (merkez teşkilâtı) ve Şef kadroları hiçbir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan
veya bu Kanunda öngörülen şartları taşımayan personel, en geç altı ay
içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır ve atama işlemi
yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler.
Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek
gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını bu süre
içerisinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları
uygulanmak suretiyle almaya devam ederler.
Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge,
her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti
hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda
aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî
hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az olması
hâlinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları
sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
Kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışanların sözleşmeleri, sözleşme
süresi sonuna kadar devam eder.
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Genel
İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil "DİE Uzmanı"
unvanını almış olanlar "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı" unvanını,
"DİE Uzman Yardımcısı" olarak atanmış bulunanlar "Türkiye İstatistik
Kurumu Uzman Yardımcısı" unvanını bu Kanunun yayımlandığı tarihte
başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. DİE Uzman
Yardımcısı unvan ve kadrosunda geçirilen süreler, Türkiye İstatistik
Kurumu Uzman Yardımcısı unvan ve kadrolarında geçmiş sayılır.
Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Başkanlıkta "Avrupa
Birliği Uzmanı" unvanını almış olanlar "Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanı" unvanını ve kadrosunu, "Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı"
unvanını almış olanlar ise "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı"
unvanını ve kadrosunu başka bir işleme gerek kalmaksızın almış
sayılırlar. Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı unvan ve kadrosunda
geçirilen süreler, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı unvan ve
kadrolarında geçmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
Başkanlıkta, Enstitü Başkan Yardımcısı kadrosunda görev yapmakta
olanlar, TÜİK Başkan Yardımcısı kadrosuna, DİE Bölge Müdürü
kadrosunda görev yapmakta olanlar, TÜİK Bölge Müdürü kadrosuna
hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enstitü hizmet birimlerine ait
Daire Başkanı kadrosunda görev yapmakta olanların yeniden Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığı hizmet birimlerine ait Daire Başkanı
kadrosuna atanmaları durumunda, bu Kanunda öngörülen şartlar aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle Devlet
İstatistik Enstitüsü Başkanının görevi sona erer. Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanı kadro ve görevine, bu Kanunda yer alan şartları
taşıyanlar arasından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içerisinde beş yıl süre için yeni atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar,
mevcut DİE Başkanı görevine devam eder.

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler
Başkanlıkça en geç altı ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu
yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Diğer mevzuatta Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına yapılmış olan
atıflar, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, 53 sayılı Devlet İstatistik
Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanun ile 219 sayılı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıflar, bu Kanuna aykırı
hükümleri hariç, bu Kanuna yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 9.- 2005 Yılı için geçerli olmak ve toplam 200
adedi geçmemek üzere, 5277 sayılı 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 25
inci maddesinin (a) fıkrasındaki (48 000 adet) sınırlamasına tâbi
olmaksızın, bu Kanunla 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen Türkiye İstatistik Kurumu kadrolarından boş bulunan 200 TÜİK
Uzman Yardımcısı kadrosuna KPSS (A) Grubu sınav sonuçlarına ve
Başkanlıkça belirlenecek puan grubuna göre 70 ve üstü ile yabancı dilden
50 ve üstü puan alanlardan ilân edilen kadronun başarı sırasına göre dört
katına kadarının çağrılması ile yapılacak sınavda başarı gösterenlerin taşra
teşkilâtı kadrolarına atamaları Başkanlıkça yapılır.
GEÇİCİ MADDE 10.- 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye
Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen yerleşim
yerlerinin nüfus tespiti işlemleri ile geçici 4 üncü maddesinde yer alan
süre sınırı, Başkanlık ile İçişleri Bakanlığının müştereken yürüteceği
ikametgâha dayalı nüfus kayıt sisteminin kurulmasına kadar ertelenir.
Ancak, aynı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri doğrultusunda işlem
yapılması hâlinde 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları esas alınır.
Yürürlük
MADDE 59.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/11/2005

Not: Kanun eki cetveller yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.

[R.G. 18 Kasım 2005 – 25997]
—— • ——
Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No. 5432
Kabul Tarihi: 17.11.2005
MADDE 1. — 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "16 ve 17 nci
maddelerde öngörülen sebeplerle" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2. — 4982 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasında geçen "16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplere
dayanılarak" ibaresi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasında
geçen "uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu
görevi bulunmayanlara ise (2000)" ibaresi "(3000)" olarak değiştirilmiş ve
fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde,
aşan günler için huzur hakkı ödenmez.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
21 Kasım 2005
[R.G. 22 Kasım 2005 – 26001]
—— • ——

Milletlerarası Andlaşmalar
Karar Sayısı : 2005/9535
7 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Suça Karşı
İşbirliği Anlaşmasının Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Ek
Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 4/10/2005 tarihli ve
KYGK/386195 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca
17/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna
Hükümeti Arasında Suça Karşı İşbirliği
Anlaşmasının Birinci Maddesinin
Uygulanmasına Dair
Ek Protokol
15 Nisan 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Suça Karşı
İşbirliği Anlaşması”nın 1. Maddesine uygun olarak, bundan sonra
"Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna
Hükümeti;
Dünyada ve bölgemizde, sınıraşan organize suçlardan birini teşkil
eden ve yayılmakta olan insan ticaretinin, suç şebekelerine muazzam
kârlar sağlaması ve bunun uyuşturucu ve silahın yanısıra göçmen
kaçakçılığı ile de ilişkisi olmasından derin endişe duyarak,
Zamanında ve etkili bir uluslararası işbirliği sayesinde insan
ticaretinin üstesinden gelinebileceğinin bilincinde olarak,
İnsan ticareti mağdurlarına hukuki, insani, psikolojik ve tıbbi
yardım sağlanmasının, mağdurların ülkelerine geri gönderilmeleri ve
sosyal
entegrasyonlarının
sağlanmasının
ve
kamuoyunun
bilinçlendirilmesinin önemini vurgulayarak,
İnsan ticareti şebekelerinin ortaya çıkartılarak insan ticaretinin
durdurulması çabalarının ve organizatörlerin tespit edilmesinin ve adalet
önüne çıkarılmasının önemini kabul ederek,
İnsan ticareti ile mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna
Hükümeti arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün güçlendirilmesi ihtiyacını
vurgulayarak,
Bu alanda karşılıklı çaba ve önlemlerin olabildiğince büyük çapta
ve kendi ulusal mevzuatlarına ve usullerine uygun olarak etkili bir şekilde
gerçekleştirilmesi için ortak arzuyu ifade ederek,
Aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:
Madde 1
Taraflar aşağıdaki hususlarda işbirliği yapacaktır.

1. İnsan ticareti ile mücadelede gerekli iç hukuki altyapının
tamamlanması ve bu alanda gerekli diğer idari/kurumsal tedbirlerin
alınması;
2. İnsan ticareti mağdurlarına Taraflar arasında belirlenecek
koşullar çerçevesinde insani, psikolojik ve tıbbi destek verilmesi;
3. İnsan ticareti mağdurlarının, organizatörlerin adalet önüne
çıkarılmalarını teminen, Tarafların ulusal kanunları genel sistemi içinde
tanıklık yapmalarının sağlanması ve tanıklık yapacak mağdurların
korunması;
4. İnsan ticaretinin önlenmesi hakkında kamuoyu ve ilgili kurumların
bilinçlendirilmesi;
5. Ülkeleri dışına seyahat edecek ve insan ticareti mağduru
olabilecek kişilerin insan ticareti konusunda kendi ülkelerinde
biliçlendirilmeleri;
6. Taraf devletlerde insan ticareti mağdurlarına ilişkin bilgilerin
toplanacağı ve insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticareti ile mücadele
alanında eşgüdümü sağlayacak temas noktalarının belirlenmesi ve
derlenen bilgilerin diğer Taraf temas noktası ile paylaşılması. Tarafların
ilgili birimlerinin işbirliğinin etkinleştirilmesi için iletişim bilgilerini
paylaşması;
7. İnsan ticaretiyle mücadele eden kanun uygulayıcı birim
görevlilerinin eğitilmesi, ortak eğitim programları düzenlenmesi, karşılıklı
uzman değişimi yapılması ve işbirliği olanaklarının artırılması;
8. Bilimsel ve akademik kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması
ve her bir ülkenin tecrübesinin ve bilgisinin paylaşılması amacıyla uzman
değişimi yapılması;
Madde 2
Taraflar, bu Ek Protokol'ün uygulanmasıyla, iki ülkenin yetkili
kanun uygulayıcı makamlarının çabalarını özellikle;
1. İnsan ticaretine karışmış kişiler, suç ağları ve örgütleri hakkında
bilgi alışverişi yapılması;
2. Bu suçun mağdurları ve insan ticareti güzergahları hakkında bilgi
alışverişi yapılması ve araştırmalarında, tespitlerinde ve dönüşlerinde
karşılıklı yardım sağlanması,
3. İnsan ticaretinin önlenmesini ve insan ticareti ile mücadeleyi
amaçlayan ortak operasyonların yürütülmesi,
4. İnsan ticareti organizatörlerine karşı açılan ceza dosyaları
çerçevesinde, kara paranın aklanması ve yasadışı edinilen kârın
meşrulaştırılması konularının araştırılmasını teminen ortak mali
incelemelerin yürütülmesi,
5. Ulusal mevzuatlarına uygun olan diğer şekillerde işbirliği
yapılması,
yoluyla ileteceklerdir.
Madde 3
Aşağıda belirtilen yetkili makamlar bu Ek Protokol'de yeralan
hususların uygulanmasında koordinasyonu sağlayacaklardır.
1. Türk Tarafı için;
a) İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü-Yabancılar, Hudut
ve İltica Daire Başkanlığı
Tel: +90.312.412 32 10, +90.312. 412 33 05
Faks: +90.312.466 90 11
E-posta: illegalmig@egm.gov.tr
yhidb@egm.gov.tr
b) İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü-Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Tel: +90.312.412 71 00-02
Faks: +90.312.417 06 21
E-posta: kom@kom.gov.tr
2. Ukrayna Tarafı için;
a) İçişleri Bakanlığı - İnsan Ticareti ile Mücadele Dairesi
Tel: +38.044.256 17 83, +38.044.254 75 16
Faks: +38.044.254 75 16
E-posta: dtymoshenko@ukr.net
b) Devlet Sınır Kontrolü İdaresi
Tel: +38.044.271 89 07
Faks: +38.044.271 88 70
E-posta: dkk@pvu.gov.ua
Madde 4
Bu Ek Protokol, Tarafların ulusal onaylama işlemlerini
tamamladıklarına ilişkin yazılı olarak birbirlerine son bildirimde
bulundukları tarihte yürürlüğe girecektir.
Madde 5
Taraflar, bu Ek Protokol'de değişiklikler yapılmasını önerebilir.
Değişiklikler, bu Ek Protokol'ün 4. Madde hükümleri uyarınca iki Tarafça
da kabul edilmelerinin ardından yürürlüğe girecektir.
Madde 6
Taraflar diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Ek
Protokol’den geri çekilebilir. Geri çekilme diğer Tarafın geri çekilme
bildirimini aldığı tarihten 90 gün sonra yürürlüğe girer.
Yukarıdaki hususları tasdiken, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna
Hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş, aşağıda
imzalan bulunan kişiler, bu Ek Protokol'ü imzalamışlardır.
Ankara'da, 7 Haziran 2005 tarihinde, Türkçe, Ukraynaca ve
İngilizce dillerinde iki nüsha ve her dilde eşit ölçüde geçerli olarak
yapılmıştır.
Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Ukrayna Hükümeti
Adına

Abdülkadir AKSU
İçişleri Bakanı

Yuriy LUTSENKO
İçişleri Bakanı

Not: Anlaşmanın İngilizce ve Ukraynaca metinleri yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.
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Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2005/9536
Türkiye Cumhuriyeti ile Venezuela Cumhuriyeti arasında umuma
mahsus pasaportların karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmasına dair 1213 Eylül 2005 tarihlerinde Venezuela'da Nota teatisi yoluyla imzalanan
ekli Anlaşma'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 12/10/2005 tarihli
ve KVDB/385756 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesi ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu

maddesine göre,
kararlaştırılmıştır.

Bakanlar

Kurulu'nca

17/10/2005

tarihinde

BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
000942

12 Eylül 2005

Ekselansları,
Ülkelerimiz arasında turist olarak seyahat eden vatandaşlarımızın
dolaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti
Hükümeti'nin nota teatisi yoluyla, Umuma Mahsus Pasaportlar için Turist
Vizesi Uygulamasının Kaldırılmasına ilişkin aşağıdaki şartları içeren bir
Anlaşma önermekte olduğunu Ekselanslarına bildirmekten şeref
kazanırım.
1. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
geçerli umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, dinlenme ve sağlık
veya kültür, sanat, bilim, spor gibi kar ve kazanç sağlamayan faaliyetlerde
bulunmak, ülkede yerleşik şirketler ve kamuya ait veya özel kişi ve
kuruluşlarla temasta bulunmak, özel olayları gazeteci olarak takip etmek
amaçlarıyla; diğer ülkeye vize almadan giriş yapabilecek ve her altı ay
için giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün süre ile ülkede
kalabilecektir.
2. İşbu Anlaşmada kayıtlı hükümlerden yararlanan kişiler, her bir
ülkenin iç hukuk düzenine uymak yükümlülüğünden muaf değildirler.
3. Akit Taraflar, istenilmeyen şahısların gerek ülkeye girişini
engelleme, gerek derhal ülkeyi terk etmesini emretme haklarını saklı
tutmaktadırlar.
4. Her iki ülkenin ilgili makamları, geçerli Venezuela ve Türkiye
seyahat belgelerinin örneklerini, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden en
az (30) gün önce teati edecekler, bu belgelerde ileride yapılacak
değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.
5. Akit Taraflardan her biri, kamu düzeni, kamu sağlığının
korunması veya ulusal güvenlik nedenleriyle işbu Anlaşmayı uygulamayı
kısmen veya tamamen askıya alabilir.
6. 5. Madde gereğince işbu Anlaşma'nın kısmen veya tamamen
askıya alınması diğer Akit Devlete yazılı bir ihbarla veya diplomatik
kanallarla derhal bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli
olacaktır.
7. İşbu Anlaşmanın uygulanmasında veya yorumlanmasında
doğabilecek her türlü tereddüt veya ihtilaf diplomatik kanallardan çözüme
kavuşturulacaktır.
8. İşbu Anlaşma her iki Akit Tarafın, Anlaşmanın yürürlüğe
girmesi için gerekli iç hukuk ve anayasa kurallarının yerine getirildiğini
yekdiğerine ilettiği bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihten (30) gün
sonra yürürlüğe girecektir.
İşbu Anlaşma süresiz olarak geçerlidir, ancak Akit Taraflardan her
biri işbu Anlaşmayı yazılı olarak diplomatik kanallardan bildirimde
bulunarak feshedebilirler. Bu durumda, işbu Anlaşma fesih bildiriminde
bulunulan tarihten (90) gün sonra yürürlükten kalkar.
Eğer işbu öneri Hükümetleri için kabul edilebilir ise, bu Nota ve
Ekselanslarının bu konudaki kabulünü içerecek olan yanıtı, Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
arasında bir anlaşmayı oluşturacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak Ekselanslarına en derin saygılarımı teyid
ederim.
Reinaldo Bolivar
Dışişleri Bakanı Vekili
Ekselansları
DOĞAN AKDUR
Türkiye Cumhuriyeti'nin
Tam Yetkili ve Olağanüstü Büyükelçisi
Karakas
No : 473-181/2005
Karakas, 13 Eylül 2005
Ekselansları,
Aşağıda metni verilen 12 Eylül 2005 tarihli ve 000942 sayılı
Notanızı aldığımı bildirmekten şeref duyarım:
"Ekselansları,
Ülkelerimiz arasında turist olarak seyahat eden vatandaşlarımızın
dolaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti
Hükümeti'nin nota teatisi yoluyla, Umuma Mahsus Pasaportlar için Turist
Vizesi Uygulamasının Kaldırılmasına ilişkin aşağıdaki şartları içeren bir
Anlaşma önermekte olduğunu Ekselanslarına bildirmekten şeref
kazanırım.
1. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
geçerli umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, dinlenme ve sağlık
veya kültür, sanat, bilim, spor gibi kar ve kazanç sağlamayan faaliyetlerde
bulunmak, ülkede yerleşik şirketler ve kamuya ait veya özel kişi ve
kuruluşlarla temasta bulunmak, özel olayları gazeteci olarak takip etmek
amaçlarıyla; diğer ülkeye vize almadan giriş yapabilecek ve her altı ay
için giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün süre ile ülkede
kalabilecektir.
2. İşbu Anlaşmada kayıtlı hükümlerden yararlanan kişiler, her bir
ülkenin iç hukuk düzenine uymak yükümlülüğünden muaf değildirler.
3. Akit Taraflar, istenilmeyen şahısların gerek ülkeye girişini
engelleme, gerek derhal ülkeyi terk etmesini emretme haklarını saklı
tutmaktadırlar.
4. Her iki ülkenin ilgili makamları, geçerli Venezuela ve Türkiye
seyahat belgelerinin örneklerini, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden en
az (30) gün önce teati edecekler, bu belgelerde ileride yapılacak
değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.
5. Akit Taraflardan her biri, kamu düzeni, kamu sağlığının
korunması veya ulusal güvenlik nedenleriyle işbu Anlaşmayı uygulamayı
kısmen veya tamamen askıya alabilir.
6. 5. Madde gereğince işbu Anlaşma'nın kısmen veya tamamen
askıya alınması diğer Akit Devlete yazılı bir ihbarla veya diplomatik
kanallarla derhal bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli
olacaktır.
7.
İşbu Anlaşmanın uygulanmasında veya yorumlanmasında
doğabilecek her türlü tereddüt veya ihtilaf diplomatik kanallardan çözüme
kavuşturulacaktır.
8. İşbu Anlaşma her iki Akit Tarafın, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi
için gerekli iç hukuk ve anayasa kurallarının yerine getirildiğini
yekdiğerine ilettiği bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihten (30) gün
sonra yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma süresiz olarak geçerlidir, ancak Akit Taraflardan her
biri işbu Anlaşmayı yazılı olarak diplomatik kanallardan bildirimde
bulunarak feshedebilirler. Bu durumda, işbu Anlaşma fesih bildiriminde
bulunulan tarihten (90) gün sonra yürürlükten kalkar.
Eğer işbu öneri Hükümetleri için kabul edilebilir ise, bu Nota ve
Ekselanslarının bu konudaki kabulünü içerecek olan yanıtı, Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
arasında bir anlaşmayı oluşturacaktır.
Bu fırsattan yararlanarak Ekselanslarına en derin saygılarımı teyid
ederim.
Reinaldo Bolivar
Dışişleri Bakanı Vekili"
Buna ilaveten, yukarıda metni yazılı Ekselanslarının Notasının ve
İşbu Notanın iki Hükümet arasında bir Anlaşma oluşturduğunu Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti adına teyid etmekten şeref duyarım.
Bu fırsattan yararlanarak Ekselanslarına en derin saygılarımı
sunarım.
Doğan Akdur
Türkiye Cumhuriyeti'nin
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Nezdinde
Tam Yetkili ve Olağanüstü Büyükelçisi
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı
Konsolosluk İşleri Dairesi
Karakas
Not: Anlaşmanın İspanyolca metni yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.
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Yönetmelikler
Başbakanlıktan:
Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık
Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına
Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin (a) bendinin 8 inci altbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“8- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı
düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,”
MADDE 2 —Bu Yönetmelik 14/6/2005 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
[R.G. 15 Kasım 2005 – 25994]
—— • ——

Devlet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığından:
Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava
Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet
Sigortası Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk hava sahasında uçuş
gerçekleştiren Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçları ile
yabancı sivil hava araçlarını işletenlerin, üçüncü şahıslara verebilecekleri
zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortanın usul ve esaslarını
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk hava sahasını kullanan yerli ve
yabancı hava araçlarının üçüncü şahıslara vereceği zararları teminat altına
alan malî mesuliyet sigortasını yaptıracak kişileri, teminat altına alınacak
riskleri, azami kalkış ağırlığı itibarıyla hava araçlarının sahip olması
gereken asgari teminat tutarını ve sigortanın yaptırılmamış ya da yaptırılıp
geçersiz hale gelmiş olması durumlarında uygulanacak yaptırımları
kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk
Sivil Havacılık Kanununun 140 ıncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
Türk hava sahası: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliği
altındaki toprakların ve Türk karasularının üzerindeki hava sahasını,
Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine
sahip her türlü aracı,
AKA: Hava aracının işletme el kitabında ve tip sertifikasında
kalkmasına yetki verilen yakıt ve her türlü yükü ihtiva eden azami
ağırlığı,
Hava aracı işleteni: 2920 sayılı Kanun ile buna bağlı yönetmelik,
genelge ve talimatlar çerçevesinde faaliyet gösteren, Bakanlık tarafından
onaylı geçerli ruhsat veya sertifikaya sahip gerçek veya tüzel kişiler ile
yabancı sivil hava aracı siciline kayıtlı hava araçlarını işleten gerçek veya
tüzel kişileri,
Üçüncü şahıs: Hava aracının dışında bulunan şahısları,
Sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet sigortası: Sivil hava
aracının veya sivil hava aracından düşen parçaların, üçüncü şahısların
ölümüne, yaralanmasına veya mal veya eşyalarının zarar görmesine
sebebiyet vermesi hallerini teminat altına alan sigortayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Sigorta ve Yaptırımlar
Sorumluluk

Madde 5 — Bir hava aracının havada veya yerde, hareket halinde
veya hareketsiz olması farketmeksizin, bir uçuşun doğrudan amaçlarına
yönelik olarak faaliyete geçirilmesi, hava aracının uçuşta olması şeklinde
kabul edilir.
Türk hava sahasını kullanan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde herhangi bir noktaya iniş yapan veya Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde herhangi bir noktadan kalkış yapan Türk Hava Aracı
Siciline kayıtlı ve yabancı tescilli tüm hava araçları ile hava aracı
işletenlerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ancak, bu Yönetmelik hükümleri;
a) 7/12/1944 tarihli Şikago Uluslar Arası Sivil Havacılık
Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımlanan Devlet
uçakları,
b) Ayak gücü ile iniş ve kalkış yapabilen hava araçları (motorlu ve
motorsuz yelken kanat ve yamaç paraşütü),
c) Bu Yönetmeliğin savaş ve terör rizikolarına ilişkin sigorta
yükümlülükleriyle ilgili olarak; ticari olmayan amaçlarla ve uluslar arası
sınırlar ihlâl edilmemek kaydıyla yetkili kişilerce uçuş eğitimi vermek
amacıyla ülke içinde gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılan, planörler de
dahil olmak üzere AKA 500 kilogramın altında olan hava araçları,
hakkında uygulanmaz.
Sigorta yaptırma
Madde 6 — Hava aracı işletenleri, 2920 sayılı Kanunun 138 inci
maddesi gereğince, faaliyetleri dolayısıyla üçüncü şahıslara
verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı; savaş,
terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri
risklerini de teminat altına alacak şekilde malî mesuliyet sigortası
yaptırmak zorundadır.
Hava aracı işletenleri, gerçekleştirdikleri her bir uçuşta sigortanın
sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
Sigortanın ispatı
Madde 7 — Hava aracı işletenleri, bu Yönetmelikle getirilen
sigorta yükümlülüğüne uyulduğunu ispat etmek amacıyla sigorta
poliçesinin bir örneğini ya da sigorta sözleşmesinin varlığını gösteren bir
belgeyi Bakanlığa ibraz etmek zorundadır.
Sigorta sektörünün teminat sağlayamadığı olağan dışı durumlarda,
Bakanlık bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin tedbirleri,
Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak belirler.
Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, hava aracı işleteni ya da ilgili
sigorta şirketinden, sigorta poliçesinin geçerliliğine dair ilave belge
isteyebilir.
Sigorta asgari teminat tutarları
Madde 8 — Sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet
sigortası teminatı, her bir hava aracı itibarıyla olay başına aşağıda
belirtilen tutarlardan az olamaz.
Kategori

AKA

1
2
3
4
5
6

499 kg’a kadar
500 kg – 999 kg
1.000 kg – 2.699 kg
2.700 kg – 5.999 kg
6.000 kg – 11.999 kg
12.000 kg – 24.999 kg

Asgari Teminat Tutarı (Özel Çekme Hakkı –
SDR)
750.000
1.500.000
3.000.000
7.000.000
18.000.000
80.000.000

7
25.000 kg – 49.999 kg
150.000.000
8
50.000 kg – 199.999 kg
300.000.000
9
200.000 kg – 499.999 kg
500.000.000
10
500.000 kg ve üstü
700.000.000
* Özel Çekme Hakkı (SDR), Uluslar Arası Para Fonu tarafından kullanılan kaydi para birimini
ifade eder. Özel Çekme Hakkının diğer para birimlerine dönüştürülmesinde Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede ilan edilen kurlar esas alınır.
Sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet sigortası ile, sivil
hava aracının veya sivil hava aracından düşen parçaların, üçüncü
şahısların ölümüne, yaralanmasına veya mal veya eşyalarının zarar
görmesine sebebiyet vermesi halleri teminat altına alınır. Üçüncü
şahısların maruz kalacağı kâr kaybı ve kira kaybı zararları ile diğer
dolaylı zararlar bu sigorta kapsamı dışında olup, ayrıca ihtiyari olarak
sigorta ettirilebilir.
Bu Yönetmelik ile düzenlenen sivil hava araçları üçüncü şahıs malî
mesuliyet sigortası kapsamında Türk hava sahasında uğranılan bir hasara
ilişkin uyuşmazlık halinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemeleri
yetkilidir.
Asgari sigorta teminatı, yukarıda yer alan tabloda belirtilen teminat
tutarlarının;
a) Münhasıran bu bentte yer alan amaçlarla kullanıldığı süre
kapsamında; orman yangınları ile mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan
hava araçları, zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları ve
ticari faaliyette bulunan şirket statüsünde olmayan kurumlar tarafından
eğitim amaçlı kullanılan hava araçları için %30,
b) Türkiye içinde bir noktadan Türkiye içinde bir başka noktaya
uçuş yapacak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçları için
%60,
c) Türkiye içindeki bir noktadan Türkiye içinde bir başka noktaya
uçacak 2920 sayılı Kanun kapsamında işletme ruhsatına sahip ticarî hava
taşıma işletmeleri adına işletilen ya da bunların işlettiği hava araçları için
%100,
d) Türkiye içinde bir noktadan Türkiye dışında bir noktaya uçuş
yapacak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçları için %100,
e) Türkiye’ye uçuş gerçekleştirecek olan ve yabancı sivil hava aracı
siciline kayıtlı hava araçları için %100
oranında uygulanır.
Yaptırımlar
Madde 9 — Bakanlık, Türk hava sahasını kullanacak hava aracı
işleteninin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere riayet etmesini
sağlar.
Bu Yönetmelik ile getirilen yükümlülüklerin karşılandığının 7 nci
madde esaslarına göre ispat edilememesi durumunda, yabancı hava
aracının Türk hava sahasını kullanmasına ve Türk topraklarına inişine,
uçuş halinde bulunmayan hava aracının kalkışına izin verilmez.
Bu Yönetmelik kapsamındaki Türk Sivil Hava Aracı siciline kayıtlı
hava aracı işletenlerinin sigorta şartlarını sağlayamaması durumunda
uçuşuna müsaade edilmez. Söz konusu yükümlülüğün ikinci defa ihlâl
edilmesi durumunda, işletme ruhsatı Bakanlık tarafından iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Ulaştırma Bakanı müştereken
yürütür.
[R.G. 15 Kasım 2005 – 25994]
—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan:
Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliğinin İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetine
ilişkin EK-A6 bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"EK-A6
KABLOLU VE KABLOSUZ İNTERNET SERVİS
SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ
1. Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti,
kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişimi
hizmetidir.
2. Yetkilendirme Türü
Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetini
yürütmek isteyen sermaye şirketleri, Kurum nezdinde Gİ kapsamında
kayıtlanmak suretiyle yetkilendirilir.
3. Hizmete Özel Tanımlar
İnternet Şebekesi : Dünya üzerinde bulunan birbirinden farklı
büyüklükteki yerel bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan, donanım ve
yazılımdan bağımsız olarak sistemler arası haberleşmenin TCP/IP
protokol grubu ile yapıldığı, paket anahtarlamalı veri iletiminin
desteklendiği, bilgisayarlar, terminaller, yönlendiricilerden oluşan,
sistemler arası bağlantıların kablo, uydu, telsiz gibi uygun
telekomünikasyon altyapıları yoluyla sağlandığı küresel şebeke.
Kablosuz Yerel İnternet Erişim Hizmeti: Erişim alanları içerisinde
halka açık olarak verilen kablosuz internet erişim hizmeti.
Erişim Alanı (Kablosuz yerel internet erişim alanı-Hotspot): Erişim
noktası vasıtasıyla yerel olarak halka açık kablosuz internet hizmeti
verilen alan.
Erişim Sistemi (Kablosuz yerel internet erişim sistemi):
Kullanıcılara kablosuz yerel internet erişim hizmeti verilmesini sağlayan
erişim noktası, yönlendirici, anahtar ve ilgili diğer cihazlardan oluşan
sistem.
Erişim Noktası (Access Point): Kablosuz cihazların yerel olarak
internet bağlantısını sağlayan cihaz.
4. İşletmecinin Hakları
İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan haklarına
ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
4.1. İşletmeci, bu hizmet kapsamında gereken yazılım ve cihazları
kendisi kurabilir. Ancak bunların dışında kalan tüm altyapıyı ilgili

mevzuata uygun olarak diğer işletmecilerden temin edebilir ve/veya ilgili
yetkilendirmeyi alıp kendi altyapısını kurabilir.
4.2. İşletmeci, aynı yerleşim yerinde veya farklı şehirlerde birden
fazla sayıda ofis kurarak ve/veya bayileri aracılığıyla hizmet verebilir.
4.3. İşletmeci, internet şebekesinin yanı sıra diğer internet servis
sağlayıcı işletmecilere ilgili mevzuat doğrultusunda irtibatlanabilir.
4.4. İşletmeci, internet şebekesi içerisinde, sanal ağ oluşturarak,
kullanıcılarına internet erişim hizmeti verebilir.
4.5. İşletmeci, erişim alanları için ulusal ve uluslararası dolaşım
anlaşması yapabilir.
5. İşletmecinin Yükümlülükleri
İşletmecinin bu Yönetmeliğin ana metninde yer alan
yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu asgari
yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
5.1. İşletmeci, yetkilendirme kapsamında kullanıcılara internet
üzerinden telefon hizmetleri sunamaz.
5.2. İşletmeci, kullanıcılarının internet üzerindeki yetkisiz ve
rahatsız edici girişimlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür.
5.3. İşletmeci, vereceği hizmete ve sisteminde kullanılacak
cihazlara, yetkisiz kişilerin erişimi ve bozucu/değiştirici müdahalelerini
önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
5.4. İşletmeci, her bir kullanıcı için, kullanıcı tarafından sisteme
bağlı kalınan süre, trafik miktarı ve trafik yolu bilgilerini en az 6 (altı) ay
süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.
5.5. İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken
tedbirleri almakla yükümlüdür.
5.6. İşletmeci, internet servis sağlayıcılığı hizmetini tanıtmaya
yönelik olarak ‘tr’ uzantılı en az bir internet sitesi kurmakla yükümlüdür.
5.7. İşletmeci, internet servis sağlayıcılığı hizmetini, kendi adına
vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti internet servis sağlayıcılığı
yetkisi olmayan kişi veya şirket adına sunulacak şekilde veremez. Ancak,
gerçek veya tüzel kişiler, aldıkları internet erişim hizmetini, kişisel
telekomünikasyon tesisi içerisinde halka açık olarak verebilir.
5.8. İşletmeci, erişim sistemini kullanıcılara internet erişim hizmeti
verilmesi haricinde başka amaçlar için kullanamaz. Kişisel
telekomünikasyon tesisi alanı dışında bu sistemler noktadan noktaya
kablosuz veri iletim amacıyla kullanılamaz.
5.9. İşletmeci tarafından kurulacak erişim sistemindeki cihazlar
enterferansa karşı korunmamış olup, tahsis ve tescil edilmiş
frekanslardaki diğer telsiz sistemlerinin çalışmasından meydana gelecek
enterferansı kabul eder ve söz konusu telsiz sistemlerini enterfere edemez.
5.10. Erişim sisteminin kurulacağı yer ile ilgili gerekli izinlerin
alınması, sistemin tesis edilmesi ve kullanılmasından kaynaklanan her
türlü sorumluluk işletmeciye aittir.
5.11. Erişim sisteminde
kullanılacak cihazlar, Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine, Kısa Mesafe
Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen kriterlere ve Kurumun diğer
düzenlemelerine uygun olacaktır.
5.12. Erişim sisteminde kullanılacak frekans bandlarının kullanım
durumu aşağıda belirtilmiştir. Konu ile ilgili, Kurumun ileride tahsis
edeceği frekans bantları da bu yetkilendirme kapsamında
kullanılabilecektir.

Frekans Bandı (MHz)

Kullanım Durumu
Açıklama
2400-2483.5
Dahili/Harici
Otel,
restoran,
ev,
hastane,
konferans salonu, alışveriş merkezi
gibi bina içi ve kampus, yat limanı,
fabrika sahası, sokak, cadde gibi
bina dışı alanlarda kullanılabilir.
5150-5350
Dahili
Otel,
restoran,
ev,
hastane,
konferans salonu, alışveriş merkezi
gibi
bina
içi
alanlarda
kullanılabilir."
İnternet Servis Sağlayıcısı Olarak Genel İzin Kapsamında
Kayıtlanan İşletmeciler
MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Kurum tarafından "İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti" sunmak üzere
genel izin kapsamında kayıtlanan işletmeciler, "Kablolu ve Kablosuz
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti" sunmak üzere genel izin
kapsamında kayıtlanmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon
Kurulu Başkanı yürütür.
[R.G. 15 Kasım 2005 – 25994]
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Adalet Bakanlığından:
İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat,
Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve
Nakil Yönetmeliğinin İkinci Bölümünün başlığı "Atama Şartları, Sınav
İlânı ve Başvuru Usulü" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Atama Şartları
Madde 3 — İcra müdür ve yardımcısı olarak atanacaklarda
aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşın ikmalinden sonra yapılan yaş tashihleri dikkate
alınmaksızın, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü
itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,
c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Meslek
Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunu olmak, öğrenim yabancı
ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek
akıl hastalığı bulunmadığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacağı
sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara
çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını
açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında varsa son üç yıla
ilişkin sicillerinin olumlu olması aranır."
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sınav İlânı
Madde 4 — Yazılı sınavlar, müracaat süresinin bitiminden en az on
beş gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek beş
gazeteden birinde bir defa ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca mutat
usullerle ilan olunur.
Bu ilanda;
a) Atama yapılacak kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,
b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi,
c) Başvuruda aranacak şartlar,
d) Başvuru yeri ve şekli,
e) Sınav yerleri ve zamanı,
f) Sınav konuları,
belirtilir."
MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Başvuru Mercii ve Şekli
Madde 5 — İcra müdür ve yardımcılığı sınavına girmek
isteyenlerin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden veya ağır
ceza merkezlerindeki Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edecekleri
Ek-1 Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak doldurup, son üç ay
içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği ve 3
üncü maddenin (c) bendi uyarınca düzenlenen belgeler ile birlikte başvuru
günü mesai bitimine kadar Bakanlığa veya bulundukları yer ağır ceza
merkezi Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekir.
Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınarak Cumhuriyet
başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile Bakanlığa gönderilir."
MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Başvuruların İncelenmesi
Madde 6 — Başvurular Personel Genel Müdürlüğünce incelenerek,
şartları taşıyanlar için fotoğraflı sınava giriş kartı düzenlenir. Ankara’da
sınava girecek olanlar anılan Genel Müdürlükten, diğer illerde sınava
girecek olanlar ise o yer Cumhuriyet başsavcılıklarından sınav gününden
üç gün önce bu kartları alırlar.
Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul
edilmez ve durumları kendilerine bildirilir."
MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sınavın Açılma Zamanı

Madde 8 — İcra müdür ve yardımcılığı ihtiyacını karşılamak için
Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en çok üç kez sınav açılabilir."
MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 11 — Yazılı sınav soruları, genel yetenek ve genel kültür
ile alan bilgisi konularından oluşur.
Genel yetenek ve genel kültür konuları:
a) Türkçe-Kompozisyon,
b) Matematik,
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
d) Türkiye Coğrafyası,
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi.
Alan bilgisi konuları:
a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen Üçüncü
Kitabı,
b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve
İflas Kanunu Yönetmeliği,
c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu,
d) Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü,
e) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
f) Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği.
MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 23 — İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını
kazananlar, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren en çok on beş
gün içinde;
a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
b) Öğrenim durumlarını gösteren diploma asılları veya onaylı
örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra
diploma veya örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini
yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte
denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek belge,
c) İlgilinin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet
başsavcılıkları veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden
alınacak iki adet belge,
d) Askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine
yahut yedek sınıfa geçirildiğine dair belge,
e) Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek
akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,
f) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü
bulunup bulunmadığına dair bildirim,
g) 6x9 ebadında iki adet fotoğraf,
h) Mal bildirimi,
ı) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını
taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
ile durumlarını belgelendirerek bunları Personel Genel
Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet
başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri zorunludur.
Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve
cezaları ile sair bilgilerini içeren sicil özeti ve varsa son üç yıla ait gizli
sicil raporları ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir.
Ataması yapılmayanların evrakı kurumlarına iade edilir."
MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Mülakata, yazılı sınavda başarı gösterenler
arasından başarı sırasına göre ilân edilen kadroların en fazla iki katı kadar
aday çağırılır. Ancak, aynı puanı paylaşarak son sırada kazananların hepsi
mülâkata alınır.
Yazılı sınavda başarı gösterenlerin bilinen adresine mülakat yeri ve
zamanı bildirilir."
MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Atama Sırası
Madde 32 — İcra müdür ve yardımcısı ihtiyacı öncelikle sınavları
asil olarak kazananların atanması suretiyle karşılanır.
Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki
eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma
bulunanlar, sınavda başarılı sayılsalar bile atamaları kovuşturma ve
soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
Sınava girip başarılı olanların sınavda aranan şartları
taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması
iptal edilir.
Yedek kazananlar ise; yeniden yapılacak ilk sınavın ilân tarihine
kadar ilân edilen kadroların, asîl olarak kazananların çeşitli sebeplerle
atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve
benzeri nedenlerle boşalması halinde, sadece boşalan kadro sayısı kadar
aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre atanırlar. Bu
şekilde atananlardan arta kalanlar, bir hak iddiasında bulunamazlar."
MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 35 — Asgari hizmet süreleri beş ve dördüncü bölgelerde
iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.
Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde
görev yapan icra müdür ve yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge
hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise
atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.
Devlet Memurları Kanununa göre aylıksız izin almak suretiyle
geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz."
MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 36 — Atanmanın yapılabilmesi için yazılı sınav ve
mülakatta başarılı olmak şarttır.
Sınavı kazananlar kadro imkanları nazara alınarak beşinci,
dördüncü veya üçüncü bölgedeki yerlerden birine nihaî başarı listesindeki
sıralamaya göre icra müdür veya yardımcısı olarak, ikinci bölge yerlere
de icra müdür yardımcısı olarak kur’a ile atanırlar.
Hukuk fakültesi mezunları öncelikle üçüncü bölge yerlerdeki icra
müdürlüklerine veya ikinci bölge yerlerdeki icra müdür yardımcılıklarına
kur’a ile atanabilirler.
Kur’a ile icra müdürü atananlar ilk olağan nakile hak
kazandıklarında kadro ve ihtiyaç durumuna göre icra müdür yardımcısı
olarak da atanabilirler.
İcra müdür ve yardımcılığı sınavını kazananlardan ataması yapılıp da,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre

içerisinde göreve başlamamaları sebebiyle aynı Kanunun 63 üncü
maddesi gereğince atamaları iptal edilenler ile kur’a sonucu atamaları
yapıldığı halde dilekçe ile mazeret beyan ederek görevi kabul etmekten
sarfınazar edenlerin tekrar atanmaları için başvurmaları halinde atamaları
yapılamaz."
MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 37 — İcra müdür ve yardımcıları için toplu nakil
kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır. Ayrıca kadro ve ihtiyaç
durumuna göre kararname güz döneminde de çıkarılabilir. Hizmet gereği
ve mazerete dayalı nakiller her zaman yapılabilir.
Mazeretleri nedeniyle naklen atama talebinde bulunan icra
müdürleri, istekleri halinde ya da dilekçelerinde açıkça reddetmedikleri
taktirde kadro durumu itibariyle icra müdür yardımcısı olarak da
atanabilirler."
MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 38 — Bölgelerde zorunlu hizmet süresini bitirenlerden hâl
kâğıtları ve sicilleri olumlu olanlar, sırası ile üst bölgelere naklen
atanmaya hak kazanırlar; bu durumda olanlar ile bulunduğu birinci
bölgedeki asgari hizmet süresini dolduranlar, kadro, iş ve ihtiyaç
durumunun gerektirdiği hallerde, talepleri olmasa da kıdemlerine uygun
başka yerlere re’sen atanabilirler.
Kur’a ile ilk defa veya naklen atandığı bir bölgede zorunlu hizmet
süresini bitirenler, alt bölgelerdeki hizmetlerini yerine getirmemiş iseler,
hizmet süreleri sonunda alt bölgelere re’sen atanırlar.
Naklen atama yapılamayan hallerde, üst bölgelerde geçen fazla
hizmet süreleri beşinci bölgeden başlamak suretiyle alt bölgelerde, alt
bölgelerde geçen fazla hizmet süresi bir üst bölgede geçmiş sayılır.
Hizmetin gerektirdiği durumlarda bölgelerinde iki yılını dolduranlar
istekleri ile aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun
alt veya üst seviyedeki bölgelere atanabilirler.
İhtiyaç durumunda tüm sicil raporları ve hâl kâğıtları iyi veya çok
iyi derecede olan icra müdür ve yardımcılarından iki, üç, dört ve beşinci
bölge yerlerde beş yılını dolduranlar istekleri halinde birinci bölge yerlere
icra müdür yardımcısı olarak, sekiz yılını dolduranlar ise istekleri halinde
veya re’sen icra müdürü olarak atanabilirler.
Atamaların yapılabilmesi boş kadro bulunmasına, ilgilinin atanacağı
yerdeki hizmeti yapabilecek yetenek ve kıdemde olduğunun sicil ve hâl
kâğıtlarıyla anlaşılmasına bağlıdır."
MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki (d)
bendi eklenmiştir.
"d) Doğal afetler."
MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Hayati tehlike teşkil etmemekle birlikte, tedavi ve kontrolün bir
sağlık kurumunda yapılması zorunlu hastalık hallerinde görev yaptığı
yerde veya yakın mahallinde tedavi imkanı bulunmadığının belgelenmesi
şartıyla ve kadro durumunun elverdiği ölçüde, ilgilinin istekleri
değerlendirilebilir.
Usulüne uygun sağlık kurulu raporu alınmadan yapılan başvurular
dikkate alınmaz."
MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Çocukların Öğrenim Durumları ve Doğal Afetler

İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğrenim düzeyine uygun
okul bulunmayanlar ile çocukları yüksek öğretim kurumlarında
okuyanlar, kadro durumunun elverişli olması şartı ile öğretim
kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler.
Yukarıdaki fıkraya göre nakli yapılanlar, çocuklarının öğretim
kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini her öğrenim dönemi başında
öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar.
Çocukların öğrenimini tamamlaması veya öğretim kurumları ile
ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin atanmadan önceki bölgede en az
hizmet süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir süre kalmışsa durumuna
uygun bir bölgeye atanması yapılır.
Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlar, o
yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye
atanabilirler."
MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 43 — İcra müdür ve yardımcıları;
a) Haklarındaki adli, idari veya disiplin soruşturması sonucunda o
yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Son iki hâl kâğıdı veya sicil raporunun orta olması ya da son hâl
kâğıdı veya sicil raporu orta olmak kaydıyla bulunduğu yerde ikiden fazla
orta hâl kâğıdı veya sicil raporu bulunması,
c) Sicil sonuçlarına göre olumsuzluğunun ortaya çıkması veya
bulunduğu yerdeki başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu adalet
müfettişi hâl kâğıtları ile tespit edilip başka yere atanmasının teklif
edilmesi,
d) Bağlı bulundukları ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları veya icra
hakimleri tarafından, tutum ve davranışları itibarıyla lüzum gösterilmesi,
hallerinin birinin varlığı halinde, mazeretlerine bakılmaksızın ve
hizmet bölgelerindeki zorunlu süre dolmadan aynı bölgedeki diğer bir
yere veya alt bölgelere nakledilebilirler.
Hizmet gereği atamaya tâbi tutulan icra müdürleri, eylemlerinin
niteliğine göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.
Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar;
a) Atandıkları yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az iki yıl
görev yapması,
b) Atandıkları yerdeki son iki yıla ait sicil raporları ve bu süre
içinde yapılan teftiş sonucu düzenlenen hâl kâğıdının iyi veya pekiyi
olması,
c) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son iki yıl
içerisinde uyarma dışında disiplin cezası almamış bulunması,
d) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son iki yıl
içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile
bir hükümlülüğünün bulunmaması,
e) Talep ettiği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç
bulunması,
şartıyla kendi isteği ile naklen atama talebinde bulunabilirler. Ancak
açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan
fazlası iki yıllık süreden sayılmaz.
Hizmet gereği naklen atananların önceki görev yerinin bağlı olduğu
ilin mülkî hudutları ile bağlı olduğu adlî yargı adalet komisyonunun yargı
çevresi içinde bir yere yeniden atamaları yapılamaz."
MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 İcra Müdür ve
Yardımcılığı İçin Başvuru Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
Yürürlük

MADDE 21 — Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILIĞI İÇİN
BAŞVURU FORMU
Belge No:
T.C. Kimlik No:
Soyadı:

EK-1

Mahalle veya Köyü:

Cinsiyeti:
Erkek
Kadın
Doğum
Gün Ay Yıl Medeni Durumu:
Tarihi:
Evli
Bekar
…/../19…..
Anne Adı:
Nüfusa Kayıt Olduğu
İli
:
Cilt No.:
Aile Sıra No.
Sıra No.:

Verildiği Nüfus idaresi:

Veriliş Sebebi

Askerlik Hizmeti Yapıldı
mı? Evet
Hayır
Mecburi Hizmet Var mı 7
Evet Kavdı Hayır
Sabıka
Var mı?

Yapıldıysa Sekli:
Yd.Sb. Erbaş
Er
Varsa Yükümlü Bulunulan
Kurum;
Varsa Yargılanma Veya

Var

Mahkum Olma Sebebi:

Doğum Yeri:
Baba Adı:

Yok

Adı:

Veriliş Tarihi

Cüzdan
Seri
Kayıt
No.:
No.:
Yapılmadıysa Sebebi:
Tecilli
Alınmadı
Sebebi ve Süresi:

Resim

Muaf

Mahkumiyeti varsa süresi ve sonucu:
Yıl Ay Gün Tecil Af Para Cez. İn

En Son Bitirilen Okul :
……………………..Üniversitesi Hukuk Fakültesi
……………………..Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu
……………………..Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (Adalet Bölümü)

Mezuniyet Tarihi:
:
:
:

Hâlen çalıştığı Kurumun Adı ve Memuriyet Unvanı:
Önce çalıştığı Kurumun Adı ve Memuriyet Unvanı:
(Bu Bölüm hâlen çalışanlarla, daha önce çalışırken istifa edenler tarafından
Memur İse işe Giriş Tarihi;
Eşi Çalışıyorsa Kurumu ve Görevi:
Yazışma Adresi:
Bu iş talep formunu gerçeğe uygun olarak
doldurdum. İcra Müdür ve Yardımcılığı sınavı
kabul edilmemi, vuku bulacak adres değişliği
Bakanlığa hemen bildirmediğim takdirde hiç
İrtibat Telefonu (Ev / iş) :
hak talep etmeyeceğimi arz ederim.
Formu İnceleyenin:
Adı Soyadı:
…./…./………
Tarih ve İmza:
imza
(Bu bölüm Bakanlıkça Onaylatılacaktır.)
DİKKAT : Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenler hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
AÇIKLAMALAR.
1-Cevaplar İş talebinde bulunanın EL YAZISI ile doldurulacaktır.
2-Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3-Seçmeli cevaplar kutularına [ X ] koymak suretiyle belirtilecektir.
4-Başvurma formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,

kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapamaz, ataması yapılmış olanların atamaları ise iptal edilir.
5-T.C. Kimlik numarası mutlaka doldurulacaktır.
6-Belge numarası kısmı boş bırakılacaktır."
[R.G. 26 Kasım 2005 – 26005]
—— • ——

Atama Kararları
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2005/7593
1 — Açık bulunan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne, Personel
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (30155) Ayhan TOSUN’un atanması,
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik
37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 —Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
22 Kasım 2005
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
C. ÇİÇEK
Başbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 23 Kasım 2005 – 26002]
—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
İdarî yargı hâkim adayının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca 17/11/2005 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3825 sayılı Kanun ile değişik 13.
maddesi gereğince atamasına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir.
KARAR : 17.11.2005/237
7. derecenin 1. kademesi karşılığı olan 705+1500 gösterge
aylıkla,
Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdarî Yargı Hâkim Adayı
94903 Bülent TÜRMEN,
Ad çekme usulü ile naklen atanmıştır.
[R.G. 24 Kasım 2005 – 26003]
—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Karar Tarihi : 22.07.2005
Karar No : 552
Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak
a) İstanbul çocuk ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinin, İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi ile,

b) Kartal Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin, Kartal
Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi ile,
c) Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin,
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi ile,
d) Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin, Beyoğlu ve
Eyüp Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevreleri ile,
e) Üsküdar Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin yargı
çevresinin,Üsküdar ve Kadıköy ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleri
ile,
Aynı olmak üzere belirlenmesine.
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Karar Tarihi : 27.10.2005
Karar No : 722
1 — İstanbul, Beyoğlu,Kartal,Üsküdar, Kadıköy, Eyüp ve Bakırköy
Çocuk Mahkemeleri yargı çevresinin kuruldukları yer ağır ceza
mahkemeleri yargı çevresi ile,
2 — Ankara Çocuk Mahkemeleri yargı çevresinin, Ankara, Sincan
ve Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemeleri yargı çevresi ile,
3 — İzmir Çocuk Mahkemeleri yargı çevresinin, İzmir ve
Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemeleri yargı çevresi ile,
4 — Antalya, Aydın, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon ve
İskenderun Çocuk Mahkemeleri yargı çevresinin, kuruldukları yer asliye
ceza mahkemeleri yargı çevresi ile,
5 — Diyarbakır ve Kocaeli Çocuk Mahkemelerinde 5395 sayılı
Kanunun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince mülkî sınırlara göre
görülen davaların bu mahkemelerde görülmeye devam olunması, bundan
sonra gelecek davalarda, yargı çevresinin asliye ceza mahkemeleri yargı
çevresi ile,
Belirlenmesine,
İstanbul, Bakırköy, Beyoğlu, Kartal ve Üsküdar Çocuk Ağır Ceza
Mahkemelerinde görülmekte olan ve 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununun geçici 1 inci maddesine göre çocuk mahkemelerine devri
gereken dava ve işlerin, suçun işlendiği yer dikkate alınarak bu kararda
belirlenen yargı alanlarına göre yetkili ve görevli mahkemenin tespiti ile
ilgili mahkemeye gönderilmesine,
Karar verilmiştir.
[R.G. 22 Kasım 2005 – 26001]
—— • ——

Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2004/36
Karar Sayısı : 2004/92
Karar Günü : 30.6.2004
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Mersin 1. Sulh Ceza
Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun değiştirilen 386. maddesinin, Anayasa’nın 2., 11. ve 36.
maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan açılan kamu davasını ceza
kararnamesi ile sonuçlandırmayı düşünen Mahkeme itiraz konusu kuralın
Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için başvurmuştur.
…………………………………….
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Başvuran Mahkeme, ceza kararnamesi ile sonuçlandırılan işlerde
duruşma açılmaksızın evrak üzerinden karar verilmesinin açık yargılama
ve yargılamanın yüze karşı olması ilkelerine aykırı olduğunu, savunma
hakkını kısıtladığını, bu nedenle kuralın, Anayasa’nın 36., İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 10 ve 11. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 6. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkını ihlâl
ettiğini ileri sürmüştür.
İtiraz konusu kuralla, sulh mahkemelerinin görevi içinde bulunan
suçlarda, sulh hakiminin duruşma yapmaksızın bir ceza kararnamesi ile
karar verebileceği belirtildikten sonra, ceza kararnamesi ile ancak, hafif
veya ağır para cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis veya bir
meslek veya sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan
birkaçına veya hepsine karar verilebileceği hükme bağlanmıştır. Ceza
kararnamesine itirazı düzenleyen 390. madde ile de, ceza kararnamesi ile
hafif hapis cezasına hükmedilmesi halinde yapılacak itiraz üzerine
duruşma yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti; eylem ve
işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup, bunu
geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan,
hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık,
yasaların üstünde Anayasa’nın ve yasa koyucunun da uyması gereken
temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir. Hukuk
Devletinde yasa koyucu, Anayasa ve ceza hukukunun temel ilkelerine
bağlı kalmak koşulu ile kamu yararı, kamu düzeni gibi nedenleri
gözeterek hangi eylemlerin suç sayılacağı ve bunlara verilecek cezaların
tür ve miktarını saptayabileceği gibi, kimi suçlar için artırım ve indirim
nedenleri de öngörebilir.
Anayasa’nın hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinin birinci
fıkrasında, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile
adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilmektedir.
Ceza yargılamasının amacı, uyuşmazlıklarda uygulanacak
yaptırımın yargısal bir kararla belirlenmesidir. Anayasa’nın 141.
maddesinin birinci fıkrasında, “mahkemelerde duruşmalar herkese
açıktır” denilmekte ise de, nüfus sayısı ve kimi suçlardaki artış nedeniyle
aynı maddenin son fıkrasında yer alan, “davaların en az giderle ve
olabildiğince hızlı biçimde sonuçlandırılacağı”na ilişkin kural da
gözetilerek ceza yargılamasının duruşmalı olarak yapılması ilkesinden
nitelikleri yönüyle basit sayılabilecek suçlarda vazgeçilerek evrak
üzerinde yapılacak incelemeyle sonuca varılması kabul edilmiştir. Ceza
yargılamasında önemli olan, yargılama merciileri yönünden gerçeği
araştırma olanağının ortadan kaldırılmamasıdır.
Ayrıca, Yasa’nın 388. maddesi gereğince yapılacak tebligatla sanık
sonradan da olsa suçlamadan haberdar olmakta, 390. madde ile de ceza

kararnamesi ile hafif hapis cezasına hükmedilmesi halinde yapılacak itiraz
üzerine duruşmalı olarak yargılanabilmektedir.
Açıklanan nedenlerle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 386.
maddesinde yer alan bu kural Anayasa’nın 2., 11. ve 36. maddelerine
aykırı değildir.
İtirazın reddi gerekir.
VI- SONUÇ
4.4.1929 günlü, 1412 sayılı
“Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu”nun
1696 sayılı Yasa ile değiştirilen 386. maddesinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 30.6.2004 gününde
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Mustafa YILDIRIM

Üye
Cafer ŞAT

Üye
Fazıl SAĞLAM

Üye
A. Necmi ÖZLER
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2004/28
Karar Sayısı : 2005/34
Karar Günü : 7.6.2005
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Fındıklı Asliye
Ceza
Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 10.6.1946 günlü, 4922 sayılı Denizde
Can ve Mal Koruma
Hakkında
Kanun’un
20. maddesinin
Anayasa’nın 10., 11. ve 13. maddelerine aykırılığı savıyla iptali
istemidir.
I- OLAY
Sanığın sevk ve idaresindeki balıkçı teknesinde mevzuat gereği
bulundurulması gereken belge ve araçların bulundurulmadığı iddiası ile
açılan kamu davasında, itiraz konusu maddeyi Anayasa’ya aykırı bulan
Mahkeme iptali için başvurmuştur.
…………………..
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Başvuru kararında, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma
Hakkında Kanun’un 20. maddesinde belirtilen ve yaptırıma bağlanan
eksikliklerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan
eksikliklerle benzer nitelikte olduğu, özellikle son zamanlarda çıkartılan

yasal düzenlemelerde benzer mahiyette suçları işleyen kişiler için idari
para cezaları öngörüldüğü, suç işlenmesini önlemeye yönelik
düzenlemelere ve tedbirlere aykırı davrananların idari para cezası ile
cezalandırılmalarının hukuk sistematiğinin de gereği olduğu, bunun tipik
örneğini 2918 sayılı Yasada yer alan yaptırımların teşkil ettiği, ancak,
4922 sayılı Yasa’nın 20. maddesindeki benzer eksikliklere farklı cezaların
öngörülmesinin Anayasa’nın 10., 11. ve 13. maddelerine aykırı olduğu
ileri sürülmüştür.
4922 Sayılı Yasa’nın 20. maddesinde, bu maddede belirtilen
kurallara aykırı davranan ticaret gemisini işleten özel donatan veya böyle
bir gemiyi sevk ve idare eden kaptanın üç aydan bir yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılacağı, bundan başka özel donatandan ayrıca 100
liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası alınacağı öngörülmüştür.
Anayasa’nın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek
zorundadır.” denilmektedir. Bu yasak, birbirinin aynı durumda olanlara
ayrı kuralların uygulanmasını, ayrıcalıklı kişi ve toplulukların
yaratılmasını engellemektedir. Aynı durumda olanlar için farklı
düzenleme eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik,
mutlak ve eylemli eşitlik değil hukuksal eşitliktir. Durumlarındaki
özellikler, kimi kişiler ve topluluklar için değişik kuralları ve
uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal
durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi
zedelenmez.
Ceza siyasetinin gereği olarak yasakoyucu, Anayasa’nın ve ceza
hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla cezalandırmada
güdülen amacı da gözeterek hangi eylemlerin suç sayılacağı ve bunlara
verilecek cezanın türü ile bunun süresi ve miktarını belirleme
hususlarında takdir yetkisini haiz olduğundan farklı konum ve durumda
bulunan kişilere farklı hükümlerin uygulanması öngörülebilir.
4922 sayılı Yasa denizde can ve mal güvenliğinin 2918 sayılı Yasa
ise karayollarında can ve mal güvenliği ile trafik düzeninin sağlanmasını
amaçlamaktadır. Her iki yasa ile düzenlenen bu çok farklı alanlarda bir
ticaret gemisini işleten özel donatan ve böyle bir gemiyi sevk ve idare
eden kaptan ile karayollarındaki bir aracın sahibinin ve sürücüsünün
durumları arasında benzerlik olmadığı ve bunların farklı konumda
oldukları açıktır.
Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 10.
maddesine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.
Konunun Anayasa’nın 13. ve 11. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.
VI- SONUÇ
10.6.1946 günlü, 4922 sayılı “Denizde Can ve Mal Koruma
Hakkında Kanun”un 20. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve
itirazın REDDİNE, 7.6.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Mustafa YILDIRIM

Üye
Cafer ŞAT

Üye
Ali GÜZEL

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
A. Necmi ÖZLER
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2004/100
Karar Sayısı : 2005/16
Karar Günü : 5.4.2005
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kara Kuvvetleri Komutanlığı
1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza
Kanunu’nun 5080 sayılı Kanun ile değiştirilen 67. maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinin, Anayasa’nın 13. ve 23. maddelerine aykırılığı
savıyla iptali istemidir.
I - OLAY
1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde yer alan yurt dışına firar suçundan açılan kamu
davasında itiraz konusu kuralın, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan
Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
…………………
V - ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa
kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A - İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı
Askeri Ceza Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde firar suçu, kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda
olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşmak olarak
tanımlanmış, 5080 sayılı Yasa ile değişik 67. maddesinin birinci
fıkrasında da “Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye
kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile
cezalandırılırlar” denildikten sonra yabancı ülkeye kaçma eylemleri A-D
bentlerinde düzenlenmiştir. Bunlardan itiraz konusu (A) bendinde
herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye gitme müsaadesi
bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenlerin eylemleri,
yabancı memlekete firar sayılmıştır. Askeri Ceza Kanunu’nun 73.
maddesinde ise firar, izin tecavüzü, yabancı memlekete firar ve sözleşerek
firar suçlarını işleyenler hakkında kaçak, kaçtığından altı hafta içinde
kendiliğinden geri gelirse bu suçlardan verilecek cezaların yarısına kadar
indirileceği öngörülmüştür.
Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendi, “İzinsiz vatan hudutlarından dışarı çıkan askeri şahıslar
gaybubetleri gününden üç gün sonra” biçiminde iken 4551 sayılı Yasa ile
birinci fıkrada öngörülen unsurlarda ve ceza süresinde bir değişiklik
yapılmaksızın “Herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye

gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenler”
şeklinde değiştirilmiştir. Bu kurala yapılan itiraz başvurusu üzerine
Anayasa Mahkemesi’nin, 21.01.2004 tarihli ve E:2002/166, K:2004/3
sayılı kararıyla Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendi, suç olarak kabul edilen eylemle cezası arasında demokratik bir
toplumda uygun görülebilecek adil bir dengenin bulunmadığı
gerekçesiyle Anayasa’nın 2. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiş ve
iptal edilen kuralın Anayasa’nın 13. ve 23. maddeleri yönünden
incelenmesine gerek görülmemiştir. Bu karar Resmî Gazete’de
yayımlanmadan önce Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendini değiştiren ve yürürlüğe giren 5080 sayılı Yasa ile,
suçun unsurlarında bir değişiklik yapılmadan yurt dışına firar suçuna
uygulanacak hapis cezasının alt sınırı üç yıldan bir yıla indirilmiştir. Bu
suretle, yasanın genel ve madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, yabancı
memlekete firar suçundan mahkum olanların ceza mahkumiyetinin
sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası ile
cezalandırılmaları önlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre de, yabancı
memlekete firar suçunun maddi unsuru, izinli veya raporlu olunsa dahi
yetkili makamlardan yurt dışına çıkma izni almadan yasal veya yasa dışı
yollarla yurt dışına çıkma ve yurt dışında üç gün geçirmedir. Suçun
manevi unsuru ise, yurt dışına çıkma için ayrı bir izin alınması gerektiği
bilindiği halde bu izin alınmadan bilerek ve isteyerek yurt dışına çıkma
iradesidir. Bu unsurun oluşup oluşmadığının her olayda yargılamayı
yapan mahkemece değerlendirileceği açıktır.
B - Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
Başvuru kararında, Türkiye’nin taraf olduğu insan haklarına ilişkin
uluslararası sözleşmelerde, seyahat hürriyetinin temel hak ve
özgürlüklerden birisi olarak düzenlendiği, temel hak ve özgürlüklerin
genel sınırlama sebeplerinin Anayasa’nın 13. maddesi gereğince
kaldırılmış olması nedeniyle, Anayasa’nın 23. maddesinde düzenlenen
seyahat hürriyetinin ancak özel sınırlama sebepleriyle sınırlanabileceği,
bu maddede özel sınırlama sebepleri olarak sadece vatandaşlık ödevi,
ceza soruşturması ve kovuşturmasının öngörüldüğü,
Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarının özel konumlarının söz konusu olduğu
durumlarda Anayasa’nın 67., 76., 129. ve 137. maddelerinde olduğu gibi
özel düzenlemelerin yapıldığı, Anayasa’nın 23. maddesinde asker kişilere
ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığı ve asker kişiler açısından ek olarak
herhangi bir sınırlama getirilmediği, bu nedenlerle seyahat hürriyetine
asker kişiler açısından ek kısıtlama getiren itiraz konusu kuralın,
Anayasa’nın 13. ve 23. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunu’nun 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi
yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü’nün
Anayasa’ya aykırılığı konusunda ilgililer tarafından ileri sürülen
gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İstemle bağlı kalmak koşuluyla
başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykırılık kararı verilebileceğinden itiraz
konusu kural, ilgisi nedeniyle Anayasa’nın 38. maddesi yönünden de
incelenmiştir.
Anayasa’nın l3. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine
dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve kanunla sınırlanabileceği, 23. maddesinin
beşinci fıkrasında vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin vatandaşlık
ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle
sınırlanabileceği öngörülmüş, 38. maddesinde de suç ve cezalara ilişkin
esaslar belirlenmiştir.

Serbestçe yer değiştirme olarak nitelendirilebilecek seyahat
hürriyeti yurt içi ve yurt dışı seyahati kapsamaktadır. Mevzuatımızda yurt
dışına çıkma ve yurda girme işlemleri 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Anılan Yasa’nın 2. maddesine göre, Türk vatandaşları ile
yabancılar Türkiye’ye girebilmek ve Türkiye’den çıkabilmek için yolcu
giriş ve çıkış kapılarındaki polis makamlarına usulüne uygun ve muteber
pasaport veya pasaport yerine geçerli bir vesika ibraz etmeye
mecburdurlar. Bu zorunluluk, seyahat özgürlüğünün kullanımında
evrensel bir şekil şartı olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplini ve
askerlik hizmetlerinin gerekleri yurt dışına çıkmak isteyen asker kişiler
için buna ek olarak bazı esaslar tespit edilmesini zorunlu kılabilir.
İdarenin, savunma hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için ne kadar
askeri personelin görev başında, ne kadarının izinde ve ne kadarının da
yurt dışında olduğunu bilmesi gerekebilir. Nitekim, 926 sayılı TSK
Personel Kanunu’nun 127. maddesinde yurt dışı izinlerinin esasları
düzenlenmiş ve bu izni vermeye yetkili makamlar belirlenmiştir. Asker
kişilerin yurt dışına çıkışlarında sivil vatandaşların yerine getirmek
zorunda oldukları şekil şartlarına ek olarak, mevzuatta belirtilen bazı
biçimsel şartları yerine getirmek zorunda olmaları farklı hukuksal
konumlarının sonucudur.
Asker kişilerin yurt dışına çıkışta izin rejimine tabi olmaları ve bu
kurala aykırı davranarak yurt dışına çıkan ve orada üç gün geçirenlerin
eylemleri itiraz konusu kuralla yaptırıma bağlanmıştır. Yasa koyucu, ceza
hukukuna ilişkin düzenlemelerde yetkisini kullanırken kuşkusuz
Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla
hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve
ölçüsü, cezayı ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerin neler olacağı, hangi
cezaların para cezasına çevrilebileceği veya ertelenebileceği gibi
konularda takdir yetkisini haizdir. Askerlik hizmetinin ulusal güvenliğin
sağlanmasındaki belirleyici yeri ve ağırlığı, sivil yaşamda suç
oluşturmayan ya da önemsiz görülebilecek cezaları gerektiren kimi
eylemlerin suç olarak kabul edilmelerini ve ağır yaptırımlara
bağlanmalarını zorunlu kılabilmektedir.
Bu nedenle itiraz konusu kuralı ihlal eden faillerin eylemleri için
ceza yaptırımı öngörülmesi Anayasa’nın 36. maddesine aykırı değildir.
İtirazın reddi gerekir.
İtiraz konusu kuralın Anayasa’nın 13. ve 23. maddeleri ile ilgisi
görülmemiştir.
Fulya KANTARCIOĞLU bu görüşlere değişik gerekçe ile
katılmıştır.
Cafer ŞAT ve Serdar ÖZGÜLDÜR bu görüşe katılmamışlardır.
VI - SONUÇ
22.5.1930 günlü, 1632 sayılı “Askeri Ceza Kanunu”nun 5080
sayılı Yasa ile değiştirilen 67. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Cafer ŞAT ve
Serdar ÖZGÜLDÜR’ün karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 5.4.2005
gününde karar verildi.
[R.G. 18 Kasım 2005 – 25997]
—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2001/323
Karar Sayısı : 2005/31
Karar Günü : 1.6.2005
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Sultanbeyli Asliye Ceza
Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’nun 118. maddesinin 17.10.1996 günlü, 4199 sayılı Yasa
ile eklenen beşinci fıkrasının Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 49. ve 138.
maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Seyir halindeki araç ile yapılan kaza sonucunda, dikkatsizlik ve
tedbirsizlikle asli kusurlu olarak ölüme sebebiyet vermek suçundan açılan
davada, Anayasa’ya aykırılık savını ciddi bulan Mahkeme, itiraz konusu
kuralın iptali için başvurmuştur.
…………………
V - ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Başvuru kararında, 2918 sayılı Yasa’nın 118. maddesinin itiraz
konusu beşinci fıkrasının, emredici bir kural niteliğinde olduğu, sürücü
belgesinin geri alınmasında hâkimin takdir hakkının bulunmamasının,
Anayasa’nın 138. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, hukuka uygun
olarak vicdanî kanaatlerine göre karar vermek ilkesine aykırı olduğu, asli
kusurlu olarak ölüme sebebiyet veren sürücüye; asli ceza süresinden fazla
fer’i ceza öngörüldüğü, bu durumun eşitsizlik yaratacağı, geçimini
sürücülükle sağlayan kişinin sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınması
sonucu işini kaybedeceği, çalışamayan bir kişinin kendisi ile birlikte
ailesinin de refah ve huzurunun bozulacağı, bu nedenlerle itiraz konusu
kuralın Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 49. ve 138. maddelerine aykırı olduğu
ileri sürülmüştür.
İtiraz konusu kuralla; ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli
kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgelerinin “1 yıl süre
ile geri alınacağı” öngörülmektedir.
A - Anayasa’nın 2., 5., 10., 11. ve 49. Maddeleri Yönlerinden
İnceleme
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti; insan
haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve
işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini gerçekleştiren, Anayasa’ya
aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına
egemen kılan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde Anayasa’nın ve
yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkelerinin bulunduğu
bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk devletinde yasa koyucu,
yasaların yalnız Anayasa’ya değil, evrensel hukuk ilkelerine de uygun
olmasını sağlamakla yükümlüdür.
Anayasa’nın 5. maddesinde de kişilerin ve toplumun refah, huzur
ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak,
devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar,
ceza hukukunun ana ilkeleri ile Anayasa’nın konuya ilişkin kuralları başta

olmak üzere, ülkenin genel durumu, sosyal, kültürel yapısı, etik değerleri
ve ekonomik hayatın gereksinmeleri gözönüne alınarak saptanacak ceza
politikasına göre belirlenir. Bu nedenle, yasa koyucunun, ceza
politikasını, öncelikle Anayasa’nın 2. maddesinde nitelikleri, 5.
maddesinde de temel amaç ve görevleri belirtilen hukuk devletine ve
adalet ilkesine uygun olarak belirlemesi gerekir. Yasa koyucu,
cezalandırma yetkisini kullanırken toplumda hangi eylemlerin suç
sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı,
nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği ve
ceza sistemini tamamlayan müesseseler konusunda takdir yetkisine
sahiptir. Yasa koyucu, bu takdir yetkisi içinde kamusal düzeni, güven ve
huzuru bozan eylemlerden öngördüklerini suç olarak belirleyebilir,
bunlara verilecek cezaları tür ve ağırlık olarak saptayabilir ve yine
benimsediği ilkeler doğrultusunda bunlar için farklı cezalar öngörebilir;
kimi suçların niteliğini, işlenme biçimini, kişi, toplum ve devletin
uğraması mümkün zararların içerik ve yoğunluğunu, toplumsal barışın
ihlâl derecesini, suçtan zarar görenlerin kimliğini, cezaların caydırıcılığını
ve toplumun değer yargılarını dikkate alarak düzenleme yapabilir.
Ceza hukukunda, doğrudan doğruya bir suçun karşılığı olmak
üzere öngörülen asli cezaların yanında, asli cezanın etkisini artırmak, suç
işlenmesinde caydırıcılığı sağlamak için bu cezaya ek olarak, fer’i ve
mütemmim cezalar ile kimi hak yoksunlukları getirilmektedir. Yasa
koyucu, asli cezalara bağlı olarak kimi kısıtlılıklar öngörüp öngörmeme
konularında da anayasal ilkeler çerçevesinde takdir hakkına sahiptir.
İtiraz konusu kural, toplumu yakından ilgilendiren, can ve mal
kaybına neden olarak; insanın maddi ve manevi varlığını, toplumun,
refah, huzur ve mutluluğunu etkileyen trafik kazalarının önlenmesi için en
etkin tedbir olan trafik cezalarının, caydırıcılık ve etkinlik niteliğine
ağırlık kazandırılması amacıyla getirilmiştir. Yasa koyucunun, anayasal
sınırları aşmadan takdir yetkisini kullanarak düzenlediği kural, hukuk
devleti ilkesine aykırı değildir; Devlet’in Anayasa’nın 5. maddesinde
belirlenen temel amaç ve görevleriyle de çelişmemektedir.
Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesi, birbirleriyle
aynı durumda olanlara, ayrı kuralların uygulanmasını, ayrıcalıklı kişi ve
toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Aynı durumda olanlar için
farklı düzenleme, eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı
hukuksal eşitlik olup eylemli, mutlak eşitlik değildir. Aynı hukuksal
durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa
Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz.
İtiraz konusu kuralla, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli
kusurlu olarak sebebiyet veren sürücüler, sürücü belgelerinin geri
alınması yönünden aynı kurala bağlı tutulduğundan eşitlik ilkesine
aykırılık görülmemiştir.
Öte yandan, Anayasa’nın 49. maddesinde, çalışmanın, herkesin
hakkı ve ödevi olduğu, devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları, işsizleri korumak, çalışmayı
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve
çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmektedir.
Yasa koyucu, toplum hayatını yakından ilgilendiren trafik
cezalarının caydırıcılık ve etkinlik niteliğine ağırlık kazandırılması
amacıyla belirlediği suç ve cezayı, araç kullanma ve dolayısıyla sürücü
belgesi ile doğrudan ilgili görmüştür. Sürücü belgesinin geçici süre ile
geri alınmasının, çalışma hak ve ödevini engellediğinden söz edilemez.
Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2., 5., 10.,
11. ve 49. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.

B - Anayasa’nın 138. Maddesi Yönünden İnceleme
Anayasa’nın 138. maddesinin birinci fıkrasında, hâkimlerin
görevlerinde bağımsız oldukları, Anayasa’ya, yasalara ve hukuka uygun
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri belirtilmektedir.
Hâkimler, verecekleri hükümlerde, Anayasa’ya, yasalara ve
hukukun temel kurallarına dayanacaklar, bu objektif kurallarla birlikte
delillerin takdirinde ve bunun sonucunda hükme varışlarında vicdanî
kanaatlerine göre hareket edeceklerdir. Hâkim, hangi suça hangi cezanın
verileceğini saptarken vicdanî kanaatinden önce Anayasa, yasa ve hukuk
kuralları ile bağlıdır; belli anayasal ilkelere bağlı kalmak koşuluyla,
tanımlayıp öğelerini belirlediği suç karşılığında uygulanacak yaptırımların
türlerini, ölçülerini, hangi sınırlar içinde uygulanabileceğini, nelerin ne
ölçüde hafifletici neden olacaklarını kurala bağlamak yasa koyucunun
yetkisindedir.
Hâkimin vicdanî kanaati, ancak delillerin takdirinde, nesnel
kuralların yorumunda ve bunların öznel durumlara uygulanmasında rol
oynar. Hâkim, Anayasa ve yasa gibi pozitif hukuk kuralları ile hukukun
genel ilkelerini uygularken, özellikle, fiilin işlenmiş olup olmadığının,
işlenmiş ise ne gibi etkiler altında işlenmiş olduğunun ve suçun hangi
ceza kuralı kapsamına girdiğinin saptanmasında, vicdanî kanaatine göre
hareket etme durumundadır.
İtiraz konusu kuralda, suç ve ceza yasa ile tanımlanmıştır.
Hâkimin takdir hakkı, yasada öngörülen koşullarla sınırlıdır. Ölümle
sonuçlanan trafik kazalarına
asli kusurlu olarak sebebiyet veren
sürücülerin, sürücü belgelerinin 1 yıl süre ile geri alınmasına
hükmedilmesi, hâkimin olayın ve delillerin takdiri konusundaki yetkisinin
sınırlandırılması anlamına gelmez. Hâkim, vicdanî kanaatine göre
karar vermesini önleyecek herhangi bir dış etkenle karşı karşıya değildir.
Olayın ve delillerin takdirinde hâkim tamamen bağımsız olup,
Anayasa’ya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatine göre
hareket edebilme ve cezayı somut olarak uygulama olanağına sahiptir.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 138.
maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
VI - SONUÇ
13.10.1983 günlü, 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun
118. maddesinin 4199 sayılı Yasa ile eklenen beşinci fıkrasının
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 1.6.2005 gününde
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
[R.G. 18 Kasım 2005 – 25997]
—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2004/54
Karar Sayısı : 2005/24
Karar Günü : 4.5.2005
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER :
1- Gaziantep İdare Mahkemesi
(Esas : 2004/54)

2- Van İdare Mahkemesi

(Esas :

2004/33)
3- Ankara 10. İdare Mahkemesi
(Esas : 2004/71)
4- Erzurum 1. İdare Mahkemesi
(Esas : 2004/74)
5- Adana 2. İdare Mahkemesi
(Esas : 2004/80)
6- İzmir 1. İdare Mahkemesi
(Esas : 2004/111)
İTİRAZLARIN KONUSU : 6245 sayılı Harcırah
Kanunu’nun, 4969 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değişen, 10.
maddesinin (1) numaralı bendinin, Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 17., 41.,
49., 55., 56. ve 65. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Kendi yazılı talepleri üzerine bir başka görev yerine tayin
edildikleri için
harcırah ödenmeyen kamu görevlilerinin harcırah
ödenmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtıkları davalarda, itiraz
konusu kuralın, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler,
iptali için başvurmuşlardır.
II- İTİRAZLARIN GEREKÇELERİ
İtiraz yoluna başvuran Mahkemelerin gerekçelerinde özetle;
kuraldaki atama işleminin, genel olarak, memurlar ile diğer kamu
görevlilerinin bir yerden başka bir yere nakledilmesini ifade ettiği, bu
işlemin, hem ilgili kamu görevlisinin herhangi bir istemi olmaksızın
idarenin takdir yetkisi çerçevesinde re’sen, hem de mevzuatın öngördüğü
koşulların varlığı halinde kamu görevlisinin istemi üzerine tesis
edilebildiği; ancak, kamu görevlilerinin her atanma talebinin idareler
tarafından mutlaka kabul edileceği yönünde herhangi bir düzenleme
bulunmadığı, ister re’sen, ister kamu görevlisinin talebi üzerine yapılmış
olsun, her iki halde de, bu işlemin ilgili kamu görevlisine mali bir külfet
yüklediği, bu külfetin karşılanması amacıyla da, 6245 sayılı Kanunla,
görev yerleri değişen kamu görevlilerine harcırah ödenmesinin
öngörüldüğü, harcırahın, “kamu görevliliği” statüsünden doğan ve atama
emri tebliğ edilince ödeme emri aranılmaksızın, saymanlıklarca derhal
ödenmesi gereken, nakil işleminin gerekçesinden bağımsız olarak, kamu
görevlisinin yer değiştirmesi sırasında doğan bir takım masraf ve
giderlerin karşılanmasına yönelik, sosyal bir “özlük hakkı” niteliğinde
olduğu, kamu görevliliği statüleri devam ettikçe, hiçbir kamu görevlisinin
bu haktan mahrum bırakılmasının düşünülemeyeceği, nakil işlemi
sırasında, yer değiştirme nedeniyle ortaya çıkan masrafların, ilgilinin
isteği ile nakledilmesi halinde doğmayacağının kabulünün mümkün
olmadığı, ayrıca, kendi yazılı talepleri üzerine istediği yere atanan kamu
görevlileri ile re’sen atanan kamu görevlilerinin her iki grubunun da kamu
hizmetini yerine getirmek için görev yaptıkları, hal böyle olunca, re’sen
atanan kamu görevlilerine harcırah ödenirken, kendi yazılı talepleri
üzerine istediği yere atanan kamu görevlilerine harcırah ödenmemesinin
“kanun önünde eşitlik” ilkesiyle bağdaşmadığı; ayrıca, kamu
görevlilerinin, kendi yazılı talebi üzerine bir yerden başka bir yere
nakledilenlerini harcırah ödemesinden yoksun bırakmanın, hem devlet
tüzel kişiliğinin itibarını, hem de kamu hizmetinin etkinliğini olumsuz

yönde etkileyeceği, bunun da, hem sosyal devlet anlayışıyla, hem de
devletin çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek, çalışmayı
desteklemek ve çalışma barışını sağlamak yükümlülüğüne ters düşeceği;
diğer yandan, bir kamu görevlisinin, aile birliğinin sağlanması için eşinin
bulunduğu yere atanabilmek amacıyla yazılı talepte bulunmasının isteğe
bağlı olmaktan ziyade, bir zorunluluk olarak ortaya çıkması nedeniyle, bu
biçimde ortaya çıkan nakil istemlerinin isteğe bağlı olarak
nitelendirilemeyeceği, bu bakımdan eş durumuna bağlı olarak yer
değiştirme isteminde bulunanlara harcırah ödenmemesi halinde, düşük
ücretlerle çalışan kamu görevlilerinin, çoğu zaman, söz konusu nakil
masraflarından
kaçınmak amacıyla, bu zorunluluğa bağlı nakil
istemlerinden vazgeçmek zorunda kalacakları, bunun da, anayasal
güvenceye alınmış olan aile birliğinin korunması ilkesini zedeleyeceği, bu
nedenle itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 17., 41., 49.,
55., 56. ve 65. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
III- YASA KURALLARI
A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı
6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10. maddesinin çeşitli
mahkemelerce iptali istenilen (1) numaralı bendi şöyledir: “Kendi yazılı
talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; Yurt içinde veya
dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı
memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu
yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve
hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
İtiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 17., 41., 49.,
55., 56. ve 65. maddelerine aykırılığı ileri sürülmüştür.
IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince
değişik tarihlerde yapılan ilk inceleme toplantılarında, dosyalarda eksiklik
bulunmadığından işlerin esaslarının incelenmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz
konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri
ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
A- Birleştirme Kararı
6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10. maddesinin (1) numaralı
bendinin başındaki “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç
olmak üzere;” ibaresinin iptali istemiyle yapılan itiraz başvurularına
ilişkin davaların, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle, söz konusu
ibarenin de içinde yer aldığı (1) numaralı bendin tamamının iptalinin
istenildiği 2004/54 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

birleştirilen davaların esaslarının kapatılmasına, esas incelemenin 2004/54
Esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 4.5.2005 gününde
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
B- Sınırlama Sorunu
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapılacak başvurular itiraz yoluna
başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağı yasa
kuralları ile sınırlı tutulmuştur.
Olayda, esas incelemenin üzerinde yürütülmesine karar
verilen 2004/54 esas sayılı dosyada itiraz yoluna başvuran Mahkemece,
6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun, 4969 sayılı Kanunun 1. maddesiyle
değişik 10. maddesinin “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç
olmak üzere; Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin
olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan
veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen
memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar” hükmünü içeren 1.
bendinin tamamının iptali istenilmiştir.
Oysa, dava konusu idari işlemin yasal dayanağı ve anılan
Mahkemenin yukarıda yer verilen gerekçesi dikkate alındığında, davada
uygulanacak kuralın “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç
olmak üzere;” ibaresinin olduğu anlaşıldığından, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu’nun, 4969 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik 10. maddesinin
1. bendinin tamamının iptali istemine yönelik itirazın esasına ilişkin
incelemenin, anılan bendin başındaki “Kendi yazılı talepleri üzerine
gönderilenler hariç olmak üzere;” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına
4.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.
C- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
Başvuru kararlarında, re’sen atanan kamu görevlilerine
harcırah ödenirken, kendi yazılı talepleri üzerine istediği yere atanan
kamu görevlilerine harcırah ödenmemesinin “kanun önünde eşitlik”
ilkesiyle bağdaşmadığı; ayrıca, kendi yazılı talebi üzerine bir yerden
başka bir yere nakledilen kamu görevlilerini harcırah ödemesinden
yoksun bırakmanın, hem devlet tüzel kişiliğinin itibarını, hem de kamu
hizmetinin etkinliğini olumsuz yönde etkileyeceği, bunun da, sosyal
devlet anlayışıyla ve devletin çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek,
çalışmayı desteklemek ve çalışma barışını sağlamak yükümlülüğüne ters
düşeceği; diğer yandan, bir kamu görevlisinin, aile birliğinin sağlanması
için eşinin bulunduğu yere atanabilmek amacıyla yazılı talepte
bulunmasının isteğe bağlı olmaktan ziyade, bir zorunluluk olarak ortaya
çıkması nedeniyle, bu biçimde ortaya çıkan nakil istemlerinin isteğe bağlı
olarak nitelendirilemeyeceği, bu bakımdan eş durumuna bağlı olarak yer
değiştirme isteminde bulunanlara harcırah ödenmemesi halinde, düşük
ücretlerle çalışan kamu görevlilerinin, çoğu zaman, söz konusu nakil
masraflarından
kaçınmak amacıyla, bu zorunluluğa bağlı nakil
istemlerinden vazgeçmek zorunda kalacakları, bunun da, anayasal
güvenceye alınmış olan aile birliğinin korunması ilkesini zedeleyeceği
nedenleriyle itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 17., 41.,
49., 55., 56. ve 65. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

İtiraz konusu kuralla, “kendi yazılı talepleri üzerine”, yurt
içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla, yabancı
memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden
yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere,
yeni vazife mahallerine kadar, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer
değiştirme masrafı verilmemesi öngörülmüştür.
Temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan ve
bir statü içerisinde görevlerini yerine getiren kamu görevlileri, kamu
hizmetinin iyi işlemesi, idarenin fonksiyonlarını rasyonel ve verimli
olarak yerine getirebilmesi için, ya kendi isteklerine dayalı olarak ya da
re’sen, kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari
makamlarca bulundukları yerden başka bir yere veya bulundukları
görevden başka bir göreve atanabilmektedirler. Bu atamaya bağlı olarak
da, yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak
zorunda kalmaktadırlar. İşte, kanunkoyucu tarafından, atama işlemi
sonucunda, görev yeri değişen kamu görevlisinin, maddi açıdan belli bir
külfetle karşı karşıya kalması ve bu külfetin, kamu hizmetinin
yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle ve kamuca karşılanması
amacıyla, yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Harcırah Kanunu, kamu hukuku alanında, çalışanla
çalıştıranlar arasındaki istihdam ilişkilerini ve buna dayanan mali hakları
düzenleyen bir Kanun değil, 1’inci maddesinde belirtildiği üzere, genel,
katma ve özel bütçeli idarelerde, bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli
kurumlarda, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerde (…) yolluk
ödenmesini gerektiren hizmet yapılması hallerinde uygulanacak kuralları
içeren bir gider kanunudur.
Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda, bu
hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak
üzere yapılan parasal bir idari işlemdir. Başka bir deyişle, gerektiğinde
görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak
yapılan bir ödemedir.
Nakil işlemi, idarece, takdir yetkisi kapsamında, kamu
görevlisinin istemi olmaksızın tesis edilebileceği gibi, mevzuatın
öngördüğü koşulların varlığı halinde, yine takdir yetkisi kapsamında,
kamu görevlisinin talebi üzerine de tesis edilebilir. Bu anlamda, nakil
isteminde bulunmak, kamu görevlileri için, bir hak olarak gözükmekte ise
de, istemin yerine getirilmesinin kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile
sınırlandırılmış olması nedeniyle, bu hakkın kullanılmasıyla ortaya
konulan istemin, idarelerce, mutlaka karşılanması zorunluluğu
bulunmamaktadır. Her iki durumda da, yargısal denetim yetkisi saklı
kalmak kaydıyla, işlemin tesis edilip edilmeyeceği idarenin takdirindedir.
Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 62. maddesinin 2595 sayılı
Kanunun 4’üncü maddesiyle değişik 3’üncü paragrafında, yer değiştirme
suretiyle yapılan atamalarda, memurlara, yolluklarının, atama emirleri
tebliğ edilince ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal
ödeneceği hükmü yer almış, anılan Kanun hükmünde görev yerinin
değişmesinin isteğe bağlı olup olmaması yönünden, bir ayrım
yapılmamıştır.

Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal
bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Bu maddede belirtilen sosyal
hukuk devleti, temel hak ve özgürlükleri en geniş ölçüde gerçekleştiren ve
güvence altına alan, toplumsal gerekleri ve toplum yararını gözeten, kişi
ve toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanışmayı en üst
düzeyde gerçekleştiren, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak eşitliği,
sosyal adaleti sağlayan, çalışma hayatının gelişmesi için önlemler alarak
çalışanları koruyan, sosyal güvenlik sorunlarını çözmeyi yüklenmiş,
ülkenin kalkınmasıyla birlikte ulusal gelirin sosyal katmanlar arasında
adaletli biçimde sağlanmasını amaç edinmiş devlettir. Güçsüzleri
güçlülere ezdirmemek ilkesi, herkesi, bu arada çalışanları, emeklilerle
yaşlıları, durumlarına uygun düzenlemelerle, sağlıklı, mutlu ve güven
içinde yaşatmayı gerektirir.
Nakil işlemi sonucunda, görev yeri değişen kamu
görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve
bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle,
isteklerine dayalı olarak nakledilmiş bile olsalar, söz konusu külfetin
kamuca karşılanması icap ettiğinden, iptali istenilen kural, Anayasa’nın 2.
maddesiyle bağdaşmamaktadır.
Öte yandan, Anayasa’nın 10. maddesindeki “Kanun önünde
eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke
ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı,
aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı
tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını
önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara
ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi
yasaklanmıştır.
Kendi yazılı talepleri üzerine nakledilen kamu görevlileri ile
re’sen nakledilen kamu görevlilerinin, nakil işleminin hukuksal niteliği
yönünden ve yer değiştirmeye bağlı olarak ödenen harcırah bakımından,
aynı hukuksal konumda oldukları kuşkusuzdur. Aynı hukuksal konumda
olanlar arasında farklı kurallar öngörülmesi Anayasa’nın 10.
maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2. ve
10. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.
İtiraz konusu kuralın Anayasa’nın, 17., 41., 49., 55., 56. ve
65. maddeleri ile ilgisi görülmemiş, 5. ve 11. maddeleri yönünden de
incelenmesine gerek duyulmamıştır.
VI- SONUÇ
10.2.1954 günlü, 6245 sayılı “Harcırah Kanunu”nun 10.
maddesinin (1) numaralı bendinin başına 31.7.2003 günlü, 4969 sayılı
Yasa ile eklenen “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak
üzere;” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 4.5.2005
gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
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Yargıtay Kararları
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas
: 2005/12257
Karar
: 2005/15017
İncelenen Kararın :
Mahkemesi : Şile A.H.
Tarihi
: 6.6.2004
Numarası
: 2004/218 - 2004/226
Davacı
: İhsanÖzcan ve 18 Arkadaşı
Davalı
: NüfusMüdürlüğü
Dava Türü
: NüfusKaydının Tespiti
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet
Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacılar vekilinin 13/5/2004 tarihinde davalı Nüfus Müdürlüğü
aleyhine açtığı davada, müvekkillerinin murisi Mahmut kızı Hamdune'nin
25/12/1963 tarihinde öldüğünün tespiti ile nüfus kaydına tesciline karar
verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve
hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Ölümün tespiti davalarında, öldüğü iddia olunan kişinin tüm
mirasçılarının davacı veya davalı olarak yer alması gerekir.
İncelenen dosyada, öldüğü ileri sürülen Hamdune'nin
mirasçılarından Ayhan ve Aydın Sepetçi' nin davaya dahil edilmediği
görülmektedir.
Mahkemece resen gözetilmesi gereken taraf teşkili sağlanmadan
davanın esasına girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
Diğer taraftan;
Mahkemece ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi ile yetinilmesi
gerekirken idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde tescile ilişkin
hüküm kurulması da doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma
isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere
BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27.10.2005
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Tebliğler
Maliye Bakanlığından :
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
( Sıra No : 352)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma hükümleri ile ilgili Ek 1 inci maddesine göre
genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi
için kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkili bulunmaktadır.
Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak en son 343 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği1 ile il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri
vergi miktarı tespit edilmiştir.
22/10/2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler nedeniyle aşağıdaki
açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
I- Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi:
Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile uzlaşma komisyonları, vergi dairesi başkanlığı
kurulan ve kurulmayan yerlere göre yeniden teşekkül ettirilmiş ve uzlaşma komisyonları, vergi
dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma
komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu
olarak yeniden belirlenmiştir.
Bu belirleme çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı dışındaki vergi dairesi
başkanlıkları, bünyelerinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarının tespiti
bakımından dört gruba ayrılmıştır.
I. Grup Vergi Dairesi
Ankara, İzmir
Başkanlıkları :
II. Grup Vergi Dairesi
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli,
Başkanlıkları :
Konya, Mersin
III. Grup Vergi Dairesi
Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir,
Başkanlıkları :
Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa,
Muğla, Samsun, Tekirdağ
IV. Grup Vergi Dairesi
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya,
Başkanlıkları :
Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon,
Şanlıurfa, Zonguldak
8/12/2004 tarih ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik paralelinde uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu
yapabilecekleri vergi miktarı da aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
A) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde
a) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
1

8/12/2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Vergi, Resim ve Harçlar
(YTL)
900.000
750.000
600.000
450.000

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
300.000
b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları
ba) Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları
Vergi, Resim ve Harçlar
(YTL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
35.000
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
30.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
25.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
20.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
15.000
bb) Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları
Vergi, Resim ve Harçlar
(YTL)
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
6.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
5.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
4.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
3.000
B) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde
a) Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu
Vergi, Resim ve Harçlar
(YTL)
Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu
200.000
b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları
Vergi, Resim ve Harçlar
(YTL)
Vergi Dairesi Müdürlükleri
15.000
Malmüdürlükleri
3.000
Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri
bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat vergi dairesi
başkanlığı uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili vergi
dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.
Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürlükleri ve
malmüdürlükleri uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat defterdarlık uzlaşma
komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili defterdarlık uzlaşma
komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.
Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının
yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca
incelenmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilecektir.
II- Diğer Hususlar:
a) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere ait
iktisadi işletmeler hakkındaki tarhiyatlara karşı yapılan uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma
Komisyonunun yetkisine girenler hariç olmak üzere, herhangi bir miktara bağlı kalınmaksızın
vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları veya defterdarlık uzlaşma komisyonlarına intikal
ettirilecek ve bu komisyonlarca incelenip sonuçlandırılacaktır.
b) Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yeniden oluşturulan uzlaşma komisyonları, Vergi
Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş bütün
vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilip tebliğ olunan vergi ziyaı cezalarına
(usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) ilişkin uzlaşma
taleplerini inceleyip sonuçlandıracaklardır. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile
Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak
şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan
beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı

cezaları da uzlaşma konusu yapılabilecektir.
c) İkmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlarda mahsup dönemi geçmiş geçici verginin de
bulunması ve bu tarhiyata karşı uzlaşma talep edilmesi halinde, uzlaşma tutanaklarında mahsup
dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına yer verilip verilmeyeceği ile uzlaşmanın vaki olması
sonucu bu vergi için gecikme faizi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda farklı
uygulamaların yapıldığı tespit edilmiş olunması nedeniyle, uzlaşmanın vaki olması sonucu
düzenlenen uzlaşma tutanaklarında mahsup dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına da yer
verilecek, uzlaşılan tutarlar uzlaşma tutanaklarına yazılacak ve uzlaşılan tutar için mahsup
dönemine kadar gecikme faizi hesaplanacaktır.
d) Bu tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri
hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 15 Kasım 2005 – 25994]
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Maliye Bakanlığından:
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 1
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi ile bazı
haberleşme hizmetleri özel iletişim vergisinin kapsamına alınmıştır.
Verginin mükellefi, 406 sayılı Kanun uyarınca Telekomünikasyon
Kurumuyla görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu kurumdan
ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup
işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerdir. Verginin
matrahı katma değer vergisi matrahını teşkil eden unsurlardan
oluşmaktadır.
Öte yandan, sözü edilen 39 uncu maddenin 5 inci fıkrasında,
maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde, özel iletişim vergisinde indirim, istisna ve
iade uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına
gerek duyulmuştur.
1. İndirim
Özel iletişim vergisi mükelleflerinin bu vergiye tabi hizmetleri
dolayısıyla yüklendikleri özel iletişim vergisi, bu vergiye ait
beyannamede indirim konusu yapılabilecektir. İndirim hakkı aşağıdaki
şekilde kullanılacaktır.
1.1. Özel iletişim vergisine tabi işlemlerde doğrudan kullanılan
hizmetlere ait özel iletişim vergisi indirim konusu yapılabilecektir.
Örnek :
(A) işletmecisi Telekomünikasyon Kurumundan genel izin almak
suretiyle internet hizmeti sunmaktadır. (A), bu hizmeti aynı Kurumla
imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı
kurup işleten (B) firmasından hat kiralamak suretiyle yürütmektedir. (A)’
nın internet hizmeti ve (B)’ nin hat kiralama hizmeti özel iletişim
vergisine tabidir. (A), hat kiralama hizmeti ile ilgili faturada gösterilen
özel iletişim vergisini bu vergiye ait beyannamede indirim konusu
yapabilecektir.
Öte yandan (A), adına kayıtlı sabit ve mobil telefonları ile ilgili
haberleşme hizmetlerini de doğrudan özel iletişim vergisi
mükelleflerinden almakta ve firma adına düzenlenen faturalarda özel

iletişim vergisi ayrıca gösterilmektedir. Ancak, bu haberleşme hizmeti,
internet hizmetinin meydana getirilmesi ile doğrudan ilgili olmadığından
telefon kullanımı nedeniyle düzenlenen faturalarda gösterilen özel iletişim
vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.
1.2. Özel iletişim vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için
hizmetin doğrudan özel iletişim vergisi mükelleflerinden satın alınması,
hizmet faturasında özel iletişim vergisinin ayrıca gösterilmesi, faturanın
işletme adına düzenlenmesi ve takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni
defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. Özel iletişim vergisi
mükelleflerinden satın alınmayan hizmetlerin bünyesine önceki
aşamalarda giren vergi tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün
değildir.
1.3. Özel iletişim vergisi, sadece bu vergiye ait beyannamede
indirim konusu yapılabilecektir. Bu verginin, katma değer vergisi veya
başka bir vergiye ait beyannameye indirim olarak ithal edilmesi mümkün
değildir.
1.4. İlgili dönemde indirim ve iade yoluyla telafi edilemeyen özel
iletişim vergisi tutarları özel iletişim vergisi beyannamesinin "Sonraki
Döneme Devreden ÖİV" satırına (26. satır) yazılacaktır.
1.5. Defter kayıtlarında, indirim hakkı tanınan özel iletişim vergisi
tutarlarını gösteren hesapların kullanılması, bu hesapların, ilgili dönemde
indirim yoluyla telafi edilemeyip sonraki dönemlere devreden vergi
tutarlarının izlenmesine de imkan verecek şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.
2. İstisna Uygulaması
Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnalar, prensip olarak,
özel iletişim vergisi bakımından da geçerlidir. Ancak, katma değer
vergisinin çok safhalı, özel iletişim vergisinin tek safhalı olması, özel
iletişim vergisinin teslim işlemlerinde uygulanmaması ve iki vergi
arasındaki mahiyet ve yapı farklılıkları Katma Değer Vergisi
Kanunundaki bazı istisnaların özel iletişim vergisinde uygulanmasına
imkan vermemektedir. Bu nedenle, istisna kapsamında işlem yapmak
isteyen özel iletişim vergisi mükelleflerinin Sirküler veya Genel
Tebliğlerde istisna kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen işlemler
hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş almaları gerekmektedir.
İstisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen faturalarda
özel iletişim vergisi hesaplanmayacaktır. Bu faturada ayrıca, "6802 sayılı
Gider Vergileri Kanununun 39 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun …. nci maddesi hükmü gereğince özel iletişim vergisi
hesaplanmamıştır." açıklamasına yer verilecektir. Üç nokta ile gösterilen
boşluğa istisnanın düzenlendiği Katma Değer Vergisi Kanunundaki
madde numarası (varsa fıkra ve bent de belirtilerek) yazılacaktır.
İstisna uygulamasında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
30/a ve 32 nci maddelerinde yer alan hükümlerin göz önünde tutulması
gerekmektedir. 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde sayılmayan
istisnalar "kısmi istisna" mahiyetindedir. Bu işlemlerin bünyesine giren
özel iletişim vergisi tutarları indirim konusu yapılamayacaktır. 32 nci
maddede sayılan ve "tam istisna" kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak
yüklenilen özel iletişim vergisi tutarları ise indirim konusu yapılabilecek,
indirim yoluyla telafi edilemeyen kısım nakden veya mahsuben iade
edilebilecektir.
Özel iletişim vergisi mükelleflerinin defter kayıtlarını, tam ve kısmi
istisna kapsamındaki işlemlerin izlenmesine imkan verecek şekilde
düzenlemeleri gerekmektedir.
3. İade Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde sayılan
işlemlerin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili hizmetler dolayısıyla
yüklenilen ve bu Tebliğin (1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde
indirim konusu yapılan özel iletişim vergisinin indirim yoluyla telafi
edilemeyen kısmı, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde mükellefin talebi
üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilebilecektir.
3.1. İade tutarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde
tutulacaktır.
-İade tutarı öncelikle, istisna kapsamına giren işlemin meydana
gelmesi ile doğrudan ilgili hizmet alışları üzerinden hesaplanan özel
iletişim vergisi ile sınırlıdır. İndirim hakkı tanınsa dahi, istisna
kapsamındaki işlemle doğrudan ilgili olmayan özel iletişim vergisi
tutarları iade hesabına dahil edilmeyecek, indirim hesaplarında muhafaza
edilecektir.
- İade tutarı, istisna kapsamındaki işlem bedeli üzerinden, işlemin
tabi olduğu özel iletişim vergisi oranına göre hesaplanan tutardan fazla
olamayacaktır.
- Bu şekilde hesaplanan tutar, ilgili dönem beyannamesinin (23-20)
satırları farkıyla karşılaştırılacak ve küçük olan rakam "İade Edilecek
ÖİV" satırına (24. satır) dahil edilecektir.
-Hesaplanan iade tutarı, iadenin talep edildiği dönem
beyannamesinin 26. satırındaki parantez içi açıklamaya uygun olarak
indirim hesaplarından çıkarılacaktır.
3.2. İade talebi bir dilekçe ile yapılacak, dilekçeye aşağıdaki
belgeler eklenecektir:
-İstisna kapsamındaki işlemle ilgili satış faturalarının dökümünü
gösteren liste.
-İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili
özel iletişim vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü
gösteren liste.
-İade tutarının hesabını gösteren tablo.
-İstisna kapsamındaki işlemle ilgili katma değer vergisi iadesi
için ibrazı istenen diğer belgeler.
3.3. Mükelleflerin kendi vergi borçları için yapacakları mahsup
taleplerinin 1.000 YTL’yi aşmayan kısmı, yukarıdaki belgelerin
tamamlanması halinde teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın yerine
getirilecektir. Kendi vergi borçlarına mahsup taleplerinin 1.000 YTL’yi
aşması halinde, aşan kısım kadar banka teminat mektubu karşılığında ve
yukarıdaki belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle mahsup talebi yerine
getirilecek, teminat yeminli mali müşavir tasdik raporu veya vergi
inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
Mükelleflerin nakden iade talepleri, yukarıdaki belgelerin
tamamlanmış olması şartıyla, talep tutarı kadar banka teminat mektubu
karşılığında yerine getirilecek, teminat yeminli mali müşavir tasdik raporu
veya vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
Özel iletişim vergisi iadeleri için ibraz edilecek yeminli mali
müşavir tasdik raporlarında, katma değer vergisi ihracat istisnasından
doğan iade taleplerindeki limitler geçerli olacaktır.
3.4. Bu Tebliğin yayımından önceki dönemlere ait nakden veya
kendi vergi borcuna mahsup talepleri münhasıran yeminli mali müşavir
tasdik raporu veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.
İade, en erken 2005/Kasım, en geç 2006/Şubat dönemine ait özel
iletişim vergisi beyannamesi ile talep edilecektir. İade için düzenlenecek
raporlarda aşağıdaki hususlar yer alacaktır:

- Raporlar, istisna kapsamına giren ilk işlemin yapıldığı dönem ile
2005/Ekim dönemi (bu dönem dahil) arasındaki dönemlere ilişkin toplam
iade tutarı için düzenlenecektir. 2005/Kasım ve izleyen dönemlere ait iade
talepleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecek, geçmiş
dönemlere ait iade hesabına dahil edilmeyecektir.
- Bu Tebliğin yayımından önceki dönemlere ait iade tutarlarının
belirlenmesi ile ilgili raporlar düzenlenirken, her bir döneme ait özel
iletişim vergisi beyannameleri, bu Tebliğin (3.1) bölümündeki
açıklamalara göre iade tutarını gösterecek şekilde yeniden tanzim
edilecektir. Bu düzenleme sırasında iade olarak hesaplanan tutarların
indirim satırlarından düşüleceği tabiidir.
- Yeniden düzenlenen beyannamelerde yer alan "İade Edilecek
ÖİV", "Ödenmesi Gereken ÖİV" ve "Sonraki Döneme Devreden ÖİV"
satırları dönemler halinde bir tabloda gösterilecek ve toplam iade tutarı
belirlenecektir.
Yeniden düzenlenen beyannamelerin vergi dairesine düzeltme
beyannamesi olarak verilmesine gerek yoktur. Beyannamelerin yeniden
tanzim edilmesinin amacı raporlarda yer alacak iade hesabına ilişkin
tablonun oluşturulmasıdır.
- Bu şekilde hesaplanacak iade tutarının (2005/Kasım-2006/Şubat)
arasındaki herhangi bir döneme ilişkin beyanname ile beyan edilmesi
gerekmektedir. Beyan yapılırken bu iade tutarı, varsa o döneme ilişkin
iade tutarı ile toplanacak, bu toplam (23-20) satırları farkı ile
karşılaştırılacak, küçük olan o dönemdeki "İade Edilecek ÖİV" satırına
yazılacaktır.
3.5. iade taleplerinin yerine getirilmesinde 84 Seri No.lu Katma
Değer Vergisi Genel Tebliğinin (II. Özel Esaslar) başlıklı bölümünde yer
alan düzenlemeler göz önünde bulundurulacaktır.
4. Yeni Özel İletişim Vergisi Beyannameleri
Özel iletişim vergisi beyannamesi iade işlemine imkan verecek
şekilde
yeniden
düzenlenmiştir.
Bu
beyannamenin
örneği
(www.gelirler.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır. Yeni özel iletişim
vergisi beyannamesi 2005/Kasım döneminden itibaren kullanılmaya
başlanacaktır. Beyannamenin doldurulmasıyla ilgili aşağıdaki hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir.
4.1. Yeni özel iletişim vergisi beyannamesinin ilk 20 satırı önceki
beyannamede olduğu gibi düzenlenecektir.
4.2. Beyannamenin 21. satırına bir önceki dönem beyannamesinin
26. satırındaki tutar yazılacaktır. Ancak, yeni özel iletişim vergisi
beyannamesinin kullanılmaya başlanacağı 2005/Kasım döneminde
beyannamenin 21. satırına 2005/Ekim döneminde varsa indirilecek ÖİV
satırındaki tutarın bu dönem itibariyle indirim yoluyla telafi edilemeyen
kısmı yazılacaktır.
4.3. Beyannamenin 22. satırına o dönemdeki hizmet alışlarına ait
ve bu Tebliğin "1. İndirim" bölümündeki açıklamalara göre belirlenecek
"İndirilecek ÖİV" tutarı yazılacaktır.
4.4. Beyannamenin 24. satırına Tebliğin (3.1.) bölümündeki
açıklamalara uygun olarak belirlenecek iade tutarı yazılacaktır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 18 Kasım 2005 – 25997]
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Maliye Bakanlığından
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 96
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin
olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
1. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
KANUNU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERDE İSTİSNA
UYGULAMASI
Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci
fıkrasına 5226 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen (d) bendinde
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki
tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon
projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara
verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında
yapılacak teslimlerin katma değer vergisinden istisna olacağı hükme
bağlanmış, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari
standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit
etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Bu yetkiye dayanılarak söz konusu istisna uygulamasının usul ve
esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1.1. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler
İstisna kapsamına tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sadece
rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine ilişkin olarak, bu
projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile
projelerin uygulanması kapsamında yapılacak mal teslimleri girmektedir.
11/06/2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik”te tanımlanan I. grup yapılar hariç olmak üzere, tescilli
taşınmazların fonksiyon ve konfor şartları gereği kullanıma yönelik
donanımı ve proje hizmetleri (klima, jakuzi, yangın hassas algılama,
kapalı devre kamera sistemi, tefriş elemanları vb.) istisna kapsamına
dahil değildir.
Tescilli taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin bu istisna
uygulamasından yararlanabilmek için bu varlıkların sahibi olmak şart
değildir. Sponsorluk vb. sözleşmelerle kültür varlıklarının rölöve,
restorasyon veya restitüsyon projelerini gerçekleştirecek olanlar da bu
istisnadan yararlanabilecektir.
Örnek:
Taşınmaz kültür varlığı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına
tescil edilmiş olan bir çeşmenin, yapılan bir sözleşme ile (A) Şirketi
tarafından restore edilmesi işleminde, (A) Şirketinin bu bölümde
belirtilen mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanabilecektir.
1.2. İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır
İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin
asgari tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde
öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırı
olarak tespit edilmiştir.
Aynı faturada istisna kapsamına giren birden fazla mal veya
hizmetin yer alması ve bunların bedelleri toplamının fatura düzenleme
sınırını aşması halinde vergi hesaplanmayacaktır. Aynı belgede istisna
kapsamına giren ve girmeyen işlemlerin birlikte yer alması halinde ise her
bir işlem, tür ve tutar itibariyle ayrı ayrı gösterilecek, istisna kapsamına

giren işlemlere ait bedeller toplamının fatura düzenleme sınırından fazla
olması halinde, sadece istisna kapsamına girmeyen işlem bedellerinin
toplamı üzerinden vergi hesaplanacaktır.
1.3. İstisna Uygulaması
İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü veya Tapu Sicil Müdürlüğünden tescil kaydı alınan taşınmaz
kültür varlığına ait rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile proje
kapsamındaki işlerde kullanılacak malzemeler liste halinde proje
müelliflerince hazırlanacaktır. Hazırlanılan proje ve analizler, belediye
sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dışında valiliğe
onaylatılarak koruma bölge kuruluna sunulacaktır. Koruma bölge kurulu,
tescilli taşınmaza ait proje ile malzeme listesini inceleyip uygun bulduğu
takdirde, projeyi onaylayarak projeden yararlanacak olana bu Tebliğ
ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacağı istisna belgesini
verecektir.
Bu belgenin ekinde yer alan listede, istisna kapsamında işlem
görecek mal ve malzemeler sıra numarası verilmek suretiyle cins ve
miktar (adet, kg, m3 vb.) olarak açıkça belirtilecektir. İstisnadan
yararlanacak olanlar istisna belgesi ve listeyi mal aldığı satıcılara ibraz
ederek bu işlemlerde katma değer vergisi uygulanmamasını talep
edecektir. Satıcılar bu kapsamda teslim ettikleri malların listedeki sıra
numarasını, cinsini ve teslim ettikleri miktarı listenin arka yüzüne yazarak
imzalamak ve kaşe basmak suretiyle onaylayacak ve bu şekilde yapılan
satışlarda katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Kendilerine istisna
belgesi ibraz edilen satıcıların, talep edilen malın listedeki miktarı ile bu
maldan daha önce ne kadar satın alındığını listenin arka yüzündeki
şerhlerden kontrol etmesi, kendilerinden talep edilen malın listedeki
miktarı aşması halinde aşan kısmı için istisna kapsamında işlem yapmayıp
katma değer vergisi uygulaması gerekmektedir. İstisna belgesi ile arka
tarafına satıcı tarafından şerh düşülmüş listenin alıcı tarafından
onaylanmış bir örneği satıcıya verilecektir. Satıcıların bu örnekleri Vergi
Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları
gerekmektedir.
Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a ve 32 nci
maddeleri gereğince, vergiye tabi olmayan veya 32 nci maddede
sayılanlar hariç olmak üzere vergiden istisna edilmiş bulunan malların
teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal
ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, mükellefin
vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden
indirilememektedir.
Bu Tebliğin konusunu teşkil eden ve Katma Değer Vergisi
Kanununun 17/2-d maddesinde yer alan istisna aynı Kanunun 32 nci
maddesinde sayılmadığından, yukarıda belirtilen mal teslimleri ile
mimarlık hizmetini yapan mükellefler tarafından bu işlemlerle ilgili alış
ve giderler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu
yapılamayacak, indirilemeyen vergi, gelir veya kurumlar vergisi
matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet ya da kanunen
kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
Söz konusu istisna nedeniyle yüklenilen vergilerin daha önce
indirim konusu yapılmış olması halinde bu vergiler, işlemin yapıldığı
döneme ait 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 30 uncu
satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılacak ve aynı
dönemde gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider
hesaplarına intikal ettirilecektir.

2. İZMİR ÜNİVERSİADE OYUNLARI HAZIRLIK VE
DÜZENLEME KURULUNA YAPILAN TESLİM VE
HİZMETLERDEN DOĞAN İADE TALEPLERİ
Katma Değer Vergisi Kanununun 5398 sayılı Kanunla değişik
geçici 22 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 2005 yılında İzmir Kentinde
yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarına ilişkin olmak üzere
İzmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu
oyunlarda kullanılmak şartıyla söz konusu Düzenleme Kurulunun
onayladığı kurum ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmet ifaları ve bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olan Organizasyon
Komitesi tarafından teslim alınan malların İzmir Üniversiade Oyunları
Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi katma değer vergisinden istisna
edilmiştir.
Aynı maddenin 2 nci fıkrasında, bu istisna dolayısıyla yüklenilen
vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden
indirilebileceği, indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmın, bu Kanunun
32 nci maddesi gereğince istisna kapsamında işlem yapan mükellefin
talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edileceği, 3 üncü fıkrasında ise
Maliye Bakanlığının istisnanın usul ve esaslarını belirlemeye yetkili
olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu yetkiye dayanılarak, söz konusu istisna kapsamında
gerçekleşen teslim ve hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen ve indirim
konusu yapılamayan vergilerin, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğinin mal ihracından doğan katma değer vergisi iadelerine ilişkin
esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilmesi uygun
görülmüştür. İade için YMM tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da
ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır.
Öte yandan, mükellefler iade talep ettikleri dönem beyannamesine;
-istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ait faturaların
fotokopisi veya listesini,
-istisna kapsamındaki satışlara ait yüklenilen vergi tablosunu,
-istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek
katma değer vergisi listesini,
ekleyeceklerdir.
İade talebi bir dilekçe ile yapılacaktır. Nakden veya mahsuben
iade taleplerinin geçerlik kazanabilmesi için beyanname ve dilekçenin
verilip yukarıda belirtilen eklerin eksiksiz olarak tamamlanmış ve iade
için teminat verilmesini gerektiren durumlarda teminat mektubunun vergi
dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Ancak, bu Tebliğin
yayımından önce istisna kapsamındaki işlemler ile iadesi gereken vergiyi
beyan eden ve usulüne uygun bir dilekçe ile mahsup isteminde bulunan
mükelleflerin yukarıdaki belgeleri Tebliğin yayımından sonra vergi
dairesine ibraz etmeleri halinde mahsup işlemi dilekçe tarihi itibariyle
sonuçlandırılacaktır.
3. LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI,
YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine 5228 sayılı
Kanunla eklenen (e) bendi ile liman ve hava meydanlarının inşası,
yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran
mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat
taahhüt işleri istisna kapsamına alınmış, istisnanın uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (1.3.)
bölümünde açıklanmıştır.
Bu düzenlemelerle ilgili olarak uygulamada bazı tereddütlerin
ortaya çıktığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

3.1. İstisnanın Muhatabı
Tek safhada uygulanacak olan istisnadan, gerçek usulde katma
değer vergisi mükellefi olmaları şartıyla, inşa, yenilenme ve genişletme
işlerini dışarıdan mal ve hizmet satın almak suretiyle kendi imkanları ile
bizzat yapan veya kısmen veya tamamen yüklenicilere yaptıran kurum,
kuruluş ve işletmeler faydalanabilecektir. İstisna kapsamına girecek mal
ve hizmetler ile uygulanacak asgari limit 93 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Mükellef işi bizzat yapıyorsa bu işle ilgili mal ve hizmet
alışlarında, sözü edilen Genel Tebliğdeki kapsam ve asgari limitle ilgili
düzenlemeler göz önünde tutulmak şartıyla katma değer vergisi
uygulanmayacak, bu mal ve hizmetleri temin edenlerin alışları ise vergiye
tabi olacaktır.
Mükellef işi yüklenicilere yaptırıyorsa yüklenicilerin
düzenleyecekleri faturalarda da katma değer vergisi hesaplanmayacak,
ancak yüklenicilerin bu işle ilgili mal ve hizmet alışlarında genel
hükümler çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacaktır.
Öte yandan, yüklenicinin yaptığı işin bütünü içinde 93 Seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde istisna kapsamına dahil edilmeyen
mal ve hizmetlerin bulunması halinde bunların ayrıca fatura edilmesi ve
bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden katma değer vergisi
hesaplanması gerekmektedir.
3.2. Yap-İşlet-Devret Modelinde İstisna Uygulaması
93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, liman ve
hava meydanlarının inşa, yenilenme ve genişletme işlerini 3996 sayılı
Kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde bizzat yapan
veya başkalarına yaptıran mükelleflerin de istisnadan faydalanabilecekleri
açıklanmıştır.
Yap-işlet-devret modeline göre liman ve hava meydanlarının inşa,
yenilenme veya genişletilmesi işlerinin bu yerlerde kısmen ya da
tamamen sağlanacak işletme hakkı karşılığında üstlenilmesi mümkün
bulunmaktadır. Bu durumda sözü edilen istisna, işletme hakkını devralan
ve bunun karşılığında inşa, yenilenme ve genişletme işini üstlenen
mükellefin alışlarında uygulanacak, istisna belgesi de sadece işletme
hakkını yap-işlet-devret modeli çerçevesinde devralan firmaya
verilecektir. Bu firmanın sayılan işleri bizzat yapabileceği gibi,
yüklenicilere de yaptırması mümkündür. Her iki durumda da istisna
uygulaması (3.1.) bölümündeki açıklamalara göre yürütülecektir.
Öte yandan, işletme hakkını devralan firmanın, tasarrufundaki
işletme hakkını kısmen veya tamamen, üstlendiği işin yaptırılması
karşılığında alt firmalara devretmesi halinde alt firmanın istisnadan
faydalanması mümkün değildir. Yap-işlet-devret sözleşmesini
imzalayarak işletme hakkını devralan firmanın sayılan işleri bedel
karşılığında yaptırdığı yüklenicilere veya işletme hakkı karşılığında
yaptırdığı alt firmalara istisna belgesi verilmeyecektir.
4. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİNDE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
4.1. 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/C)
bölümünün 2 nci paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
“Bu firmalar sözleşme yaptıkları satıcıların isim/unvan, adres,
vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına ilişkin bilgileri aylık olarak bir
liste halinde belirleyerek izleyen ayın ilk 10 günü içinde Gelir İdaresi
Başkanlığına elektronik ortamda göndereceklerdir.”

4.2. 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/D)
bölümünün 7 numaralı alt bölümünün ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
“Her satıcıya verilen fatura çeklerin seri ve sıra numaraları, teslim
tarihini izleyen 15 gün içinde yetki belgeli aracı firma tarafından Gelir
İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda intikal ettirilecektir.”
4.3. 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/D)
bölümünün 8 numaralı alt bölümünün sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir:
“Vergi daireleri iptal edilen faturalara ilişkin bilgileri tutanak
tarihinden itibaren 10 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik
ortamda intikal ettirecektir.”
4.4. 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/D)
bölümüne aşağıdaki 9 numaralı alt bölüm eklenmiştir:
“9. 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2)
bölümüne göre Türkiye’de ikamet etmeyenlere istisna kapsamında satış
yapacak olanların vergi dairesinden izin alması gerekmektedir. Yetki
belgesi sahibi aracı firma ile sözleşme yapan satıcıların vergi
dairelerinden izin belgesi alma zorunluluğu kaldırılmış ve bu
mükelleflerin izin belgesi konusunda aşağıdaki şekilde hareket etmeleri
uygun görülmüştür:
- Yetki belgeli aracı firma ile sözleşme yapan satıcılar tarafından
işletmelerinin görünür bir yerine, ’İşletmemizde, ………. ile yapılan …...
…. tarihli sözleşmeye dayanılarak, 3065 sayılı Kanunun 11/1-b maddesi
ile 43 ve 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda katma değer
vergisi istisnası uygulanmaktadır. (tarih)’ ifadesinin yer aldığı bir levha
asılacaktır. Levhada sözleşme yapılan satıcı ve yetki belgeli aracı
firmanın imza tatbik edilmiş onay kaşeleri ve isteniyorsa logoları yer
alacaktır.
-Sözleşmelerin iptal edilmesi, yenilenmemesi veya satıcının işi
terk etmesi halinde (I/D-8) bölümündeki açıklamalara göre işlem
yapılacak, bu durumdaki satıcılar yukarıda belirtilen levhayı da vergi
dairesine teslim edeceklerdir. İşe devam eden satıcıların istisna
kapsamında işlem yapmak istemeleri halinde yeni bir izin belgesi veya
levha almaları gerekmektedir.
Öte yandan, yetki belgeli aracı firmalarla sözleşmesi bulunan veya
ilk defa sözleşme imzalayacak olan satıcıların vergi dairesinden aldıkları
izin belgesi yerine yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmiş levhayı
işletmelerinde kullanmaları mümkün bulunmakta ancak bu durumda vergi
dairesi izin belgesinin vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.”
4.5. 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/D)
bölümüne aşağıdaki 10 numaralı alt bölüm eklenmiştir:
“Bu bölümdeki açıklamalar çerçevesinde Gelir İdaresi
Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacak bilgiler için yetki belgeli
satıcılar tarafından Başkanlığın “Uygulama ve Veri Yönetimi Daire
Başkanlığı” ile bağlantı kurulması gerekmektedir.”
4.6. 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/7
bölümünün (c ve d) alt başlıklı bölümlerinde yer alan “1 ay içinde”
ibareleri 28/02/2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “3 ay içinde”
şeklinde değiştirilmiştir.
5. TEVKİFAT UYGULAMASI
5.1. İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması
Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet
üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet

akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek
yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum,
kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.
Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren
geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden
veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri
işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90’ının tevkifata tabi
tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun
görülmüştür.
91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A)
bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum,
kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti
vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma
değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.
Tevkifat kapsamına alınan bu işlem nedeniyle iadesi gereken
katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına
bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu
karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporu
sonucuna göre çözülecektir.
Teminat karşılığı iade almak isteyenlerin iade talep dilekçesi ile
birlikte işgücü hizmeti dolayısıyla düzenleyecekleri faturaların onaylı
listesi ile iade talep ettikleri döneme ait indirilecek katma değer vergisi
listesini ve banka teminat mektubunu vergi dairesine ibraz etmeleri
gerekmektedir. Nakden veya mahsuben iade talepleri beyannamenin
verilip dilekçe ve ekleri ile banka teminat mektubunun vergi dairesine
ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır.
5.2. Yapım İşlerinde Tevkifat Uygulamasından Doğan Nakden
İade Talepleri
91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A)
bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan yapım
işlerinden doğan nakden iade talepleri, teminat veya vergi inceleme
raporu karşılığında yerine getirilmekte, teminat vergi inceleme raporu ile
çözülmektedir.
Konunun Bakanlığımızca değerlendirilmesi sonucunda, yapım
işlerindeki tevkifat uygulamasından doğan nakden iade taleplerinin
yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilmek suretiyle de yerine
getirilmesi uygun görülmüştür.
Buna göre, bu Tebliğin yayımını içine alan vergilendirme
döneminde gerçekleşenler de dahil olmak üzere yapım işlerinde tevkifat
uygulamasından doğan nakden iade talepleri ihracat istisnası için
öngörülen limitler dahilinde YMM tasdik raporu ile yerine getirilecektir.
Öte yandan bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki dönemlere ait
olup henüz sonuçlandırılmamış nakden iade talepleri için 95 Seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (5.3.2.) bölümünün son
paragrafındaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
5.3. Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması
Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen
ayın başından itibaren bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot,
her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru,
prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında
tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi
uygun görülmüştür.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan
kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve
özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici
(cevherden üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu kapsamdaki
teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.
Tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan katma değer
vergisi alacaklarının nakden ve mahsuben iadesi, metal, cam, plastik ve
kağıt hurda ve atıklarında tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki
Genel Tebliğlerdeki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.
6. İADE HAKKINI İNDİRİM YOLUYLA KULLANMAK
İSTEYEN MÜKELLEFLER
39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (D)
bölümünde de açıklandığı üzere, iade hakkı doğuran işlemleri bulunan
mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya
mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme
tercihinde bulunmaları mümkündür.
Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı
doğuran işlem bedelleri Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 8 ve 9
numaralı tablolarında beyan edilecek, ancak Tabloların “Yüklenilen
KDV” veya “İadeye Konu Olan KDV” sütunlarına “0” (sıfır) yazılacaktır.
Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler
hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Örnek:
Uluslararası taşımacılık yapan bir mükellefin Ekim/2005
döneminde gerçekleşen istisna kapsamındaki işlemlere ait bedellerin
toplamı 100 000 YTL’ dir. Yüklendiği vergiyi indirim yoluyla gidermek
isteyen mükellef bu dönem beyannamesinin 8 numaralı tablosunun;
-“Kod No.” sütununa 311,
-“KDVK Md. No. ”sütununa 14,
-“Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa 100 000,
-“Yüklenilen KDV” sütununa 0,
yazacaktır.
Bu mükellef dönem beyannamesine uluslararası taşımacılığa
ilişkin hizmet faturası ile TIR karnesi, kara manifestosu vb. istisnayı
tevsik edecek belgeleri ekleyecek, indirilecek KDV listesi ile yüklenilen
KDV tablosu gibi iade için aranılan belgeler beyannameye
eklenmeyecektir.
Öte yandan, katma değer vergisi alacağını indirim yoluyla giderme
tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihinden vazgeçerek
nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için
düzeltme beyannameleri vermeleri gerekmektedir. Tercih değişikliğinin
yapıldığı dönemde iade için istenilen belgelerin de beyannameye
ekleneceği tabiidir.
Ancak, indirimli orana tabi işlemlerle ilgili katma değer vergisi
alacakları için süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin daha
sonra düzeltme beyannameleri vererek iade talebinde bulunmaları
mümkün değildir. Bu mükelleflerle ilgili olarak 85 Seri No.lu Katma
Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/4) bölümündeki açıklamalar esas
alınarak işlem yapılacaktır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 18 Kasım 2005 – 25997]

—— • ——

Maliye Bakanlığından:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 353)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme
yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı
dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye
Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2005 yılı için % 9,8
(dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2005 yılına ait son geçici vergi dönemi için
de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de
yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 18 Kasım 2005 – 25997]
—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:
Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının
Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ
Madde 1 — 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda değişiklik
yapan 11/6/1987 tarihli ve 3379 sayılı kanunun 9 uncu maddesi
kapsamında ihdas edilmiş bulunan;Dolu Branşı ile Hayvan Ölümü
Branşlarının adları “Tarım Sigortaları Branşı”, Makine-Montaj Branşının
adı “Mühendislik Sigortaları Branşı” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 2 — Bu Tebliğ, 21/2/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanununun 16/6/1994 tarihli ve 539 sayılı Kanun hükmünde
kararname ile değişik 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Madde 3 — Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı
bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.
[R.G. 22 Kasım 2005 – 26001]
—— • ——
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Merhumun ailesinin mağduriyetlerinin kısmen de olsa
giderilebilmesi amacıyla Adlî ve İdarî Yargı Teşkilat
Mensuplarımızın yapacakları maddi yardım ve destek
kampanyası ile ilgili olarak Çankırı Ziraat Bankası’nda
44430287-5002 sayılı üç ay süreli hesap açıldığı Çankırı
Cumhuriyet Başsavcılığının 14.11.2005 gün ve 32-4459 sayılı
yazısı ile bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini, merkez ve mülhakatınızda görevli
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer tüm personele
duyurulmasıyla toplanacak paraların belirtilen banka hesap
numarasına yatırılmasını rica ederim.
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T.C.
AD ALET
BAKANLIĞI
Yayın İşleri Dairesi
Başkanlığı
SAYI : B.030.YDB.0.00.00.01/
../ ./20
05
KONU : Adalet Dergisi

DUYURU
Adalet Dergisi'nin 2006 yık Ocak ayına ait 24'üncü sayısında,
hukukî konulara ilişkin çeşitli araştırma, inceleme yazılan
yayımlanacaktır.
Yayımlanacak araştırma ve inceleme yazılarının:
1. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı, başka kurum ve
kuruluşlar ile kişilerin
haklarının bulunmadığı hususunun yazılı olarak beyan edilmesi,
2. Yazıların 20 sayfayı geçmemesi, mümkün olduğunca
bilgisayar ortamında
hazırlanarak, imzalı dilekçe ekinde 23.12.2005 tarihine kadar.
Yayın işleri Dairesi
Başkanlığına ve aşağıda elektronik posta adresleri yazılı şahısların posta
adreslerine
gönderilmeleri,
gerekmektedir.
Adalet Dergisi'nin 2006 yılı Ocak ayı 24'üncü sayısında
yayımlanmaması yönünde karar verilen araştırma ve inceleme yazılan
için, ayrıca sahiplerine yazılı cevap verilmeyecektir.
Duyurulur.

Sadi GÜVEN
Hâkim
Müsteşar Yardımcısı
—— • ——

İlânlar
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2004 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 7000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru
dilekçelerine 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı,
sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası
olup, olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek
beyannameyi ve varsa soyadındaki değişikliği gösterir belgeyi eklemeleri gerekmektedir.
Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate
alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
Sıra
No
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 -

Noterliğin Adı
AYVACIK NOTERLİĞİ
BAHÇE NOTERLİĞİ
BOZDOĞAN NOTERLİĞİ
ELMADAĞ NOTERLİĞİ
ENEZ NOTERLİĞİ
EŞME NOTERLİĞİ
GÜLNAR NOTERLİĞİ
HADİM NOTERLİĞİ
HAMUR NOTERLİĞİ
KEŞAP NOTERLİĞİ
KIZILCAHAMAM
NOTERLİĞİ
KULA NOTERLİĞİ
MADEN NOTERLİĞİ
MURADİYE NOTERLİĞİ
PAZAR NOTERLİĞİ
SARAYKÖY NOTERLİĞİ
SOLHAN NOTERLİĞİ

İli
ÇANAKKALE
OSMANİYE
AYDIN
ANKARA
EDİRNE
UŞAK
MERSİN
KONYA
AĞRI
GİRESUN
ANKARA

2004 Yılı Gayrisafi Geliri
78.823.090.000,–TL.
(78.823,09,–YTL.)
24.338.919.000,–TL.
(24.338,92,–YTL.)
72.761.830.000,–TL.
(72.761,83,–YTL.)
116.179.779.223,–TL.
(116.179,78,–YTL.)
30.701.900.000,–TL.
(30.701,90,–YTL.)
99.485.880.000,–TL.
(99.485,88,–YTL.)
45.415.370.000,–TL.
(45.415,37,–YTL.)
12.440.870.000,–TL.
(12.440,87,–YTL.)
4.505.210.000,–TL.
(4.505,21,–YTL.)
49.789.410.000,–TL.
(49.789,41,–YTL.)
74.972.660.000,–TL.
(74.972,66,–YTL.)

MANİSA
ELAZIĞ
VAN
TOKAT
DENİZLİ
BİNGÖL

154.794.390.000,–TL.
12.205.810.000,–TL.
46.026.660.000,–TL.
14.451.470.000,–TL.
120.500.074.440,–TL.
23.885.058.808,–TL.

(154.794,39,–YTL.)
(12.205,81,–YTL.)
(46.026,66,–YTL.)
(14.451,47,–YTL.)
(120.500,07,–YTL.)
(23.885,06,–YTL.)

18 - ŞEBİNKARAHİSAR
NOTERLİĞİ
19 - TOMARZA NOTERLİĞİ
20 - TÜRKELİ NOTERLİĞİ
21 - ÜRGÜP NOTERLİĞİ

GİRESUN

67.418.783.968,–TL.

(67.418,78,–YTL.)

KAYSERİ
SİNOP
NEVŞEHİR

36.489.000.000,–TL.
32.432.320.000,–TL.
134.179.400.000,–TL.

(36.489,–YTL.)
(32.432,32,–YTL.)
134.179,40,–YTL.)

[R.G. 25 Kasım 2005 – 26004]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2004 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan İKİNCİ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
Sıra
No

Noterliğin Adı

2004 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1-

AFYONKARAHİSAR ÜÇÜNCÜ
NOTERLİĞİ

288.288.530.000,–
TL.

(288.288,53,–YTL.)

2-

ARDAHAN NOTERLİĞİ

137.701.800.000,–
TL.

(137.701,80,–YTL.)

3-

EDİRNE İKİNCİ NOTERLİĞİ

305.547.333.289,–
TL.

(305.547,33,–YTL.)

4-

KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ
NOTERLİĞİ

345.751.930.000,–
TL.

(345.751,93,–YTL.)

5-

GEDİZ NOTERLİĞİ

208.506.110.000,–
TL.

(208.506,11,–YTL.)

6-

IĞDIR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

248.629.480.000,–
TL.

(248.629,48,–YTL.)

7-

KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ
NOTERLİĞİ

371.106.000.000,–
TL.

(371.106,00,–YTL.)

8-

KARASU NOTERLİĞİ

101.965.430.000,–
TL.

(101.965,43,–YTL.)

9-

KIRIKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ

194.110.020.000,–
TL.

(194.110,02,–YTL.)

10 - MUDANYA NOTERLİĞİ

248.756.410.000,–
TL.

(248.756,41,–YTL.)

11 - SERİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

294.633.720.000,–
TL.

(294.633,72,–YTL.)

12 - SİLİFKE İKİNCİ NOTERLİĞİ

166.617.785.473,–
TL.

(166.617,79,–YTL.)

13 - TEKİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

376.688.630.000,–
TL.

(376.688,63,–YTL.)

14 - TİRE İKİNCİ NOTERLİĞİ

161.054.810.000,–
TL.

(161.054,81,–YTL.)

15 - TURHAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ

136.455.490.000,–

(136.455,49,–YTL.)

TL.
16 - UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

174.693.990.000,–
TL.

(174.693,99,–YTL.)

17 - ÜNYE İKİNCİ NOTERLİĞİ

220.371.280.000,–
TL.

(220.371,28,–YTL.)

[R.G. 25 Kasım 2005 – 26004]
—— • ——
MÜNHAL NOTERLİKLER
2004 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı birinci sınıf Diyarbakır Birinci Noterliği 1
Ocak 2006, Kadıköy Onuncu Noterliği 1 Ocak 2006 ve Sivas Birinci Noterliği 2 Ocak 2006
tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
Sıra
No

Noterliğin Adı

2004 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1 - DİYARBAKIR BİRİNCİ
NOTERLİĞİ

590.567.240.000,–
TL.

(590.567,24,–YTL.)

2 - KADIKÖY ONUNCU NOTERLİĞİ

582.868.030.000,–
TL.

(582.868,03,–YTL.)

3 - SİVAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ

481.203.320.000,–
TL.

(481.203,32,–YTL.)

[R.G. 25 Kasım 2005 – 26004]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİK
2003 yılı gayrisafi geliri 12.619.529.000,–TL. (12.619,53,–YTL.) olan ÜÇÜNCÜ SINIF
(Burdur) Altınyayla Noterliği münhaldir.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet
Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 7000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru
dilekçelerine 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı,
sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası
olup, olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek
beyannameyi ve varsa soyadındaki değişikliği gösterir belgeyi eklemeleri gerekmektedir.
Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate
alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
[R.G. 25 Kasım 2005 – 26004]
—— • ——
MÜNHAL NOTERLİK
2004 yılı gayrisafi geliri 232.770.310.000,–TL. (232.770,31,–YTL.) olan ikinci sınıf
Sinop Noterliği 10 Ocak 2006 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF ve
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
[R.G. 25 Kasım 2005 – 26004]
—— • ——
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2004 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan BİRİNCİ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
Sıra
No

Noterliğin Adı

2004 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1-

ALTINDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

736.150.350.000,–
TL.

(736.150,35,–
YTL.)

2-

ANKARA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

376.783.690.000,–
TL.

(376.783,69,–
YTL.)

3-

ANKARA YİRMİDOKUZUNCU
NOTERLİĞİ

430.378.100.000,–
TL.

(430.378,10,–
YTL.)

4-

BEŞİKTAŞ ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

501.700.873.635,–
TL.

(501.700,87,–
YTL.)

5-

İSTANBUL OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ

335.749.000.000,–
TL.

(335.749,00,–
YTL.)

6-

KARŞIYAKA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

358.180.680.000,–
TL.

(358.180,68,–
YTL.)

7-

SİNCAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

385.367.160.000,–
TL.

(385.367,16,–
YTL.)

[R.G. 25 Kasım 2005 – 26004]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİK
2004 yılı gayrisafi geliri 593.207.010.000,– TL. (593.207,01.– YTL) olan birinci sınıf
Bornova Beşinci Noterliği 19 Aralık 2005 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf
Noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
[R.G. 16 Kasım 2005 – 25995]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/313 Esas sayılı dava dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından; 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp Veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme Ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dava dosyası için uygulanmasına ve adı
geçen kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
[R.G. 20 Kasım 2005 – 25999]
—— • ——
Karşıyaka 3. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2005/237 Esas sayılı dava dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından; 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp Veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme Ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dava dosyası için uygulanmasına ve adı
geçen kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
[R.G. 20 Kasım 2005 – 25999]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
Antalya 2. İdare Mahkemesine ait 2003/1332 Esas sayılı dosyanın kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersansıntısı, Sevyap veya Heyelan sebebiyle mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve adı geçen Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
[R.G. 24 Kasım 2005 – 26003]
—— • ——

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından :
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN ADAYLARININ SEÇİMİNE DAİR İLAN
1 – Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu tarafından ;
Yargıtay üyeleri,
Danıştay üyeleri,
Birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar
Hukuk profesörleri,
En az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş avukatlar,
En az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş birim sınıf noterler,
arasından üç başkan adayı seçimi yapılacaktır.
2 – Başvurular, Resmi Gazete’deki ilandan itibaren 16/12/2005 tarihine kadar belirtilen
belgelerin ekli olduğu dilekçeyle, Ahlatlıbel İncek Yolu 06095 Çankaya/Ankara adresinde
bulunan Akademi Başkanlığına bizzat yapılacaktır.
Dilekçeye eklenecek belgeler :
– Nüfus cüzdanı örneği.
– 6x9 ebadında bir adet renkli fotoğraf.
– Özgeçmiş.
– Aday adayının halen bulunduğu görevi ve işi ile ilgili olarak kurumundan alacağı
hizmet süresini gösteren onaylı belge aslı.
3 – Seçim, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunca yukarıda adreste 22/12/2005
Perşembe günü saat 14.00’te yapılacaktır.
4 – Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına aday olacaklara;
4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 9 uncu maddesi ile Türkiye Adalet
Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri uyarınca duyurulur.
[R.G. 28 Kasım 2005 – 26007]
—— • ——
18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
- 10.11.2005 Tarih ve 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun, yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.

