T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
16– 22 Aralık 2005

Yayımlandığı Tarih
23 Aralık 2005

Sayı
291

İÇİNDEKİLER
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyette İşleri Yürütmek
Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında
2005/9815 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 22 Aralık 2005 – 26031)
Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 16 Aralık 2005 – 26025)
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Aralık 2005 – 26031)
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları
Yönetmeliği
(R.G. 20 Aralık 2005 – 26029)
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik
(R.G. 20 Aralık 2005 – 26029)
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci Maddesine Göre 2
Yıllık Yükselme Sürelerini Aldıkları Aylıkta Aralık 2005 Dönemi Sonuna
Kadar Bitiren Adlî Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları İle İdarî
Yargı Hâkimlerinin Adlarını Belirtir Liste
(R.G. 16 Aralık 2005 – 26025)
Birinci Dereceye Yükselmiş Olup 31/12/2005 Tarihi İtibariyle Birinci
Sınıfa Ayrılma İncelemesine Tâbi Tutulacak Olan Adlî Yargı Hâkim ve
Cumhuriyet Savcılarının Adlarını Belirtir Liste (R.G. 21 Aralık 2005 – 26030)
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/145, K: 2005/23 (Yürürlüğü Durdurma)
Sayılı Kararı (R.G. 17 Aralık 2005 – 26026)
Anayasa Mahkemesinin E: 2003/73, K: 2003/86 Sayılı Kararı
(R.G. 20 Aralık 2005 – 26029)
Maliye Bakanlığından Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:
25)
(R.G. 16 Aralık 2005 – 26025)
Maliye Bakanlığından Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği (Seri No:
37)
(R.G. 16 Aralık 2005 – 26025)
Maliye Bakanlığından Tahsilat Genel Tebliği seri No: 437
(R.G. 16 Aralık 2005 – 26025)
Maliye Bakanlığından Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebilği Seri No:
23
(R.G. 17 Aralık 2005 – 26026)
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 354)
(R.G. 17 Aralık 2005 – 26026)
Maliye Bakanlığından Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)
(R.G. 18 Aralık 2005 – 26027)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Vadesine En Çok 3 Ay Kalan
Senetler Karşılığında Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto
Faiz Oranı Hakkında Tebliği (R.G. 20 Aralık 2005 – 26029)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 22 Aralık 2005 – 26031)

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2005/9815
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere geçici
personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan DevletBakanı ve Başbakan
Yardımcılığının 6/5/2005, 10/10/2005, 1/12/2005 tarihli ve 7508, 17625, 20429 sayılı yazıları
üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004
tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme
Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin DiğerKamu
Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a
göre, BakanlarKurulu’nca 12/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
12/12/2005 Tarihli ve 2005/9815 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1 — Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere,
ekli listede kurumu, teşkilatı, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (2.565) kişi, 3/5/2004
tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme
Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"

çerçevesinde, her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak
sözleşmeli çalıştırılabilir.
Madde 2 — 1 inci madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinin 1,4,6 ve 7 numaralı alt
bentlerinde belirtilen şartlar aranır.
Madde 3 — Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri
dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.
a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar,
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar,
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 15.000 gösterge
rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları
memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre
harcırah ödenir.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz
kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.
Madde 4 — Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad
altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar kurumlarınca ayrıca
tespit edilir.
Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılır. Hizmet
sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip
eden aybaşında ödenir.
Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve
damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.
Madde 5 — Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet
memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak, geçici personel
kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.
Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında
herhangi bir ek ücret ödenmez.
Madde 6 — Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir
iş yapamaz.
Madde 7 — Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan
fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de
geçerlidir.
Madde 8 — Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele;
a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir.
b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2
günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan
kısım için ücret ödenmez.
c) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun
evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay
için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.
d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten
itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde,
doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu
takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde
çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda

belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında
annenin saat seçim hakkı vardır.
Madde 9 — Geçici personel, bu Kararda belirtilen işler dışında herhangi bir işte
çalıştırılamaz.
Madde 10 — Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair
adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.
Madde 11 — Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.
Madde 12 — Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme
örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan
sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.
Madde 13 — Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda
Kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir ve sonucundan adı geçen Başkanlığa
bilgi verilir.
Madde 14 — Geçici personel, atandıkları yerin, iş akitlerinin feshedildiği andaki görev
yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde (1 inci maddede belirtilen
Esasların geçici 1 inci maddesi kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri
ikametgah adresindeki mahalli sınırlarla aynı olması halinde) atama emirlerinin kendilerine
tebliğ edildiği günü izleyen gün, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin
kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamak zorundadırlar.
Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler
rapor müddetinin bitiminde başlar.
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve
başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı
aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir.
Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar
ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan
faydalanamazlar.
Askerlik görevini yapmakta olanlara ilişkin bu maddenin bildirim ve diğer esaslara
ilişkin süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar.
Madde 15 — Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet
sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte
sona erer.
Madde 16 — Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan
ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.
Madde 17 — Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 18 — Bu Karar hükümlerini ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı,
Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Danıştay
Başkanı ile Yargıtay Başkanı yürütür.
Kurum Adı
Teşkilatı
Adalet Bakanlığı
Taşra
Milli Eğitim Bakanlığı
Taşra
İçişleri Bakanlığı
Taşra
Yargıtay Başkanlığı
Merkez
Danıştay Başkanlığı
Merkez
Devlet Personel Başkanlığı
Merkez
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

LİSTE
Adedi
290
1.000
1.000
50
15
10
Taşra

Sözleşme Süresi
2005 Mali Yılı
2005 Mali Yılı
2005 Mali Yılı
2005 Mali Yılı
2005 Mali Yılı
2005 Mali Yılı
200
2005 Mali Yılı

TOPLAM

2.565

[R.G. 22 Aralık 2005 – 26031]
—— • ——

Yönetmelikler
Devlet Bakanlığından:
Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Muhafaza Görev Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 2 — Bu Yönetmelik; 18/12/1940 tarihli ve 3944 sayılı Gümrük Muhafaza ve
Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanunu, 16/7/1956 tarihli ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın
Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri
Hakkında Kanun ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır."
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.
"Adli Kolluk: 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12
nci maddeleri, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanununun 7 nci maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9/7/1982 tarihli ve
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen
soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini,
Adli Kolluk Sorumlusu: İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı
tarafından atamalarındaki usule göre görevli adlî kolluğun komutanını/âmirini,
Adli Kolluk Görevlileri: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri,
10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci
maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 9/7/1982 tarihli ve 2692
sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesi ve 3/11/1983 tarihli ve
83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilâtı Görev ve
Yetkileri Yönetmeliğinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapmak üzere, tâbi oldukları
atama usulüne göre görevlendirilen komutan, âmir, memur ve diğer görevlileri,"
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 6 — Genel Müdürlük, Türkiye Gümrük Bölgesinde; 18/12/1940 tarihli ve
3944 sayılı Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun,
19/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2/7/1993 tarihli ve 485
sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanun, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla
Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun, 22/3/1971 tarihli ve 1380
sayılı Su Ürünleri Kanunu, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanun, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Paranın Önlenmesine
Dair Kanun, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirir."
MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde geçen "EK 2/B" ibaresi madde
metninden çıkartılmıştır.
MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 25 — Türk liman ve iskelelerinden yabancı limanlara hareket edecek yerli ve
yabancı gemiler, gümrük kontrolüne tabi tutulmadan ve soru kağıdı vermeksizin hareket
edemezler. Aksi halde Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmak üzere konu,
ilgili Gümrük İdaresine bildirilir.
Türk Bayraklı gemilerin kaptanları, gemideki yakıt ve kumanyalarına ilişkin bilgileri
içeren EK-2/B Yakıt ve Kumanya İşlemleri Formlarını doldurarak kontrol işlemlerini yapan
Gümrük Muhafaza Memuruna verir."
MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Aramalarda Uyulacak Hususlar
Madde 72 — Aramalarda, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır."
MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 75 — Aramalarda, ilgili kanunlarda belirtilen usul ve esaslara muhalif
hareket eden görevliler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri tatbik olunur."
MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Bilgi Verme
Madde 76 — Adli kolluk görevi bulunmayan Gümrük Muhafaza amir ve memurları
kendi görevleri ile ilgili suça ilişkin şikayet ve ihbarları derhal görev yerindeki adli kolluk
sorumlusuna, görev alanında olmayan suça ilişkin ihbar ve şikayetleri ise ilgili diğer adli
kolluk sorumlusuna iletir.
Adlî kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri;
elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet savcısına
bildirir ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli
soruşturma işlemlerine başlar. Kaçakçılığın diğer bağlantılarıyla bir bütün olarak ortaya
çıkarılmasının başka bir Başmüdürlüğün görev ve yetki alanı içinde bir takip ve operasyon
gerektirmesi halinde, İdareler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinde Cumhuriyet savcısının
talimatına göre hareket edilir.
Olaya müdahale edilmesinin ardından, kaçakçı ve kaçak eşya ile ilgili olarak elde
edilen bilgilerin genel hatlarıyla özetlendiği Kaçakçılık Olayı Ön Bilgi Formu ivedi olarak
Genel Müdürlüğe gönderilir."
MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Yakalama ve Gözaltına Alma
Madde 77 — Gümrük Muhafaza Amir ve Memurları;
a) Gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet savcısına veya derhâl âmirlerine
müracaat imkânı olmayan hâllerde; hakkında yakalama emri düzenlenmesi veya tutuklama
kararı verilmesi gereken kişileri ya da suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan
diğer hâllerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser,
emare ve delil bulunan şüphelileri,
b) Kolluk kuvvetinin kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik edenleri ve
aldığı tedbirlere uymayanları,
c) Görev yaparken mukavemette bulunan veya görevinden alıkoymak maksadıyla
kolluk kuvvetine zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları taktirde hareketlerine devam
etmeleri ihtimali bulunan kişileri,

d) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama emri, yakalama ve tutuklama kararı
bulunanları veya kanunla istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri için yakalanması
gerekenleri,
e) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri alan, satan, bulunduran veya kullananları,
f) Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren veya hakkında sınır dışı
etme veya geri verme kararı alınan kişileri,
g) Gümrüklü sahalarda rastlanılan ve haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama ve
tutuklama kararı bulunanları,
h) Kimliğini bir belge ile veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin
tanıklığı ile ispat edemeyenler ile gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen
kişileri, aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya gerçek kimliği ortaya
çıkıncaya kadar yirmi dört saati geçmemek üzere,
yakalayabilir.
Yakalama birinci fıkrada belirtilen yetkiler çerçevesinde, hâkim kararı veya
Cumhuriyet savcısının emriyle veya doğrudan kolluk kuvveti veya suçüstü hâlinde herkes
tarafından yapılabilir.
Yakalanan kişinin kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek
amacıyla kaba üst araması yapılarak, silâh ve bunun gibi unsurlardan arındırılması sağlanır.
Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya
bozulmasını önleyecek tedbirler alınır.
Yakalanan kişiye, suç ayrımı gözetilmeksizin yakalama sebebi ve hakkındaki iddialar
ile susma ve müdafiden yararlanma, yakalanmaya itiraz etme hakları ile diğer kanunî hakları
ve itiraz hakkını nasıl kullanacağı, herhâlde yazılı, bunun hemen mümkün olmaması hâlinde
sözlü olarak derhâl bildirilir.
Kolluk kuvveti tarafından yapılan yakalama hâlinde işlem, yakalanan kişi ve
uygulanan tedbirler derhâl Cumhuriyet savcısına bildirilir.
Yakalamadan ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin emirden, yakalananın bir
yakınına veya belirlediği bir kişiye Cumhuriyet savcısının emriyle gecikmeksizin haber
verilir.
Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın, hangi suç nedeniyle,
hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, hangi
kolluk mensubunca tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır, bu
tutanağın bir sureti yakalanan kişiye verilir. Bu kişiye ayrıca haklarının yazılı olarak
bildirildiğini ve kendisi tarafından da bu hususun anlaşıldığını belirten bu Yönetmeliğe ekli
"Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu" (EK-5/A ve EK5/B) tanzim edilerek imzalı bir örneği verilir.
Suç işlerken rastlanması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması
ihtimalinin bulunması veya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması nedeniyle
başkaları tarafından yakalanıp kolluk görevlilerine teslim edilen veya bu hâllerde kolluk
görevlilerince yakalanan ya da haklarında tutuklama kararı veya yakalama emri
düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına
veya âmirlerine derhâl başvurma imkânı bulunmaması sebebiyle kolluk görevlilerince
yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri
doğrultusunda işlem yapılır. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen sözlü emir, en kısa
zamanda yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri iletişim vasıtasıyla ilgili
kolluğa bildirilir; aksi hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına hazır edilir. Ancak, kolluk
görevlisi emrin yazılı hâle getirilmesini beklemeden sözlü emrin gereğini yerine getirir.
Yakalanan kişi, Cumhuriyet savcısının emri ile serbest bırakılmazsa, soruşturmanın
tamamlanması için gözaltına alınır.
Muhafaza altına alınmak amacıyla yakalanan kişiler hakkında da bu maddenin üçüncü
fıkrası hükmü uygulandıktan sonra, yakalama sebebi, yakalamaya itiraz etme hakkı ve bu
hakkı nasıl kullanılacağı derhâl bildirilir. Bu kişilerden ıslah veya tedavi kurumuna

götürülmesi gerekenlerin ilgili kurumlarca teslim alınmaları sağlanır. Teslim alınmaması
hâlinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve tutanağın bir sureti mülkî amire gönderilir."
MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 80 — Adli görevlerle ilgili aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle
kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan kimliğini gösterir.
Üst araması, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır.
Üst ve eşya araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya
aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.
Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da, mümkünse elektromanyetik
cihazlarla, değilse beş duyu organı aracılığıyla aranır. Sahipsiz eşya hakkında da aynı hüküm
uygulanır.
Kişi direndiği takdirde üst ve eşya araması orantılı güç kullanılarak gerçekleştirilir.
Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin
yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Başka yere
götürülerek arama yapılamaz. Gerektiğinde kolluk aracından veya yakındaki kapalı bir
yerden yararlanılabilir.
Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar,
içinde müsadereye tâbi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz; açıksa dahi yazılı
bilgiler okunamaz.
Kişinin kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıdığına ilişkin makul şüphenin
bulunması ve aramanın amacına başka türlü ulaşılamaması hâlinde, üst araması aşağıda
belirtilen şekilde giysiler çıkartılmak suretiyle yapılabilir:
a) Arama yapılmadan önce, bu aramayı yapmanın neden gerekli görüldüğü ve nasıl
yapılacağı, o birimde görevli en üst kolluk âmiri tarafından ilgiliye bildirilir.
b) Arama, aynı cinsiyetten görevliler tarafından yapılır; arama işlemi kimsenin
görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir.
c) Arama, kişinin utanma duygusunu en az ihlâl edecek bir şekilde yapılır; önce
bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır; bedenin alt kısmındaki giysiler, üst kısmındaki
giysiler giyildikten sonra çıkarttırılır. Bu giysiler mutlaka aranır.
d) Arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir.
e) Arama, mümkün olduğunca kısa bir süre içinde bitirilir.
Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse,
kişi yakalanır.
Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir."
MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 81 — Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak
yakalanması hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu
belirlenir.
Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin
uzatılması, serbest bırakılması veya adlî mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de
sağlık durumu hekim raporu ile tespit edilir.
Gözaltına alınanlardan herhangi bir nedenle sağlık durumu bozulanlar ile sağlık
durumundan şüphe edilenler, derhâl hekim kontrolünden geçirilerek gerekiyorsa tedavileri
yaptırılır. Bu durumdaki kişilerden kronik bir rahatsızlığı olanların, istekleri hâlinde varsa
kendi hekimi nezaretinde resmî hekim tarafından muayene ve tedavi edilmeleri sağlanır.
Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk görevlisi ile
bu kişiyi tıbbî muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı olması zorunludur. Ancak
personel yetersizliği nedeniyle farklı kolluk görevlisinin bulunmaması hâlinde bu durum
belgelendirilir.
Tıbbî muayene, kontrol ve tedavi, adlî tıp kurumu veya resmî sağlık kuruluşlarınca
yapılır.

Hekim raporu üç nüsha hâlinde düzenlenir. Kolluk görevlileri tarafından, hekim
raporunu verecek birime, yakalananın nezarethaneye giriş raporu mu, yoksa çıkış raporu için
mi getirildiği yazılı olarak bildirilir.
Yakalama veya nezarethaneye giriş raporunun bir nüshası raporu tanzim eden sağlık
kuruluşunda saklanır, ikinci nüshası gözaltına alınana, üçüncü nüsha ise soruşturma
dosyasına eklenmek üzere ilgili kolluk görevlisine verilir.
Gözaltı süresinin uzatılması veya yer değişikliği ya da nezarethaneden çıkış sırasında
düzenlenen hekim raporlarından; bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır, iki nüshası ise
raporu düzenleyen sağlık kuruluşunca kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet
başsavcılığına en seri şekilde gönderilir. Bunlardan bir nüshası Cumhuriyet savcısı
tarafından gözaltına alınanın kendisine veya vekiline verilir, bir nüshası ise soruşturma
dosyasına eklenir. Bu raporların düzenlenmesinde ve Cumhuriyet başsavcılığına
gönderilmesinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 157 nci maddesinde belirtilen
gizlilik kurallarına uyulur ve bu amaçla gerekli tedbirler ilgili sağlık kuruluşunca alınır.
Hekim, muayene esnasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94 üncü maddesinde
belirtilen işkence, 95 inci maddesinde belirtilen neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence ve
96 ncı maddesinde belirtilen eziyet suçlarının işlendiği yolunda herhangi bir bulguya
rastlaması hâlinde, keyfiyeti derhâl Cumhuriyet savcısına bildirir. Bu durumda 1/6/2005
tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesinde Beden
Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7 ve 8
inci maddelerine göre işlem yapılır.
Hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi
çerçevesinde yapılması esastır. Ancak, hekim kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek
muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu istek
belgelendirilerek yerine getirilir. Bu durumda gözaltına alınan kişinin talebi hâlinde müdafiî
de muayene sırasında gecikmeye neden olmamak kaydıyla hazır bulunabilir.
Kadının muayenesi, talebi hâlinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından
yapılır. Muayene edilecek kadının talebine rağmen kadın hekimin bulunmaması halinde,
muayene sırasında hekim ile birlikte sağlık mesleği mensubu bir kadın personelin
bulundurulmasına özen gösterilir."
MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 82 — Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin
yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir.
İstihbarat çalışması, risk analizi, ihbar ya da dışarıdan anlaşılır emareler sonucunda
kişilerin üzerlerinde, çantalarında ya da sürücüsü oldukları taşıtlarda kaçak eşya ve
maddelerin olduğu yönünde şüphe ve kanaatin oluşması halinde, ilgili kişilerin, yanında
kaçak ve yasak nevinden eşya olup olmadığı hususunda beyanları alınır.
Bir kaçakçılık olayının tahkiki kapsamında, kaçak zannı ile elkonulan ve yapılan
araştırmalar sonucunda da kaçak eşya olduğu kanaat ve sonucuna varılan eşya, suç delilleri
ve şüphelilerin bütün şerik ve bağlantılarıyla birlikte ortaya konulmasını müteakip derhal bir
Kaçak Olay Tespit ve Elkoyma Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağa, başından sonuna
kadar elkoyma sürecindeki gelişmeler sırasıyla ayrıntılı bir şekilde kaydedilir. Bu çerçevede,
olayın ortaya çıkarılmasının temelini teşkil eden bilginin, bir istihbarat çalışmasına, yapılan
risk analizi sonrası varılan şüpheye ya da bir ihbara dayanıp dayanmadığı ihbarcının ismi
zikredilmemek kaydıyla belirtilir.
Kaçak Olay Tespit ve Elkoyma Tutanağında, elde edilen sübutu deliller karşısında
kaçakçılık suçunun maddi, manevi ve hukuki unsurları elden geldiğince boşluk ve kuşkuya
yer bırakılmayacak şekilde sebep-sonuç ilişkileriyle birlikte ortaya konulmaya çalışılır.
Kaçak Olay Tespit ve Elkoyma Tutanaklarında; aramaya ilişkin hakim kararının tarih
ve sayısı ile mülki amirinin veya Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılan
hallerde emrin tarih ve sayısı; elkoymaya ilişkin hakim kararının veya gecikmesinde sakınca

bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emir tarih ve sayısının, Cumhuriyet savcısına
ulaşılamadığı hallerde yapılan elkoyma işleminde kolluk amirinin yazılı emrinin tarih ve
sayısı; olay ve kanıtları; şüphelilerin kimlik, iş ve ikamet yeri bilgileri; kaçak eşyanın cins,
nevi, nitelik ve niceliklerine ilişkin sayım-tespit bilgileriyle varsa nakil vasıtasının marka,
plaka ve şase numarası ile yüküne ilişkin TIR karnesi, konşimento ve yük beyannameleri
sayı ve tarihleri; araçların zula tabir edilen özel tertibatlı gizli bölmeleri içerip içermedikleri;
üst, çanta ve taşıtların aranmasında şüphelinin kendisine, eşyasına ve taşıtına herhangi bir
zarar verilip verilmediğine dair bilgiler mutlak surette belirtilir. Eşya sahipli ise sayım ve
tespit işlemlerinin mutlaka eşya sahibinin huzurunda yapılması gerekir.
Eğer sayım ve tespit olay mahallinde yapılamıyorsa eşya mühür altına alınır ve
tespitleri merkezde yapılmak üzere eşya sahibi ile birlikte ilgili Müdürlüğe getirilir. Söz
konusu tutanak, eşya sahibi ya da sürücü ile sadece bu olaya elkonulması eyleminde bilfiil
bulunan görevliler tarafından imzalanır. Kaçak Olay Tespit ve Elkoyma Tutanağı, önce
olaya elkoyan kolluk görevlileri, sonra şahitler ve en son olarak da şüpheli tarafından
imzalanır. Hariçten iki şahidin temini mümkün olmayan hallerde, tutanak şahitsiz olarak
düzenlenir. Kaçak olayla ilgili doküman ve belgeler mevcutsa bu da tutanakta belirtilir.
Tutanağın her sayfası ilgililerce imzalanır."
MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 83 — Yakalanan eşyanın, cins ve nevi ile kaçakçılık ve varsa gizleme
yönteminin belgelendirilmesi için, bütün şekil ve görünümün ortaya konulmasını sağlayacak
şekilde farklı boyutlardan renkli fotoğrafları çekilir. Kaçak eşyanın özelliğinden dolayı
kamera filmine alınmasında büyük yarar görülmesi halinde ve mümkünse eşya filme alınır."
MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 85 — Üst araması yapılan kişinin nezarethaneye girişi, bu Yönetmeliğe ekli
Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Deftere (EK-6) kaydedilerek sağlanır.
Nezarethane işlemlerinde;
a) Aynı suçla ilgisi olanlar, birbirine hasım olanlar, erkek ve kadınlar bir araya
konulmazlar, çocuklar yetişkinlerden ayrı tutulurlar.
b) Nezarethanede zarurî hâller dışında beşten fazla kişi bir arada bulundurulmaz.
c) Tuvalet, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçların giderilmesi görevli memurun gözetiminde
sağlanır.
d) Yiyecek ve içecekler önceden kontrol edilir.
e) Gözaltına alınan kişi saldırgan bir tutum sergilemeye başladığı veya kendisine zarar
vermeye kalkıştığı takdirde önce sözle kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu mümkün
olmadığı takdirde, hareketini giderecek derecede kuvvet kullanılabilir. Ancak zarurî
olmadıkça gerek kendisinin gerek başkasının hayatı, vücut bütünlüğü veya sağlığı tehlikeye
girmedikçe kuvvet kullanılmaz.
f) Saldırgan tutum ve davranışları kontrol altına alınamayan kişiler tıbbî müdahalede
bulunulması için sağlık kuruluşlarına gönderilir.
g) Gözaltına alınan kişilerin yaşama haklarını koruyucu gerekli önlemler alınarak, bu
amaçla ilgili gözetlenebilir. Gözetleme işlemi teknik imkânlar ölçüsünde kayda alınabilir.
h) Gözaltındaki kişinin beslenme, nakil, sağlığının korunması ve gerektiğinde tedavisi,
yakalandığının yakınlarına haber verilmesi giderleri ilgili birimin bağlı olduğu Bakanlığın
bütçe ödeneklerinden karşılanır."
MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 86 — Nezarethaneler en az 7 metrekare genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde
ve duvarlar arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde düzenlenir. Yeterli doğal
ışıklandırma ve havalandırma imkânları sağlanır. Ancak, şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle
nezarethane imkânlarının yetersiz olması durumunda, nezarethaneler için öngörülen fizikî
şartlara sahip başka yerler de kullanılabilir.
Nezarethanelerde gözaltına alınan kişilerin yatmaları ve oturmaları için yeteri kadar

sabit ve dayanıklı oturma yerleri bulundurulur.
Mevsim ve gözaltı yerlerinin maddî şartları da dikkate alınarak, geceyi gözaltında
geçirecek şahıslar için yeterli miktarda battaniye ve yatak temin edilir.
Tuvalet, banyo ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirler alınır.
Nezarethane girişine, onaylanmış nezarethane talimatı asılır.
İç ve dış emniyeti sağlanmış, özel surette hazırlanmış, teknik donanımlı, bağımsız
yerlerin ifade alma odası olarak kullanılmasına özen gösterilir.
Mevcut nezarethane ve ifade alma odalarının standartlara uygun hâle getirilmesi bütçe
imkânları çerçevesinde sağlanır."
MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 87 — Nezarethane ve ifade alma odalarının standartlara uygunluğu yetkili
birimler tarafından denetlenir."
MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 88 — 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre
yakalanan kişi Cumhuriyet savcısı tarafından bırakılması emredilmezse, soruşturmanın
tamamlanması için gözaltına alınır.
Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için
zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en
yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan suçlara bakmakla görevli olan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giriyorsa bu süre
kırksekiz saattir."
MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 89 — Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasında güçlük veya
şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini her defasında bir
günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı
süresinin uzatılması emri, gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. Kimse, bu süreler geçtikten
sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden mahrum bırakılamaz.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan suçlara bakmakla görevli olan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan;
Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan
kişiler hakkında, aynı Kanununun 91 inci maddesinin bir ve üçüncü fıkralarında dört gün
olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararı ile yedi güne kadar
uzatılabilir. Hâkim, karar vermeden önce yakalanan ve gözaltına alınan kişiyi dinler."
MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Yakalama İşlemine Karşı Hakime Başvurma ve Yakalananların Yetkili
Mahkemeye Götürülmesi
Madde 90 — Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına
ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafi veya kanunî
temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı hemen serbest bırakılmasını
sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Yakalanan kişinin dilekçesi yetkili hâkime en
seri şekilde ulaştırılır.
Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya
kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkim veya
mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır;
serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek
üzere tutuklanır."
MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 91 — Yakalanan kişi, gözaltına alınmasını gerektirecek bir nedenin tespit
edilememesi veya yakalama sebebinin ortadan kalkması hâlinde Cumhuriyet savcısının emri
ile kolluk kuvvetince derhâl salıverilir.

Yakalanan kişi, hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gereken kişilerden ise ilgili
kuruma teslim edilir.
Gözaltı süreleri azamî süreler olup, gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin en kısa
sürede bitirilmesi esastır.
Gözaltına alınanlar, işlemleri bitirildikten sonra gözaltı süresinin dolması
beklenmeksizin kolluk kuvvetince ilgili Cumhuriyet başsavcılığına derhâl sevk edilir.
Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin
Cumhuriyet savcısının emrine karşı, hâkime yapılan başvuru üzerine verilen serbest bırakma
kararı derhâl uygulanır.
Emanete alınan şahsî eşya ve para eksiksiz olarak ilgilisine teslim edilerek ve girişte
tanzim edilen güvenlik araması tutanağına şerh düşülerek kendisine imzalatılır.
Sevk veya serbest bırakma işlemi ve sebebi, bu Yönetmeliğe ekli Sevk/Serbest
Bırakma Tutanağına (EK-7) bağlanır, bunun bir sureti gözaltından çıkarılan kişiye verilir."
MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 92 — Suçluluğu bir yargı hükmüyle kesinleşene kadar kişinin masumiyeti
esastır ve Gümrük Muhafaza İdarelerince yürütülecek soruşturmalar 04/12/2004 tarihli ve
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla gizlidir. Bu
nedenle, soruşturma safhasında gözaltındaki bir kişinin "suçlu" olarak kamuoyuna
duyurulmasına, basın önüne çıkartılmasına, yer gösterme gibi soruşturmaya ilişkin işlemlerin
basın önünde veya iştirakiyle yapılmasına, kişilerin basınla sorulu cevaplı
görüştürülmelerine, görüntülerinin alınmasına, teşhir edilmelerine ve soruşturma evrakının
yayımlanmasına sebebiyet verilmez."
MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Çocuklarla İlgili Özel Hüküm
Madde 93 — Çocuklar bakımından yakalama ve ifade alma yetkileri aşağıdaki şekilde
sınırlandırılmıştır:
a) Fiili işlediği zaman oniki yaşını doldurmamış olanlar ile onbeş yaşını doldurmamış
sağır ve dilsizler;
1) Suç nedeni ile yakalanamaz ve hiçbir suretle suç tespitinde kullanılamaz.
2) Kimlik ve suç tespiti amacı ile yakalama yapılabilir. Kimlik tespitinden hemen
sonra serbest bırakılır. Tespit edilen kimlik ve suç, mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından
tedbir kararı alınmasına esas olmak üzere derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.
b) Oniki yaşını doldurmuş, ancak onsekiz yaşını doldurmamış olanlar suç sebebi ile
yakalanabilirler. Bu çocuklar, yakınları ile müdafiye haber verilerek derhâl Cumhuriyet
başsavcılığına sevk edilirler; bunlarla ilgili soruşturma Cumhuriyet başsavcısı veya
görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır ve aşağıdaki hükümlere göre
yürütülür:
1) Çocuğun gözaltına alındığı ana-baba veya vasisine bildirilir.
2) Kendi talebi olmasa bile müdafiden yararlandırılır, ana-baba veya vasisi müdafi
seçebilir.
3) Müdafi hazır bulundurulmak şartı ile şüpheli çocuğun ifadesi alınır.
4) Kendisinin yararına aykırı olduğu saptanmadığı veya kanunî bir engel bulunmadığı
durumlarda ana-babası veya vasisi ifade alınırken hazır bulunabilir.
5) Yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur.
6) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yazılı suçlar büyüklerle
beraber işlendiği takdirde soruşturma evresinde çocuklarla ilgili evrak ayrılır, soruşturmaları
ayrı ayrı yürütülür.
7) Çocukların kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur.
8) Suçun mağduru çocuksa, bunlara karşı işlenen suçüstü hâllerinde, kovuşturulması
suçtan zarar gören kimsenin şikâyetine bağlı olan fiillerde şüphelinin yakalanması ve
soruşturma yapılması için şikâyet şartı aranmaz.

9) Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından
yerine getirilir.
Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak, zorunlu hâllerde çocuğun
kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından
doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlemler alınır."
MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 94 — Şüphelinin ifadesinin alınmasında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Şüphelinin kimliği saptanır. Şüpheli, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak
cevaplandırmakla yükümlüdür.
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği,
müdafiîn ifade sırasında hazır bulunabileceği kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda
olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından
bir müdafi görevlendirilir.
d) Müdafi sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye
sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir
müdahalede bulunamaz. Hukukî yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması
anlamına gelmez. Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir ve müdafiîn her
türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 95 inci maddesi hükmü saklı kalmak
üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.
f) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir.
g) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve
kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri
sürme imkânı tanınır.
h) İfade verenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır.
i) İfade işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılabilir.
j) İfade bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta şunlar yer alır:
1) İfade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih,
2) İfade alma sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren kişinin
açık kimliği,
3) İfade alma sırasında, yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler
yerine getirilmemiş ise nedenleri,
4) Tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve
imzaları,
5) İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.
İfade esasları bu Yönetmeliğe ekli İfade Tutanağı (EK-8) formatına uygun olarak
yerine getirilir."
MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 95 — İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu
engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte
bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.
Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.
Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak
değerlendirilemez.
Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya
çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.
Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz."
MADDE 26 — Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 96 — Bu Yönetmeliğin yakalama, gözaltına alma ve ifade almaya ilişkin
bölümlerinde yer almayan hususlara ilişkin olarak 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğindeki
hükümler uyarınca işlem yapılır."
MADDE 27 — Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen
"… Ceza Muhakemeleri Usulü …" ibaresi "Ceza Muhakemesi", üçüncü fıkrasında geçen
"… zoralımına …" ibaresi ise "… müsaderesine …" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 28 — Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 111 — Göçmen kaçakçılığı suçunun failleri veya böyle bir suça iştirak
etmeksizin, daha önce ülkeye sokulmuş veya girmiş kaçak göçmenleri, maddi menfaat elde
etmek maksadıyla, yasal olmayan yollarla ülkeden çıkaranlar, yasal koşullara uymaksızın
ülkede kalmalarını olanaklı kılanlar, bu maksatla sahte kimlik veya seyahat belgelerini
hazırlayanlar veya temin edenler ya da bu suçlara teşebbüs edenler, kaçak olarak yakalanan
göçmenler ile uygulanan tedbirler derhal Cumhuriyet savcısına bildirilir ve alınacak talimata
göre işlem yapılır."
MADDE 29 — Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2/A, EK-2/B, EK-5/A, EK5/B, EK-6 ve EK-7 ekteki şekilde değiştirilmiş ve ekteki EK-8 ilave edilmiştir.
MADDE 30 — Aynı Yönetmeliğin 21, 78, 79, 82, 98, 102, 104, 106 ve 110 uncu
maddelerinde geçen "zapt etme" ibaresi "elkoyma" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 31 — Aynı Yönetmeliğin 82, 98, 99, 102, 103, 106 ve 110 uncu
maddelerinde geçen "zanlı" ibaresi "şüpheli" olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 32 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.

"EK-2/A
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
............................. Gümrük Muhafaza ...........................
Sıra No (Order No):
Tarihi (Date) :
GELİŞ (ARRIVAL)
YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİ FORMU
(FUEL AND CHANDLER TRANSACTIONS FORM)
I-TABLO : GEMİYE İLİŞKİN BİLGİLER(INFORMATION ABOUT VESSEL)
1. Geminin Adı(Name
of the Vessel)
2. Acentanın Adı ve
Adresi(Name
and
address of the Agency)
3. Sefer No(Sail No)

4.
Bayrağı(Flag)
5.Gideceği
Yer
(Destination)
6.Kumpanyası
(Company)

II- TABLO : YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİNE AİT BİLGİLER(Information about
Fuel&Chandler)
1. Geliş kontrolde tespit edilen yakıt ve yağlar(The fuel and oil identified at arrival)

Cinsi (Type)

Milli (M)(National)
Yabancı (Y)(Foreign)

2. Yakıt ve kumanya tespiti;
gemideki
defterlere
ve
Uygundur (acceptable)
beyana(Whether
the
identification of fuel and acceptable)
chandler are acceptable by
the records and decleration
kept at the vessel )
3.
Uygun
değil
ise
düzenlenen tutanağın tarih
ve saati (If not, the date and
time of the report issued)
4. Yakıt/Kumanya için daha
önceki limanlarda tatbik
edilmiş mühür var ise; tatbik
eden idare, adedi, yerleri ve
mühür numarası(In case any
seal was affixed on the
fuel/chandler in previous
ports; the Office affixing the
seal quantity and number of
these seals and the points of
which these seals are
affixed)
5. Yakıt/Kumanya işlemleri
nedeniyle, bu limanda fek
edilen (sökülen) mühür var
ise; adedi, numarası,yerleri
ve nedeni(In case any seal
was broken off at the port
where
fuel/chandler
transactions
are
conducted;quantity of these
seals reasons for the brake
off and the points at which
these seals are broken off)

Miktarı(Amount)

Uygun değildir
(not

6. Geminin limana gelişinde
yakıt/kumanya
işlemleri
nedeniyle
tatbik
edilen
mühür var ise; adedi,
numarası, yerleri ve nedeni
(In case any seal was affixed
at arrival quantity and
number of these seals, reason
for the affixation and the
points on which these seals
are affixed)
7. Diğer Hususlar(Other
Issues)

Gümrük Muhafaza Kontrol Amir ve Memurları
veya Vekili
(Customs Enforcement Control Chief and Officers)
his Deputy)"

Acenta Memuru
(Agent)

Kaptan
(Captain or

"EK-2/B
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
............................. Gümrük Muhafaza ...........................
Sıra No (Order No):
Tarihi (Date):
GİDİŞ (DEPARTURE)
YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİ FORMU
(FUEL AND CHANDLER TRANSACTIONS FORM)
I-TABLO(TABLE) : GEMİYE İLİŞKİN BİLGİLER(INFORMATION ABOUT VESSEL)
1. Geminin Adı(Name
of the Vessel)
2. Acentanın Adı ve
Adresi
(Name and address of
the Agency)
3. Sefer No(Sail No)

4.
Bayrağı(Flag)
5.
Gideceği
Yer
(Destination)
6.Kumpanyası
(Company)

II- YAKIT VE KUMANYAYA İLİŞKİN BİLGİLER (Informatıon About Fuel and
Chandler)
1. Bu limana gelişinde (geliş kontrolde) tespit 2. Gidiş kontrolde tespit edilen yakıt ve
edilmiş yakıt ve yağlar(Fuel and oil identified at yağlar
the arrival)
(Fuel and oil identified at departure)

Cinsi
(Type)

Milli (M)
(National)
Yabancı (Y)
(Foreign)

Miktarı(Amount)

Cinsi
(Type)

Milli (M)
(National)
Yabancı (Y)
(Foreign)

Miktarı
(Amount)

3. Bu limanda, yakıt/yağ alıp almadığı, almış ise
görülen
cinsi, numara ve tarihi(whether fuel/oil was
loaded at this port, if so, its type, number and
date)
4. Bu limanda, kumanya alıp almadığı, almış ise
görülen
belgenin cinsi ile numara ve tarihi (whether
chandler was added at this port, if so, the
checked document’s type, number and date)
5. Bu limana gelişinde düzenlenen Yakıt ve
Kumanya İşlemleri Formunda kayıtlı mühürlerin
sağlam olup olmadığı; sağlam değilse
nedeni(whether the stamps referred at the Fuel
and Chandler Transaction Form are intact. If not,
the reason to that)
6. Gidiş nedeniyle, yakıt/kumanya tatbik edilen
veya fek edilen mühür olup olmadığı; varsa
adedi, numarası ve yerleri (Whether any seal
affixed or broken off on fuel/chandler exists; if
so the quantity, number and the points on which
these seals are broken off at departure)
7. Gidiş yakıt/kumanya tespitinin gemideki
defterlere, ilgili belgelere uygun olup olmadığı,
değil ise düzenlenen tutanağın tarihi(Whether the
identification of fuel/chandler at departure is
acceptable by the records of the vessel and the
related documents.If so, date of the report
issued)
8. Diğer Hususlar(Other Issues)

Gümrük Muhafaza Kontrol Amir ve Memurları
Kaptan veya Vekili
(Customs Enforcement Control Chief and Officers)
or his Deputy)"

Acenta Memuru
(Agent)

(Captain

"EK-5/A

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞÜPHELİ VE SANIK HAKLARI FORMU
Şahsın Kimlik Bilgileri
Soyadı
: ................................ Doğum Tarihi
: ....../....../............
Adı
: ................................ Doğum Yeri
: ..........................................
Ana Adı
: ................................ Cinsiyeti
: ..........................................
Baba Adı
: ................................ Nüf.Kay.Old.Yer (İl/İlçe/Köy)
: ............./.............../............
T.C. Kimlik
Numarası
: ................................
Şahsın Yakalandığı
Tarih/Saat
: ........................................................
Yer (Cadde,Sokak vs.)
: ........................................................
Yakalamanın Hangi Koşullarda Yapıldığı
: ........................................................
Yakalamaya Neden Olan Suç
: ........................................................
Yakalamayı Yapan Görevli/Kişiler
: ........................................................
Yakalamayı Tespit Eden Kolluk Görevlileri
: ........................................................
Yakalamanın Haber Verildiği Cumhuriyet Savcısı : ........................................................
Gözaltına Alma Emrini Veren Cumhuriyet Savcısı : ........................................................
Gözaltına Alınmanın Tarih ve Saati
: ........................................................
.................................................olayı ile ilgili olarak .......................................... suçu
şüphesi/Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalandınız/gözaltına alındınız. Başka suçlara
karışmış olma ihtimaliniz de aynı zamanda soruşturma kapsamındadır.
Yürürlükteki mevzuata göre, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:
I- Kimliğinizle ilgili sorulara doğru cevap vermek zorundasınız. Kimliğinizle ilgili
bilgileri vermemeniz veya yanlış bilgi vermeniz suç teşkil edecektir.
II- İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama, yani susma hakkına sahipsiniz.
III- Yakalandığınızı ve/veya gözaltına alındığınızı yakınlarınıza haber verme hakkınız
vardır. Haber vermek istediğiniz yakınınıza veya belirlediğiniz bir kişiye veya yazılı
olarak karşı çıkmadığınız takdirde Büyükelçiliğinize/Konsolosluğunuza durum derhâl
bildirilecektir.
IV- Aleyhinize varolan şüpheleri ortadan kaldırmak için lehinize olan hususları öne
sürebilirsiniz.
V- Müdafi tayin hakkınız vardır. Müdafi tayin edebilecek durumunuz yoksa, baro
tarafından tayin edilecek bir müdafiîn hukukî yardımından yararlanabilirsiniz. Müdafi ile
görüşme ve konuşma hakkınız vardır. Müdafiîniz, ifade alma esnasında hazır bulunabilir.
VI- Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin
Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, hemen serbest bırakılmanızı sağlamak için
sulh ceza hâkimine başvurabilirsiniz.
İsnat olunan suçla ilgili olarak tarafıma okunan ve form olarak bir nüshası verilen
haklarımın neler olduğunu anladım.
.................................................
Yakalanan veya Gözaltına Alınan Şahsın İmzası

Yukarıda adı ve açık kimliği yazılı şüpheli/sanığa isnat olunan suçla ilgili haklarını
açıkladım ve kendisi tam anlamıyla anlayarak imzaladı / imzadan imtina etti, formun bir
nüshası kendisine verildi.
Görevlinin
Sicili
Birimi
İmzası

:
:
:

1- Bu form
tüm suçlardan dolayı yakalanan ve/veya gözaltına alınan
şüpheli/sanıklara verilecektir.
2- Bu form, gözaltına alınan her şahıs için üç nüsha doldurulacak, bir nüshası şahsın
kendisine, bir nüshası Cumhuriyet başsavcılığına verilecek, diğer nüshası ise dosyasına
konulacaktır."
"ANNEX5/B
REPUBLIC OF TURKEY
PRIME MINISTRY
UNDERSECRETARIAT OF CUSTOMS
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS ENFORCEMENT
THE FORM IDENTIFYING THE RIGHTS OF SUSPICIOUS AND
ACCUSED PERSON
The Identification Information of The Person
: ................................
Surname
: ................................
Name
: ................................
Mother Name
: ................................
Father Name
: ................................
Date of Birth
: ................................
Place of Birth
: ................................
Gender
: ................................
The Place of Personal Registration
: ................................
T.R. Identification Numbe r
: ................................
Capturing date/time
: ................................
Conditions of the capturing
: ................................
The offence causing to capture
: ................................
The officer/person capturing
: ................................
The police force determining the capture
: ................................
The prosecutor related to capture
: ................................
The prosecutor giving the command of custody
: ................................
Custody;
The Date/Time
:……………………..
Place
(Avenue,
Street
etc.)
:
……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
………………….
You are

arrested/taken into custody with the order of prosecutor/offence suspicion of

………………………………….related to the event of……………………… At the same
time, the possibility of your involving in other offences are included in the investigation.
According to current legislation, you have the following rights:
IIIIII-

IVV-

VI-

You must give correct answers to the questions related to your identification. It
will be considered as an offence, if you do not give the information about your
identification or you misdescribe.
You have the right of remaining silent about the attributed offence that is you are
able to make no explanation about the attributed offence.
You have the right of informing your relatives about the custody/arrest. The
situation will be forwarded immediately to your relatives you want to inform or
the others you determined or to your Embassy/Consulate if you do not object by a
written way.
You can introduce the subjects that are in favor of you in order to eliminate the
suspicions against you.
You have the right of appointing defence lawyer. If you cannot, you can benefit
from the lawyer who is appointed by Body of the Lawyers in respect of juridical
assistance. You can talk to and meet your defence lawyer. Your lawyer can be
ready while you are making a deposition
You can object to prosecutor’s written command in order to be released
immediately via applying to judge who is authorized to release, in the matter of
capturing, custody and the extension of custody duration, to be released by .

I understood the attributed offence related rights that are read to me and a copy of which is
given as a form.
…………………………………..
The Signature of the The Person Under Custody
or captured
I explained suspicious/accused person’s rights about the attributed offence, whose explicit
identification info and name/surname is written above. The said person understood strictly
and as a result signed /avoided from signing. One copy of this form is given to him.
Assigned Person’s
Employment Record :
Unit
:
Signature
:"

"EK-6
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYDINA AİT DEFTER
(1) Adı ve Soyadı

NEZARETHANEYE ALINANLARIN
SAHİFE NO:.......
(1)Haber Verilen Yak
Belirlediği Kişinin, A
Telefon Numarası

(4) Doğum Yeri ve Tarihi
(5) Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
(6) Cilt No./Aile Sıra/Kayıt No.
(7) Yabancılar İçin Pasaport No.
(8) Adres ve Telefon İkametgâh
No.
İş

D- ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

(3) Cinsiyeti

(2)Haber Verilen Di
Temsilciliğin Adı ve
No.
(3)Haber Veren Persone
Soyadı, Sicil No.
(4)Haber Verme Tarih v
(5)Şüphelinin, Hakkınd
Verildiğine Dair İmzası
(6)Tercüman Temin
Edilmediği, Tercüman
Soyadı
(7)Müdafi İsteği Ha
Beyanı
(8)Müdafi Talep Etm
Baronun Adı veya Ke
Belirlediği
Müdafiin
(9)Gelen Müdafiîn
Adı,
Sicil No., Geliş Saati
(10)Süre Uzatımına Kar
Makam, Kararının Tarih
ve Uzatılan Süre

E- ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

A- KİMLİK BİLGİLERİ

(2) Anne ve Baba Adı

(1)Çıkarıldığı Tarih ve S

C- GİRİŞESAS
İŞLEMLERİ
BİLGİLERB- GÖZALTINA ALINMASINA

(9) T.C. Kimlik Numarası
(1)İsnat Edilen Suç, Gözaltına
Alınma Nedeni
(2) Suç Yeri ve Tarihi
(3)Kimin Emri ile Yakalandığı ve
Nezarete Alındığı
(4)Haber Verilen Cumhuriyet
Savcısının Adı ve Soyadı
(5)Cumhuriyet Savcısına Haber
Verildiği Tarih ve Saat
(6)Bilgi Toplama İşlem Kısmı
Kaydı
(1)Yakalamanın Yeri, Tarih ve
Saati
(2)Giriş Tarih ve Saati
(3)Girişte Alınan Verildiği
Doktor
Makam
Raporunun
Tarih ve Sayısı
Özeti
(4)Üst Aramasında Teslim Alınan
Malzemeler
(5)Giriş
Görevlinin
Rütbesi

İşlemini
Yapan
Adı, Soyadı ve

(2)Sevk Edildiği Makam
(3)Sevk Evrakının T
Sayısı
(4)Teslim Alan Görevli
Soyadı
(5)Kişinin Kendisine
Edilen Malzemeler
(6)Görevliye Teslim
Malzemeler
(7) Geçici Ayrılışlar

(8) İlân, İşlemler ve Son
(9)Çıkış
İşlemini
Görevlinin Adı, Soy
Rütbesi
Teslim Eden
(imza)
Teslim Alan
(imza)
(imza)

(10)Kontrol Eden Âmi
Soyadı ve Rütbesi

Diğer Bilgiler

Madde 83 — Mükerrirlere ilişkin güvenlik tedbir kararlarının düzenli ve aksamayacak
bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla tutulan (Örnek-DS 3) nolu defterdir.
Mükerrirlere ilişkin deftere bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen kararlar
kaydedilir.
Bu defter; sıra numarası, denetimli serbestlik genel defter numarası, hakkında tedbir
uygulanan mükerririn kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kararı veren
mahkemenin adı, kararın tarih ve numarası, suçu, kararın geldiği tarih, kararın konusu, takip
eden uzmanın kimliği, kararın uygulanmasına başlanıldığı ve bitirildiği tarih ile düşünceler
sütunlarını içerir.
Rapor defteri
Madde 84 — Raporların düzenli olarak kaydedildiği (Örnek-DS 4) nolu defterdir.
Rapor defterine; denetim raporu, sosyal araştırma raporu, sosyal inceleme raporu,
salıverme öncesi düzenlenecek rapor kaydedilir.
Bu defter; sıra numarası, hakkında rapor istenen kişinin kimliği, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, rapor isteyen makamın adı, raporun türü, suçu, talebin geldiği tarih, raporu
düzenleyen uzmanın kimliği, raporun düzenlendiği ve gönderildiği tarih ile düşünceler
sütunlarını içerir.
Psiko- sosyal yardım defteri
Madde 85 — Suçtan zarar gören, şüpheli, sanık veya hükümlülerin karşılaştıkları
psiko-sosyal sorunlarının çözümü için yapılan başvuruları ve diğer işlemlerin kaydedildiği
(Örnek-DS 5) nolu defterdir.
Bu defter; sıra numarası, suçtan zarar gören, şüpheli, sanık veya hükümlülerin kimliği,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Cumhuriyet başsavcılığı hazırlık veya mahkeme esas
numarası, talep edilen ve yapılan yardım, görüşmeyi yapan uzmanın kimliği ile düşünceler
sütunlarını içerir.
Rehberlik hizmetlerine ilişkin defter
Madde 86 — Rehberlik hizmetlerinin düzenli ve aksamayacak bir şekilde yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla tutulan (Örnek-DS 6) nolu defterdir.
Rehberlik hizmetlerine ilişkin deftere bu Yönetmeliğin 46 ila 49 uncu maddeler
arasında yer alan rehberlik ile ilgili işlemler kaydedilir.
Bu defter; sıra numarası, rehberlik yapılan hükümlünün kimliği, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, kararı veren mahkemenin adı, kararın tarih ve numarası, suçu, yükümlülüğe
hükmedilip edilmediği, yükümlülüğe hükmedilmiş ise çeşidi, kararın geldiği tarih, kararın
konusu, takip eden rehberin kimliği, kararın uygulanmasına başlanıldığı ve bitirildiği tarih ile
düşünceler sütunlarını içerir.
Adli kontrol defteri
Madde 87 — Adli kontrol kararlarının infazını takip amacıyla kaydedildiği (Örnek-DS
7) nolu defterdir.
Adli kontrol defteri; sıra numarası, denetimli serbestlik genel defter numarası, şüpheli
veya sanığın kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kararı veren mahkemenin adı,
kararın tarih ve numarası, suçu, yükümlülüğün çeşidi, kararın özeti, kararın süresi, kontrol
kararının sona erdiği tarih ve düşünceler sütunlarını içerir.
İş arama izin defteri
Madde 88 — İş arama izinlerini takip amacıyla tutulan (Örnek-DS 8) nolu defterdir.
Bu defter; sıra numarası, iş arama izni verilen hükümlünün kimliği, Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarası, suçu, iş arama iznini veren Cumhuriyet başsavcılığı, görüşmeyi
yapan uzmanın adı, iş arama iznine çıktığı saat, hükümlüye önerilen iş yerleri ile sonuç
sütunlarını içerir.
Muhabere defteri
Madde 89 — Yukarıda gösterilen defterlere kaydı gerekmeyen ancak, Cumhuriyet
başsavcılıklarından, mahkemelerden veya diğer mercilerden gelen veya bu mercilere
gönderilen evrakın ve yazıların kaydedildiği (Örnek-DS 9) nolu defterdir.

Muhabere defterindeki kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz.
Sadece defterde aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur.
Bakanlıkla yapılan yazışmalar için ayrı muhabere defteri tutulur.
Muhabere defteri; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen
daire, geliş ve sevk tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarını içerir.
Zimmet defteri
Madde 90 — Şube müdürlükleri veya bürolardan muhtelif mercilere gönderilen
evrakın kaydedildiği (Örnek-DS 10) nolu defterdir.
Zimmet defteri; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih,
evrakı alanın adı ve soyadı, evrakı alanın imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.
Koruma kurulları defteri
Madde 91 — Koruma kurullarınca tutulan (Örnek-DS 11) nolu defterdir.
Koruma kurulları defteri; sıra numarası, başvuranın kimliği, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, suçu, yaşı, hukuki durumu, yardım talep tarihi, talep edilen yardım türü,
yardım tarihi, yapılan yardımın türü, yardım yapan kişi veya kurum ve düşünceler sütunlarını
içerir.
Demirbaş eşya defteri
Madde 92 — Şube müdürlüklerinde veya bürolarda bulunan şube veya büroya ait ya da
şube veya büronun tasarrufunda bulunun kullanma süresi bir yıldan fazla olan demirbaş
eşyaların kaydedildiği (Örnek-DS 12) nolu defterdir.
Demirbaş eşya defterinde; demirbaş sıra numarası, demirbaş eşyanın bulunduğu yer,
demirbaş eşyanın türü ve özellikleri, alındığı tarih ve terkin tarihi sütunlarını içerir.
Defterlerin numaralandırılması
Madde 93 — Defterlere sayfa numarası konur ve her sayfaya şube müdürlüğü mührü
basılır. Defterlerin başına ve sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır ve bu yazı şube
müdürlüğü mührü ile mühürlenerek şube müdürü tarafından imzalanır.
Defterlerin düzeni
Madde 94 — Şube müdürlükleri veya bürolarda bulunan defterler temiz, düzgün ve
sağlıklı bir şekilde tutularak saklanır. Belirtilen hususların yerine getirilmesinden şube
müdürü veya büro şefi de sorumludur.
Defterlerde silinti ve kazıntı yapılmaz. Yanlışlık yapılırsa düzeltilmesi lazım gelen
yazıların üstüne okunmasına engel olmayacak şekilde ince bir çizgi çizilip, defterin kenarına
gerekli düzeltme yapıldıktan sonra şube müdürü veya büro şefi tarafından onaylanır.
Devir işlemleri
Madde 95 — Mükerrirlere ilişkin defter, çocukların denetimine ilişkin defter ile
denetimli serbestlik defterine kaydedilmiş olup da, yıl sonuna kadar bir sonuca bağlanmamış
ilam ve kararlar, eski numarası düşünceler hanesine şerh verilerek yeni yıl defterine devir
suretiyle kaydolunur. Kaydedildiği yeni defter üzerinden işlemlerin yürütülmesine devam
olunur. Eski defterdeki düşünceler hanesine de yeni defter numarası yazılır. Yıl sonunda, yıl
içinde gelen ilam ve kararlardan ne kadarının sonuçlandığı ve ne kadarının yeni yıla
devredilmiş olduğu toptan yazılmakla beraber devir olunanların sıra numaraları bir cetvel
halinde gösterilir ve cetvelin bir örneği deftere yapıştırılır.
İlam ve kararların kaydının tutulmasında bilgisayar kullanılan Cumhuriyet
başsavcılıklarında ilam ve kararların yeni yıla devir işlemi yapılmaz.
Tutulacak kartonlar
Madde 96 — Şube müdürlükleri veya bürolarda aşağıda gösterilen kartonların
tutulması zorunludur:
a) İş cetvelleri kartonu.
b) Teftiş tavsiye raporları kartonu.
c) Hizmetler listesi kartonu.
d) Koruma kurulları karar kartonu.
İş cetvelleri kartonu

Madde 97 — Şube müdürlükleri veya bürolardan Bakanlığa gönderilen iş cetveli
örneklerinin düzenli bir şekilde tarih sırasıyla konulduğu kartondur.
Teftiş tavsiye raporları kartonu
Madde 98 — Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye raporlarının saklandığı kartondur.
Hizmetler listesi kartonu
Madde 99 — Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca şube müdürlüklerince oluşturulan hizmetler listesine ilişkin
kartondur.
Koruma kurulları karar kartonu
Madde 100 — Koruma kurulları kararlarının tarih sırasıyla konulduğu kartondur.
Dosyalama işlemi
Madde 101 — Şube müdürlüğü veya büro tarafından her ilgili hakkında bir dosya
açılır. Dosyaya; ilgilinin kaydedildiği defter numarası verilir. Suçtan zarar görenler için ayrı
dosya açılır ve psiko-sosyal yardım defter numarası verilir.
Yapılan tüm işlemler bu dosya üzerinden yürütülür.
Dosyanın sol köşesine numarası yazılır. Denetimli serbestlik ile ilgili karar veya ilam,
tutanaklar ve denetim planı tarih sırasıyla ve kağıtların kenarları ortalama delinmek suretiyle
dosyaya birer birer eklenir.
Dosyanın bir başka mercie gönderilmesi gerektiğinde, dosyadaki bütün tutanak ve
belgeler geliş tarih ve sırasına veya dosyadaki numara sırasına göre yazılmak suretiyle dizisi
yapılır, dizi listesinin altı, düzenleyen denetimli serbestlik görevlisi tarafından imzalanır.
Tutanak ve diğer yazılı kağıtlarda uyulması gereken esaslar
Madde 102 — Tutanak ve diğer yazılı kağıtların üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2.5 cm.
boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir ve arka tarafı tamamen boş bırakılır. Tutanak ve diğer
yazılarda da A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148mm) boyutlarında kağıt kullanılır.
Yazılar bir veya birkaç satırdan ibaret olsa dahi aynı büyüklükteki kağıtlara yazılır.
Bilgisayar ve daktilo ile yazılması mümkün olmayan hallerde tutanaklar el yazısı ile
yazılabilir. El yazısının okunaklı, düzgün bir şekilde olması gerekir.
Evrakı imza edenlerin, imzalarını okunaklı bir şekilde yazmaları ve okunması mümkün
olmayan imzanın yanına imza sahibinin ad ve soyadını ayrıca yazı ile yazmaları zorunludur.
Elektronik ortamda kayıt
Madde 103 — Elektronik ortamda kayıtların tutulmasına başlanılan şube müdürlükleri
ve bürolarda, defterlerle birlikte tüm kayıt ve bilgiler ayrıca elektronik ortamda tutulur ve
saklanır. Elektronik ortamda tutulan kayıtların ihtiyacı karşıladığının tespiti hâlinde, kayıtların
yazılı olarak tutulması uygulamasından vazgeçilebilir.
Yazışma usulü
Madde 104 — Şube müdürlüğünün veya büroların yazışmaları 18/10/2004 tarihli ve
2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Resmî Yazışmalarda
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.
Defterlerle basılı evrakın temini
Madde 105 — Şube müdürlükleri veya bürolarda kullanılacak defter ve basılı evrakın
örnekleri Bakanlıkça tespit edilerek bastırılır ve dağıtılır.
Yürürlük
Madde 106 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 107 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
[R.G. 20 Aralık 2005 – 26029]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza
Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik
MADDE 1 — 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (1)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
"m) Denetimli serbestlik genel defteri."
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"İnfaz defteri ile denetimli serbestlik genel defteri
Madde 13 — Mahkeme ilâmlarının düzenli ve aksamayacak bir şekilde infaz
edilmesini sağlamak amacıyla tutulan defterdir.
İnfaz defteri; sıra numarası, hükümlünün kimliği, T.C. kimlik numarası, ilâmı veren
mahkeme, ilâmın tarih ve numarası, ilâmın geldiği tarih, Cumhuriyet başsavcılığının esas
numarası, hükmün özeti, evvelce gözaltında ve tutuklu kalmışsa giriş ve çıkış tarihleri,
cezaevine girdiği tarih ve saat, cezaevinden çıktığı tarih ve saat, muhafaza tedavi ve tedbirin
uygulanmaya başlandığı tarih, muhafaza, tedavi ve tedbirin sona erdiği tarih, ceza bildirme
fişinin gönderildiği tarih, tali karar fişi, yerine getirme fişinin gönderildiği tarih ve düşünceler
sütunlarını ihtiva eder.
Bir hüküm ile aynı şahsın hürriyeti bağlayıcı ceza ile adlî para cezasına ve güvenlik
tedbirine hükmedilmesi hâlinde, bu cezalara ait ilâmlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir.
İşin çok olduğu yerlerde adlî para cezasına dair ilâmlar için müstakil bir defter
tutulabileceği gibi, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanuna, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna, 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 32 nci maddesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 60
ıncı maddesi ve 203 üncü maddesinin (3) üncü fıkrasına göre verilen disiplin cezaları, tedbir
niteliğindeki kararlar ile muayene ve tedavi kararları, dahili ve harici ilâmlar hakkında da
müstakil bir defter tutulabilir.
Tedbir kararlarının düzenli ve aksamayacak bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla
denetimli serbestlik genel defteri tutulur. Bu deftere; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 51 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde, 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasında, 191 inci
maddesinin ikinci fıkrasında, 221 inci maddesinin beşinci fıkrasında, 5275 sayılı Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,
107 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrasında, 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı
fıkrasında, 110 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında, 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununun 19 uncu maddesi ile 23 üncü maddesinde belirtilen ilâmlar kaydedilir.
Denetimli serbestlik genel defteri; sıra numarası, hakkında tedbir uygulanan kişinin;
kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kararı veren Cumhuriyet başsavcılığı veya
mahkemenin adı, kararın tarih ve numarası, suçu, kararın geldiği tarih, kararın konusu, takip
eden uzmanın kimliği, kararın uygulanmasına başlanıldığı ve bitirildiği tarih sütunlarını
içerir."
Yürürlük
MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
[R.G. 20 Aralık 2005 – 26029]

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık
yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2005 dönemi sonuna kadar bitiren adlî yargı
hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
Sürelerini doldurdukları hâlde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren
otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile
durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
ADLÎ YARGI
A - HÂKİM SINIFI
Sicil No :
:
33895
34035
34042
34094
34144
34178
34182
34189
34284
34288
34290
34388
34389
34400
34454
34867
34880
34893
34938
34941
34948
34951
35134
35138
35139
35155
35164
35190
35201
35222

Adı ve Soyadı

:

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
Emine GÖRAL
Beypazarı Hâkimi
Sadiye (BOYACIOĞLU) AKDARMA
Bakırköy Hâkimi
Ruşen GEDİK
İznik Hâkimi
Salih KAYA
Hatay Hâkimi
Orhan KIZILTAŞ
Erzurum Hâkimi
Mehmet YARIKAN
Pendik Hâkimi
Kürşat EĞİLMEZ
Tarsus Hâkimi
Ahmet TURAN
Gaziantep Hâkimi
Ali Arslan GİRİTLİ
Karamürsel Hâkimi
İlhan KARAGÖZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İbrahim GÜRLER
Giresun Hâkimi
Nevzat BİÇİCİ
Düzce Hâkimi
Mustafa KILIÇ
Ereğli (Konya) Hâkimi
Ömer Nasuh ŞAHİN
Kırşehir Hâkimi
Mustafa SİMAVLI
Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Abdurrahman KAVUN
Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kamil ATALAY
Gelibolu Hâkimi
Ayşe BALIK
Gölcük Hâkimi
Feyza SARISOY
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Zekiye ÖZTÜRK
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Ferhat BURSAL
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Tülay KARACA EFEOĞLU
Rize Hâkimi
Gülsüm KÜTAHYA
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Aysel DURDUBAŞ
Ordu Hâkimi
Figen NAZSIZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Esma CÖMERT
Burdur Hâkimi
Mesut Seyfi YENER
Kırşehir Hâkimi
Yakup Hakan GÜNAY
Eyüp Hâkimi
Nuran YÖRÜK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Fazilet TUNA
Kırşehir Hâkimi

Memuriyeti

35268
35272
35279
35298
35462
35967
36103
36129
36875
36891
37035
37462
37473
37491
37658
38140
38277
38435
38600
38718
40357
36098
37203
35832

Gül PAK
Balıkesir Hâkimi
Şermin BAŞVERDİ
Kartal Hâkimi
Yegâne ŞEHİTOĞLU ESENGİN Çankırı Hâkimi
Şadiye NAYMAN
Akhisar Hâkimi
Yılmaz KARABODUK
Fatsa Hâkimi
Abdullah Özden DOĞAN Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Rağıp KARATEPE
Akhisar Hâkimi
Mahmut GÜNAY
Sungurlu Hâkimi
Ayşe Figen ŞAHAN
Marmaris Hâkimi
Özlem EĞRİDERE
Kırşehir eski Hâkimi hâlen İzmir Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Muhsin TURHAN Hatay Hâkimi
Dilek (ÖZBEN) BULUÇ İnegöl Hâkimi
Semra EKİNCİ
Silivri Hâkimi
Ayhan PALAZ
Bozüyük Hâkimi
Veli KAFES
Çanakkale Hâkimi
Özlem GÜRİDE ARI
Sapanca Hâkimi
İlknur SÖKAL
Taşova Hâkimi
Bülent BULUT
Gönen Hâkimi
Esma DAĞDAŞ
Ereğli (Konya) Hâkimi
Mehmet SATILMIŞ
Gazipaşa Hâkimi
Hülya AKAR
Ilgın Hâkimi
Fatma ÖZER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Dr. Asuman Zeynep TAŞTAN
Ortaca Hâkimi
Gülpembe ÖZER
Ödemiş Hâkimi

34058
34487
35095
35214
35259
35826
35833
35853
35902
35943
35979
35984
35985
36826
36827
36832
36833
36836
36838
36846
36847
36862
36870
36871
36872
36873

3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
Kemal AYTEKİN
Silifke Hâkimi
Abdullah CİVE
Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Sıddıka ASRAV
Uzunköprü Hâkimi
Meral İZGİ
Milas Hâkimi
Fatih Mehmet TOSUNER Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Nazım DURMAZ
Beydağ Hâkimi
İbrahim Ahmet PEKDUR Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Hazar Turan ALİM
Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hatice ÇETİNGÜL
Çorlu Hâkimi
Ümran KAPTAN
Urla Hâkimi
Yüksel GEZGİN
İncirliova Hâkimi
Nurhan AYNACI
Niğde Hâkimi
Ayşe Burcu GÖKTAŞ
Tarsus Hâkimi
Sadettin AKYOL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gönül YALNIZ TÜTELOĞLU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mustafa KILINÇ
Kayseri Hâkimi
Zeynel DAŞLIÇAY
Sultanbeyli Hâkimi
Sibel BIÇAKLI
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Memet Tonguç ASLAN
Adana Hâkimi
Hüseyin Gazi ÇAĞ
Bartın Hâkimi
Selçuk KAYA
Hayrabolu Hâkimi
Refika Nurgül ÜNAL
Düzce Hâkimi
Refik MAMALOĞLU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Emine Arzu KISA ÖZDEMİR
Niğde Hâkimi
Filiz ÖZER
Van Hâkimi
Mustafa ONUK
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

36877
36881
36888
36895
36907
36911
36918
36920
36925
36939
36942
36956
36960
36963
36972
36977
36981
36986
36989
36992
36996
36998
37006
37008
37012
37016
37019
37022
37023
37026
37029
37036
37039
37046
37048
37049
37050
37086
37087
37095
37099
37102
37104
37107
37110
37114
37116
37117
37122
37152
37162
37166

Hülya Nurcan ÜNSAL
Bozüyük Hâkimi
Gülçin SÜER
Akhisar Hâkimi
Nihat BAHÇECİ
Gönen Hâkimi
Niyazi Mert ATALAY
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Jale ERTAN
Kuşadası Hâkimi
Hilal Sevgi HAKAN
Bilecik Hâkimi
Fevziye BACAK
İstanbul Hâkimi
Gülen ARSLAN
İskenderun Hâkimi
Yıldız KANDEMİR
Gemlik Hâkimi
Mehmet Oğuz YAMAN
Bodrum Hâkimi
Durmuş KARA
Bucak Hâkimi
Demet (BAŞAK) KORKMAZ
Torbalı Hâkimi
Mustafa DEMİREZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Sema EROL
Bergama Hâkimi
Tevfik BALSOY
Görele Hâkimi
Uysal DÖNMEZ
Çatalca Hâkimi
Çiğdem (AKTEN) ŞAŞMAZ
Çorlu Hâkimi
Lalehan SEMERCİOĞLU Bolu Hâkimi
Sevim AKGEDİK
Bodrum Hâkimi
Onur ÖZSARAÇ
Terme Hâkimi
Oğuzhan SELÇUK
Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Meliha YAMANARSLAN Menderes Hâkimi
Deniz BÜYÜKŞENGÜN Simav Hâkimi
Nejla YÜCEL TOKLU
Manavgat Hâkimi
İsmail ŞAHİN
Turgutlu Hâkimi
Aziz SAĞIR
Kiraz Hâkimi
Mustafa KUTLU
Tavas Hâkimi
Bahattin ÇELİK
Amasya Hâkimi
Aysel GİRGİN
Antalya Hâkimi
Ümran GÖRMEZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Salman TAN
Elazığ Hâkimi
Mesure BİLEK KAHRAMAN
Menderes Hâkimi
Akın KOCABIÇAK
Çorlu Hâkimi
Özlem AKSOY
Bafra Hâkimi
Nurettin DİN
Burhaniye Hâkimi
Namık Kemal YAŞAR
Körfez Hâkimi
Reyhan KEPENEK
Alanya Hâkimi
Hülya GERÇEKER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Şermin GÖLÜNÇÜR
Gelibolu Hâkimi
Cangül SAZAK
İnebolu Hâkimi
Nebahat FIRAT
Çorlu Hâkimi
Sevil ZENCİR
Gerede Hâkimi
Ali KALKAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gülcan ALP
Geyve Hâkimi
Metin TAMİRCİ
Silivri Hâkimi
Veli ŞENGÜN
Ayvalık Hâkimi
Beyza İffet KOÇAK
Çorum Hâkimi
Sevgi IŞIK
Çanakkale Hâkimi
Üzeyir TOSUN
Erdek Hâkimi
Veysal BEKTAŞ
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Ali ERBIYIK
Amasya Hâkimi
Haydar KOL
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

37167
37173
37176
37178
37185
37187
37202
37206
37209
37213
37215
37216
37217
37235
37248
37249
37253
37254
37257
37259
37260
37261
37264
37267
37268
37269
37270
37271
37272
37274
37275
37278
37281
37284
37288
37291
37293
37295
37297
37303
37306
37307
37318
37319
37325
37326
37327
37329
37331
37332
37341
37346

Hacı Hüseyin ORHAN
Niğde Hâkimi
Emel Mehtap AYDIN
Manavgat Hâkimi
Fatma HAKVERDİ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ergün TORLAK
Adalet Müfettişi
Halime AYDIN
Edremit Hâkimi
Harun DİNÇ
Yozgat Hâkimi
Hülya DEMİRCİ
Alaşehir Hâkimi
Süleyman TOPRAK
Kars Hâkimi
Erdal ÇİFTÇİ
Söke Hâkimi
Fatma DURU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Seval AKTEN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gülüzar KAHRAMAN
Dörtyol Hâkimi
Zeynep SAĞLAM ÖZCAN Çorum Hâkimi
Mustafa KARAYILDIZ
Eyüp Hâkimi
Serpil ŞAKAR
Marmaris Hâkimi
Selda KURTULUŞ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Alev ÖZCAN
Düzce Hâkimi
Ayşe TAŞKIN
Uzunköprü Hâkimi
Beyhan ULAK
Diyarbakır Hâkimi
Şükriye ERTÜRK
Akhisar Hâkimi
Halil İbrahim KİBAR
Burhaniye Hâkimi
Tamer BULAM
Tekkeköy Hâkimi
Sevim KİLİS
Kars Hâkimi
Fatma KANDEMİR
Bartın Hâkimi
Mutlupınar ŞENGEL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İbrahim POLAT
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hülya KÖŞÜM
Mardin Hâkimi
Neslihan DİNÇ
Kahramanmaraş Hâkimi
Hakan ORUÇ
Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Şeniz ÜNLÜ
Ereğli (Karadeniz) Hâkimi
Şebnem ÇULFAOĞLU TUNA
Ödemiş Hâkimi
Metin ÖZÇELİK
Muratlı Hâkimi
Murat OKŞAN
Gemlik Hâkimi
Bülent OĞUZ
Alaşehir Hâkimi
Fatma ÇORBACIOĞLU Osmaniye Hâkimi
Fatma ÖZER
Haymana Hâkimi
Arif ALEMDAR
Adalet Müfettişi
Rukiye ÇELİK
Bodrum Hâkimi
Hüsnü ÖKSÜZ
Ceyhan Hâkimi
Fahrettin CENİK
Kastamonu Hâkimi
Ramazan AKYOL
Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Süleyman KANDİŞ
Finike Hâkimi
Hasan ÇINAR
Ula Hâkimi
Perihan DOĞAN
Germencik Hâkimi
Zehra BOZ
Bulancak Hâkimi
Aylin BADEMCİ
İznik Hâkimi
Ali BORA
Çorum Hâkimi
Saadet KAMER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hatice ÖZEN
Sungurlu Hâkimi
Esin (KARAGÖZ) SEVİNÇMudanya Hâkimi
Rukiye BİNGÖL
Manavgat Hâkimi
Mustafa ÇALIŞKAN
Erdek Hâkimi

37348
37353
37358
37361
37363
37366
37368
37369
37370
37375
37378
37379
37382
37387
37388
37391
37393
37407
37409
37412
37415
37416
37458
37459
37466
37469
37477
37478
37488
37492
37493
37495
37497
37500
37501
37502
37507
37514
37515
37517
37524
37530
37535
37550
37555
37556
37560
37562
37564
37567
37574
37667

Mustafa GÖÇER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Burhan YAZ
Adalet Müfettişi
Zuhal UZUN
Görele Hâkimi
Hatice ÇALIŞ KOPARAL Milas Hâkimi
Sevgi AĞCA
İnegöl Hâkimi
Nuray KOÇ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Sevim ÇAKICI
Safranbolu Hâkimi
Hasan GÜLVER
İnegöl Hâkimi
Ayşe ESMER
İskenderun Hâkimi
Müzeyyen BAYÇELİK
Terme Hâkimi
Hadi ÇAĞDIR
Safranbolu Hâkimi
Gözde KOZİK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Feyruze TEMÜR
Ümraniye Hâkimi
Naciye KIRKIK
Selçuk Hâkimi
Nalân DOĞAN
Erzincan Hâkimi
Mehmet KARACA
Osmaniye Hâkimi
Müslüm GÜNEŞ
Mustafakemalpaşa Hâkimi
Sonay ÖZDEMİR
Elazığ Hâkimi
Şaban KAPLAN
Karacabey Hâkimi
İlksen ATEŞ
Şile Hâkimi
Ayten YILDIZ
Mersin Hâkimi
Ömer Faruk ÖZDEMİR
Orhangazi Hâkimi
Sinan SİVRİ
Van Hâkimi
Figen BOY
Dikili Hâkimi
Aydın ACAR
Çorum Hâkimi
Selma ÖNCAN
Iğdır Hâkimi
Mehtap İŞKAR
Tatvan Hâkimi
Mehtap ONÜŞ
Eskişehir Hâkimi
Sevgi YÜCE
Üsküdar Hâkimi
Ömer BOZKURT
Torbalı Hâkimi
Feridun BECERİKLİ
Muş Hâkimi
Hatıran ALPER
Çanakkale Hâkimi
Fatma GÜNDOĞ BÖLÜKBAŞI Aksaray Hâkimi
Raziye Meral ÖZDEMİR Seydişehir Hâkimi
Sıdıka AYDIN GÜNÜÇ
Rize Hâkimi
Hatice TEKDEMİR KESLER
Alaplı Hâkimi
Hasan Hüseyin YANARDAĞ
Aksaray Hâkimi
Aydın ESER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Meral KÖMÜRCÜ ÇAĞLAR
Gölcük Hâkimi
Belma KARATEPE
Sinop Hâkimi
Hacim ÇİFTCİ
Akhisar Hâkimi
Minire BİLİCİ TUTAV
Lüleburgaz Hâkimi
Gülcan (GARZANLI) ARKÇI
Kastamonu Hâkimi
Mustafa ARINMIŞ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Selma POSTACI
Kuşadası Hâkimi
Kader UYANIK
Silifke Hâkimi
Tülay BERBER
Kuşadası Hâkimi
Selma BAYDAR
Aksaray Hâkimi
Yıldırım BOZAN
Gemlik Hâkimi
Pervin GÖK ERMERAK Dörtyol Hâkimi
Filiz ÖZARSLAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hamza DEMİR
Adıyaman Hâkimi

37957
38088
38250
38468
38474
38475
38481
38531
38667
38722
38817
38827
40292
40318
40324
40355
37336
37146
35247
37002
38649
38652
38653
38665
38669
38672
38676
38678
38696
38719
38726
38732
38735
38747
38755
38758
38760
38762
38765
38794
38800
38807
38825
39786
39794
39809
39827
39881
40053
40056
40089

Ali Oğuz ŞAHİN
Tosya Hâkimi
Elmas DOĞAN
Bilecik Hâkimi
Elif YALÇIN DERELİ
Sorgun Hâkimi
Mehmet Fatih BELVİRANLI
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Eray DOĞAN
Hakkâri Hâkimi
Engin NALBANT
Şebinkarahisar Hâkimi
Zekeriya YAVUZ
Bilecik Hâkimi
Mehmet Murat YARDIMCI Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Fatma UÇUK KEÇELİ
Osmancık Hâkimi
Esin ÇULHA
Gümüşhane Hâkimi
Atila KARATOY
Karaman Hâkimi
Günay ŞAHİN
Elbistan Hâkimi
Mehmet Necati ORAT
Kars Hâkimi
Himmet BACAKSIZ
Sivas Hâkimi
Fahrettin YILDIZ
Emet Hâkimi
Niyazi ACAR
Osmancık Hâkimi
Hasan BİLGİN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Cüneyt AKDENİZ
Şanlıurfa Hâkimi
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
Fatma EKİNCİ
Çay Hâkimi
Mehmet GÜLTEKİN
Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Ayhan GÜLDALI
Çaycuma Hâkimi
Filiz DÜZENLİ
Kadirli Hâkimi
Mustafa ABLAY
Biga Hâkimi
Sevil BALCI
Yalvaç Hâkimi
Erdoğan DEMİRTAŞ
Çiftlik Hâkimi
Nedim AKALIN
Savaştepe Hâkimi
Muzaffer Seher KAPLAN Maçka Hâkimi
Berna DİZDAROĞULLARI KOÇ Yargıtay Tetkik Hâkimi
Özlem PAMUK EDİS
Lapseki Hâkimi
Selahaddin MENTEŞ
Gölbaşı (Adıyaman)Hâkimi
Nihal USLU
Çubuk Hâkimi
Ömerhan YILBAŞ
Pozantı Hâkimi
Arzu USTA
Arhavi Hâkimi
Ataün KIRCA
Dinar Hâkimi
Necdet YÜKSEL
Göksun Hâkimi
Mustafa ÇETİN
Sultanhisar Hâkimi
Şenay DEMİREL
İncesu Hâkimi
Nilüfer KIRHAN ORCAN Akhisar Hâkimi
Sunel TÜRKÖZ
Bitlis Hâkimi
Füsun BENLİ
Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi
Mustafa Tarık ŞENTUNA İmamoğlu Hâkimi
Raziye DEMİRLİ
Çivril Hâkimi
Mübeccel ERDOĞAN
Germencik Hâkimi
Kamuran Haydar ARSLANOĞLU Mucur Hâkimi
Fatih DENİZKUŞLARI
Adalet Müfettişi
Ömer Adil KÜÇÜK
Şereflikoçhisar Hâkimi
Mehmet Ali ÖZCAN
Beylikova Hâkimi
Mustafa BEKTAŞ
Devrek Hâkimi
Bülent DALKIRAN
Altınözü Hâkimi
Sadettin KEPENEK
Edremit Hâkimi
Süleyman KELEŞ
Sorgun Hâkimi

40124
40150
40194
40210
40214
40219
40249
40266
40302
40304
40312
40315
40326
40336
40337
40352
41382
41393
41434
42683
42709
42715
40303
39472
42702
41394
39703
40223
40239
40342
40354
40927
41082
41132
41368
41433
41816
41854
41985
42681
42731
41930
38958
42257
42412
42576
42688
42713
42734
43103

Murat KIZILYAR
Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Savaş ŞAHİNBAY
Şenkaya Hâkimi
Serkan ÇAĞLAYAN
Gümüşhacıköy Hâkimi
Ahmet ODABAŞ
Çaycuma Hâkimi
Muhammet KARACA
Buldan Hâkimi
Ömer ŞEN
Gürün Hâkimi
Kemal SUBAŞI
Demre Hâkimi
Hasan Ertuğrul ŞAHİN
Emirdağ Hâkimi
Ahmet TORUN
Vize Hâkimi
Ahmet Nazmi ALP
Artvin Hâkimi
Mehmet EROL
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Cumhur ŞENGÜL
Kulu Hâkimi
Cemal KAYA
Malkara Hâkimi
Yasemin BENLİ
Birecik Hâkimi
Ayhan KULA
Sarıgöl Hâkimi
Yunus TUĞLU
Ermenek Hâkimi
Cevat KESKİN
Arapgir Hâkimi
Mustafa SÖYLER
Kuyucak Hâkimi
Ali ALTINTAŞ
Çatak Hâkimi
Ayhan SAVAŞ
Kurtalan Hâkimi
Sevilay KILIÇ İLBAK
Akçadağ Hâkimi
Erhan ÖZKAN
Gökçeada Hâkimi
Halil ÖKDEM
İscehisar Hâkimi
Önder KARAVAİZOĞLU Muratlı Hâkimi
Uğur KAÇAK
Kovancılar Hâkimi
Mehmet Fatih ATALAY Şuhut Hâkimi
5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler :
Atila ÖZTÜRK
İskilip Hâkimi
Metin TEPE
Karamürsel Hâkimi
Hakkı ÖZLÜ
Ödemiş Hâkimi
Lütfi TÜRK
Havsa Hâkimi
Ömer YILDIRIM
Afşin Hâkimi
Murat KORKMAZ
Ulaş Hâkimi
Suzan AKÇAY
Karataş Hâkimi
Mahmut ÇEKİÇ
Boyabat Hâkimi
Ercan ARSLAN
Lapseki Hâkimi
Murat UYAR
Bozova Hâkimi
Ahmet MEYDAN
Horasan Hâkimi
Egemen KÖYLÜOĞLU
Hazro Hâkimi
İlhami DEMİRKOPARAN Varto Hâkimi
Ş.Hasan ÇEVİK
Karapınar Hâkimi
Yaşar PEÇEN
Dazkırı Hâkimi
Nevzat AKBİLEK
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler :
Muharrem TERZİ
Oltu Hâkimi
Cengiz OCAK
Genç Hâkimi
Sedat Selçuk ARSLAN
Eleşkirt Hâkimi
Emir Erdem ŞİMŞEK
Kırıkhan Hâkimi
Bilge Kağan TARIM
Şarkışla Hâkimi
Serap HAKLI BAYRAKTUTAN Ardahan Hâkimi
Mücahit GÖKER
Araklı Hâkimi
Cem KARACA
Divriği Hâkimi

92606
42452
40598
42546
92568
34010
34219
34362
34429
34585
34612
34824
34897
34936
34956
35089
35169
35179
35263
35302
35489
35932
36117
36829
37137
37534
38761

Gülcan AÇIKGÖZ
Ağrı Hâkimi
Mesut UZUNTOK
Sarız Hâkimi
Gökan YALDIZ
Yorma Hâkimi
Okan DEMİRCİ
Silopi Hâkimi
7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
Senem TURAN
Van Hâkimi
B – SAVCI SINIFI
2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
Avni ARSLAN
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Gökhan SAYIN
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Fatih KARAKUŞ
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Kaya ZAİM
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Şükran DEDEAĞAOĞLU Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Cemal Murat YAPICI
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Ender COŞKUN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Gökçen TUNCER
Kartal Cumhuriyet Savcısı
Mustafa Celal ERTÜRK
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı
Hüseyin AYAR
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Salih Zeki YILMAZ
Amasya Cumhuriyet Savcısı
Şahika ONGANER
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Ertan ÜNSAL
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Sebiha GÜNDOĞ SÜRER Mersin Cumhuriyet Savcısı
Yeter GÜMÜŞ
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Metin KANTAR
Bayındır Cumhuriyet Savcısı
Güven ÖZTÜRK
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Ercan BAŞARAN
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Murat ÖKSÜZ
Alanya Cumhuriyet Savcısı
İrfan SAZ
Serik Cumhuriyet Savcısı
Hasan CUMBUL
Aydıncık (Mersin) Cumhuriyet Savcısı
Can Şükrü GENÇKAN
Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
Murat EFE
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Selim ÇORBACIOĞLU
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Hasan AYDIN
Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet ERGİN
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Fahri GÜLAY
Of Cumhuriyet Savcısı
Mehmet ÇAĞLAYAN
Oltu Cumhuriyet Başsavcısı
Ahmet Hamdi KAYA
Beypazarı Cumhuriyet Savcısı
Hacı Aykut AYDIN
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Yavuz PEHLİVAN
Tirebolu Cumhuriyet Savcısı
Ümit EFEOĞLU
Rize Cumhuriyet Savcısı
Turan GÜZELOĞLU
Terme Cumhuriyet Savcısı
Bahadır SAKAOĞLU
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Mehmet CANDAR
Emet Cumhuriyet Savcısı
Mehmet UĞUR
Kemer Cumhuriyet Savcısı
Ufuk BÜYÜKŞENGÜN
Simav Cumhuriyet Savcısı
Abidin BOZKAN
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı
Uğur HADİMLİ
Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı
Ayhan ULU
Akşehir eski Cumhuriyet Savcısı halen Yargıtay Tetkik

35845
35879
35880
35987
36008
36027
36814
36816
36817
36830
36834
36844
36851
36858
36863
36865
36866
36868
Hâkimi
36882 Mehmet YILMAZTÜRK
36885 Mehmet ÖNER

Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Fethiye Cumhuriyet Savcısı

36906
36908
36913
36915
36919
36921
36923
36926
36928
36935
36938
36945
36947
36949
36959
36962
36966
36973
36974
36982
36983
36984
36991
36993
37007
37009
37021
37032
37044
37047
37054
37058
37075
37080
37089
37090
37091
37092
37096
37097
37100
37105
37109
37112
37115
37158
37165
37174
37190
37193
37195
37204

Mecit GÜRSOY
Adalet Müfettişi
Mehmet Salim NEBİOĞLU Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Muzaffer BAYEZİT
Selçuk Cumhuriyet Savcısı
Abdulvahap YILMAZ
Adalet Müfettişi
Ali KARABULUT
Demre Cumhuriyet Savcısı
Celal KARA
Foça Cumhuriyet Savcısı
Celal NEFES
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Haki ÇELİKER
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Cesim EREN
Yalova Cumhuriyet Savcısı
Serkan ŞAHİN
Araklı Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Faik VAYİSOĞLUIlgın Cumhuriyet Savcısı
Ekrem DİNÇER
Adalet Müfettişi
Selami CANDEMİR
Adalet Müfettişi
Ahmet Anıl GÜNGÖR
Rize Cumhuriyet Savcısı
Celal ORAK
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Mustafa SAYLAM
Bâla Cumhuriyet Savcısı
Taner AKSAKAL
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Erdal KARATEPE
Sinop Cumhuriyet Savcısı
Nevzat KANDIRMAZ
Van Cumhuriyet Savcısı
Fatma Arzu (ALDEMİR) BOLOVA
Üsküdar Cumhuriyet Savcısı
Mustafa PEKER
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı
Sadi GEGİN
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Vekil ÖZTÜRK
Edremit Cumhuriyet Savcısı
İlker SADIKOĞLU
Biga Cumhuriyet Savcısı
Ömer KARA
Adalet Müfettişi
Davut DAĞ
Pınarbaşı(Kayseri) Cumhuriyet Savcısı
Erkan YILMAZ
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Ercan KAYHAN
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin KAYIKÇI
Lapseki Cumhuriyet Savcısı
Sinan İNAL
Bergama Cumhuriyet Savcısı
Sinan KARAKUŞ
Soma Cumhuriyet Savcısı
Hayati TÜRK
Demirci Cumhuriyet Savcısı
İsmail ŞAHİN
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Bilge BOZCA
Bergama Cumhuriyet Savcısı
Fethi Yavuz UYSAL
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Yavuz YILMAZ
Adalet Müfettişi
Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA
Anamur Cumhuriyet Savcısı
Talip AKGEDİK
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Talip KARAKUŞ
Adalet Müfettişi
Ekrem ŞAKAR
Dörtyol Cumhuriyet Savcısı
Altan ÜNLÜ
Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Başsavcısı
Ali Can KARAKAŞ
Adalet Müfettişi
İbrahim ATASU
Sinop Cumhuriyet Savcısı
Halil İbrahim PURAN
Serik Cumhuriyet Başsavcısı
Hidayet SAKALLİ
Geyve Cumhuriyet Savcısı
Ertuğrul SARIYAR
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Emin ERTEM
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Seyfullah ASLAN
Devrek Cumhuriyet Savcısı
Özgür AKDOĞAN
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Bülent CEBECİ
Pazarcık Cumhuriyet Savcısı
Mehmet ÇETİNKAYA
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Halim GÖKSU
İnegöl Cumhuriyet Savcısı

37207
37219
37220
37221
37223
37224
37228
37233
37234
37243
37263
37265
37283
37301
37302
37310
37313
37322
37337
37372
37383
37384
37395
37400
37405
37413
37414
37475
37482
37486
37490
37498
37503
37509
37518
37537
37545
37553
37575
37576
37680
38079
38080
38139
38153
38252
38524
38553
38562
38710
38720
40392

Salih İlkin DOLUNAY
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Orhan KORKMAZ
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Bayram ERTAŞ
Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı
Mukaddem GEZER
Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı
İlkay ÖZCAN
Bayburt Cumhuriyet Savcısı
Celalettin KARANFİL
Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Mustafa ERTÜRK
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Mustafa LOKMAN
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Nuri Veysel EREN
Beyşehir Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Engin KORKMAZ Bartın Cumhuriyet Savcısı
Tamer ARİFOĞLU
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Aydın ÖZDEMİR
Körfez Cumhuriyet Savcısı
Eyyüp MUTLU
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
Muhammet SAVRAN
Çayeli Cumhuriyet Savcısı
Tuncer ÇETİN
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Hasan PİŞİRİCİ
Tire Cumhuriyet Savcısı
Abdullah GÜNDÜZ
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Ahmet ÇAM
Geyve Cumhuriyet Savcısı
Onur EKİNCİ
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Ali ÖZTÜRK
Havza Cumhuriyet Savcısı
Hasan ÇAKICI
Safranbolu Cumhuriyet Savcısı
Cengiz ÖZÜLKÜ
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Yaşar Sadık TAŞKIN
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
Mendires ARICAN
Kozan Cumhuriyet Savcısı
Hayrettin AKKAYA
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Ali ÇOBAN
Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı
Mithat KUTANOĞLU
Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı
Recep OSOYDAN
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Ali Alper SAYLAN
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Şeref KAYA
Adalet Müfettişi
Mehmet ÖZCAN
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Remzi ÇANTA
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Sabri KILIÇ
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Hasan YILDIRIM
Kadışehri Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin PARLAKKILIÇ Ayvalık Cumhuriyet Savcısı
Savaş DÜZGÜN
Finike Cumhuriyet Savcısı
Özkan BALCI
Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Akif EKİNCİ
Silivri Cumhuriyet Savcısı
Mahmut TOKMAK
Zile Cumhuriyet Savcısı
Bülent KARAKAYA
Çubuk Cumhuriyet Savcısı
Hakan PEKTAŞ
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Ertan KUNT
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Ramazan ALPTEKİN
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Doğan GEDİK
Ermenek Cumhuriyet Savcısı
Levent SÖKAL
Taşova Cumhuriyet Savcısı
Sacit YILMAZ
Çeşme Cumhuriyet Savcısı
Ersel YILDIZ
Pendik Cumhuriyet Savcısı
Alparslan KORKMAZ
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
Mehmet DEMİREL
Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcısı
Hayati KESKİN
Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı
Yılmaz KABASAKAL
Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı
Hikmet GÜRBÜZ
Kars Cumhuriyet Savcısı

38069 Yener YAVUZ
38659
38704
38713
38730
38734
38736
38753
38769
38774
38792
38802
38803
38828
38833
39500
39519
39531
39580
39804
39863
39987
39997
40078
Hâkimi
40137
40174
40306
40313
40314
40316
40327
40350
41404
41435
41464
42155
38830
39477
40452
40823
41480
42172
42717
40976
42258
42538
42857

Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
Mustafa Şinasi KOÇ
İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı
Kerem UÇKAN
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Yusuf ERASLAN
Demre Cumhuriyet Savcısı
Alparslan IŞIN
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Fehmi AŞGUN
Kınık Cumhuriyet Savcısı
Rasim KARAKULLUKÇU Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Ali KURT
Banaz Cumhuriyet Savcısı
Ahmet TAŞYURT
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Alper SÜRGEN
Akçakoca Cumhuriyet Savcısı
Harun Veli KOÇALİ
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Mustafa DEMİREL
Bulancak Cumhuriyet Savcısı
İbrahim Halil DAĞLI
Kuyucak Cumhuriyet Savcısı
Mehmet ARIKAN
Karataş Cumhuriyet Savcısı
Metin ASLAN
Ardahan Cumhuriyet Savcısı
İsmail Savaş YÜKSEL
Nallıhan Cumhuriyet Savcısı
Hakan KAÇTI
Karaburun Cumhuriyet Savcısı
Mustafa Aslan BATI
Kalecik Cumhuriyet Savcısı
Feridun KABADAYI
Hafik Cumhuriyet Savcısı
Mesut Erdinç BAYHAN
Mengen Cumhuriyet Savcısı
Şevket HAZAR
Artvin Cumhuriyet Savcısı
Levent KANDEMİR
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Ulvi KARDEŞ
Dazkırı Cumhuriyet Savcısı
Orhan Nihat ÜNSAL
Tunceli eski Cumhuriyet Savcısı halen Yargıtay Tetkik
Mustafa YAPICI
Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı
Mustafa KAZANKAYA
Atabey Cumhuriyet Savcısı
Şehmus ERNAS
Zile Cumhuriyet Savcısı
Aydın CAN
Amasra Cumhuriyet Savcısı
Mustafa YAĞIZ
Karakoçan Cumhuriyet Savcısı
Habip ATAK
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Kenan YILDIRIM
Bozkır Cumhuriyet Savcısı
Fahrettin KIRBIYIK
Taşova Cumhuriyet Savcısı
Uğur KOÇ
Aybastı Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin YAYLA
Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcısı
Aslan USLU
İspir Cumhuriyet Savcısı
Ali İŞGÖREN
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler :
Abdurrahman Hakan AVŞAR
Havran Cumhuriyet Savcısı
Gürcan ERKAN
Midyat Cumhuriyet Savcısı
Ali Ulvi YILMAZ
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
İsmail POLAT
İskilip Cumhuriyet Savcısı
Mustafa Kemal ARGİN
Arapgir Cumhuriyet Savcısı
Hasan BAĞRIAÇIK
Karacasu Cumhuriyet Savcısı
Muhittin EKİNCİ
Ulukışla Cumhuriyet Savcısı
Mehmet FANSA
Hozat Cumhuriyet Savcısı
6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler :
Ferhat CELALOĞLU
Araban Cumhuriyet Savcısı
İsmail KANTAR
Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı
Mehmet ASLANTAŞ
Bolvadin Cumhuriyet Savcısı
7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

92510 Fatih AKBAŞOĞLU
92527 Barış GÖRENEK
92560 Osman KODAL
34798
37893
38038
37734
37753
37760
37763
37767
37773
37777
37783
37789
37796
37809
37815
37819
37821
37823
37831
37849
37860
37861
37867
37871
37884
37875
37896
37899
37901
37909
37964
37974
37980
37985
38005
38008
38021
38030
38054
38055
38564
37761
37770
37793
37981

Kepsut Cumhuriyet Savcısı
Alaca Cumhuriyet Savcısı
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
İDARÎ YARGI
2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :
Feyza GÜNEL
Danıştay Tetkik Hâkimi
Halil Kamil YÜKSEL
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ayşe ÇİÇEK
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :
Ahmet BERBEROĞLU
Danıştay Tetkik Hâkimi
Fikret ERKAN
Danıştay Tetkik Hâkimi
İbrahim ÇINAR
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Özlem ULAŞ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Murat Haki YURDAKÖK Danıştay Tetkik Hâkimi
Ahmet EĞERCİ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Süleyman AYHAN
Elazığ İdare Mahkemesi Başkanı
Cihangir CENGİZ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Sadık SAĞLAM
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Erkan YILMAZ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Hayrettin KORUCU
Danıştay Tetkik Hâkimi
Aytaç KURT
Danıştay Tetkik Hâkimi
Hasan DELİCE
Danıştay Tetkik Hâkimi
Mehmet Fatih ERCİYAS Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi
Muhammet Ali ÖZTÜRKLER
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Adnan DİKENLİ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Bülent Savaş GÜLER
Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi
Mustafa ARIK
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmet BARIŞ
Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanı
Ergün GÖKDAM
Danıştay Tetkik Hâkimi
Bekir Ufuk KADIGİL
Danıştay Tetkik Hâkimi
Safiye COŞKUN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Mehmet ÇELİK
Adalet Müfettişi
Özlem ERDEM KARAHANOĞULLARI Danıştay Tetkik Hâkimi
Okay KOÇAK
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Yahya ŞAHİN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Erkan KUNDURACI
Danıştay Tetkik Hâkimi
İbrahim GÜNENÇ
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Rahmiye Pelin (OLGAÇ) AKÇA Danıştay Tetkik Hâkimi
Erkan DEMİRTAŞ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Fetih SAYIN
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Dr. Meriç ERDOĞAN
Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi
Hasan UZUNOVA
Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi
Mehtap ÇETİNKAYA
Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Gülsen AKIN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ali ÜZER
Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi
Mürsel İYİDOĞAN
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
Mahmut ŞAHİN
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
Süleyman KURT
Danıştay Tetkik Hâkimi
Oktay AYDIN
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Sadettin KOCABAŞ
Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Nurettin Yunus UYSAL
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

37859 Sevcan GÜLŞEN

Danıştay Tetkik Hâkimi
[R.G. 16 Aralık 2005 – 26025]
—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Birinci dereceye yükselmiş olup 31/12/2005 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma
incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının adlarını belirtir
liste aşağıda gösterilmiştir.
Aralık 2005 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye
dahil edilmemiştir.
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını
göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.
ADLİ YARGI
A - HÂKİM SINIFI
Sicili
18240
19265
19954
21559
22820
23633
23696
24561
24573
24957
25393
27570
27760
27848
28223
29260
31528
34311
38595
38599
38604
38583
38590
36111
32305
38598
35439
35909
35171
36051

Adı ve Soyadı
Görevi
Uğur Cengiz TEKİN
Nevşehir Hakimi
Kaplan İYİGÜN
Karabük Hakimi
Birsel CEYHAN
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Mustafa KILIÇ
Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Zafer ÖZER
Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Ayşe Tüzün AKBAŞ
Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Hüseyin ÇETİN
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Nesrin TAK
Polatlı Hakimi
Süleyman ÖZTOPRAK Nazilli Hakimi
Yaşar AĞIRMAN
Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Bilal BİNİCİ
Kırklareli Hakimi
Dr. Doğan DEMİRSOY Erdemli Hakimi
Necla ÖZMUMCU
Burhaniye Hakimi
Ülkü YAYLALI
Babaeski Hakimi
Zübeyde Gülhan ÖZGÜR Kars Hakimi
Yaşar Kemal ALTINTAŞER Aksaray Hakimi
Erol KÜTÜKÇÜOĞLU Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi eski halen Bakırköy
Cumhuriyet Savcısı
Ömer GÜNGÖR
Burdur Hakimi
Semra TOPAÇ
Bandırma Hakimi
Pervin KÖKSAL
Sinop Hakimi
Nesrin AVCI
Serik Hakimi
Hatice Zerrin GÜRKANLI Sincan Hakimi
Semra TURAN
Yargıtay Tetkik Hakimi
Mehmet ŞAHİNER
Kayseri Hakimi
Dursun RAMAZAN
Gebze Hakimi
Emine Esin ATİK
Kütahya Hakimi
Selma ALP
Zonguldak Hakimi
Fehmi ÖZDEMİR
Samsun Hakimi
Güneş ÖZTUNÇ
Fethiye Hakimi
Diler BALCIOĞLU
Yargıtay Tetkik Hakimi

36669
35313

Alper Tunga AKGÜLEN Bakanlık Tetkik Hakimi
Süreyya ARMUTÇU
Çorum Hakimi
B - SAVCI SINIFI

23774
24023
24590
26205
35306
33228
34477
35441
32424
32464
35420
35950

Alper AYDENİZ
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Göksar YALDAR
Kozan Cumhuriyet Savcısı
Muhammet AÇIKGÖZOĞLU Burdur Cumhuriyet Savcısı
Mehmet ÇELİK
Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
Adil ACAR
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Dursun KILIÇ
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Metin AKBAŞ
Burdur Cumhuriyet Savcısı
Mustafa ERDAL
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Erdal TÜRKUCU
Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı
Bereket TOPLAR
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Ferhat ÇETİN
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İrfan NEĞİŞ
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
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Anayasa Mahkemesi Kararı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2005/145
Karar Sayısı : 2005/23 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü
: 12.12.2005
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük
Millet Meclisi Üyeleri Haluk KOÇ ve Kemal ANADOL ile 112 milletvekili
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 20.10.2005 günlü,
5413 sayılı "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun"un;
1- 2. maddesiyle 10.7.2003 günlü, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesine eklenen fıkranın
birinci tümcesinin,
2- 3. maddesiyle 4924 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci
tümcesinin "... hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle sicil veya
disiplin amirleri tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz konusu koşullara uymama
halinin tekerrürü durumu ile..." bölümünün,
3- 6. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek
1. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen tümcelerinin,
Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 10., 11. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri
ile bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için
yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki
inceleme raporu, iptali istenilen kurallar ile dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri
ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
20.10.2005 günlü, 5413 sayılı "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli
Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun"un;
1- 2. maddesiyle 10.7.2003 günlü, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesine eklenen fıkranın
birinci tümcesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından
REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU, Şevket APALAK ile Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- 3. maddesiyle 4924 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının
ikinci tümcesinin "... hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle sicil veya
disiplin amirleri tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz konusu koşullara uymama
halinin tekerrürü durumu ile ..." bölümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
3- 6. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek
1. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen tümcelerin, Anayasa’ya aykırılığı konusunda
güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulanmaları halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksız
durum ve zararların doğabileceği gözetilerek ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE
KADAR YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, OYBİRLİĞİYLE,
12.12.2005 gününde karar verildi.
[R.G. 17 Aralık 2005 – 26026]
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2003/73
Karar Sayısı : 2003/86
Karar Günü : 7.10.2003
İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Haluk KOÇ ve Uğur
AKSÖZ ile 118 Milletvekili
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 4. Vergi Mahkemesi
DAVALARIN KONUSU : 30.7.2003 günlü, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un, 21.
maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa’nın, 2., 10., 11. ve 73. maddelerine aykırılığı
savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.
I - İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İLE İTİRAZ
İSTEMLERİNİN GEREKÇESİ
A - İptal ve Yürürlüğün Durdurulması İsteminin Gerekçesi
Dava dilekçesindeki istemin gerekçesi şöyledir :
“21 inci maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı
Anayasa Mahkemesi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesini düzenleyen 4837 sayılı
Kanunun 1 inci maddesini iptal ettiğinden ve bu maddenin uygulanmasından doğacak

sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının
sonuçsuz kalmaması için yürürlüğün durdurulmasına karar vermiştir.
Hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinin açıklanmasını beklemeden 4962
sayılı Kanunla, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği ve yürürlüğünü durdurduğu
taşıt vergisi ile ilgili düzenleme yapmıştır.
4962 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası ile; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar
Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (l), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere
göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescili
bulunan taşıtlar ile yine bu Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar ilgili
sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, anılan
Kanundaki tarifelerde ilgili taşıt cinsi için belirlenmiş olan 2003 yılı tutarları kadar, taşıt
vergisine tâbi tutulmuştur.
Gelir ve servet unsurları, mali gücün göstergeleridir. Bu bağlamda, bir servet unsuru
olan taşıtlar da mali gücün göstergelerindendir.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 29.11.1984 tarih 3088/3 sayılı Kanunla
değişik 7 nci maddesine göre, mükellefiyet; takvim yılının ilk altı ay içinde yeni kayıt ve
tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni
kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren nazara alınır.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre, yılın ikinci yarısında iktisap edilen
taşıtlar nedeniyle motorlu taşıtlar vergisinin sadece ikinci taksiti ödenecektir. Taşıt vergisinin
düzenlenmesinde esas alınan temel yasa olan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,
ödeme gücüne dayalı olarak kısıt dönem esası getirmiştir. 4962 sayılı Kanununun 21 inci
maddesinde düzenlenen taşıt vergisi ise, başka herhangi bir objektif ölçü getirmeksizin yılın
ikinci yarısında alınan motorlu taşıtlardan tek taksite tekabül eden tutarda taşıt vergisi değil
de, 2003 yılı tutarları (iki taksitin toplamı) kadar vergi alınmasını öngörmektedir.
Verginin birinci taksitinin ödenmesinden sonra motorlu taşıt sahibi olanlar, 197 sayılı
Kanuna göre, verginin sadece ikinci taksitini ödemekle yükümlü tutulurken, 4962 sayılı
Kanuna göre ise, 2003 yılı tutarı kadar vergi (verginin hem birinci hem de ikinci taksitini)
ödemekle yükümlü kılınmıştır. Bu nedenle, 4962 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin birinci
fıkrasında düzenlenen taşıt vergisi, vergi mükellefleri arasında eşitsizliğe neden olmaktadır.
Mükelleflerden vergi alınırken, Anayasa’nın 73 üncü maddesinde yer alan ödeme gücü
ve vergi adaleti ilkelerine, 2 nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine ve 10 uncu
maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket edilmesi zorunludur. 197 sayılı
Kanuna göre motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitini ödeme yükümlülüğü olmayanların, 4962
sayılı Kanununa göre, 2003 yılı taşıt vergisinin tutarı kadar taşıt vergisi ödemekle yükümlü
tutulmaları Anayasa’nın 2, 10 ve 73 üncü maddelerine aykırıdır.
Hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili
düzenlemeyi 2003 yılı bütçesindeki % 6.5’luk faiz dışı fazla hedefine bağlamıştır. % 6.5
oranındaki faiz dışı fazla hedefi 2002 yılı için de söz konusuydu. Hatta % 6.5 faiz dışı fazla
hedefi, 2004 ve 2005 yılları için de söz konusudur. 2003 yılında faiz dışı fazla hedefinin
tutturulması için ek vergi alınması ihtiyacı ortaya çıktı ise, vergi ile getirilen ek önlemlerin
tüm vergi mükelleflerini kapsaması gerekir. Çünkü ancak bu şekilde, Anayasa’nın 73 üncü
maddesindeki vergi adaleti, vergide eşitlik ve genellik ilkeleriyle herkesin ödeme gücüne göre
vergi ödemesi ilkelerine uygun bir düzenleme yapılabilir.
Ek gelir kaynağı yaratmak amacıyla, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gibi vergi
mükelleflerine de mükellefiyet getirmeden sadece motorlu taşıt sahiplerine vergi getirilmesi,
Anayasa’nın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır. Taşıt vergisi mükellefleri ile
diğer vergi mükellefleri arasında, vergi yükünün dağılımı bakımından mali güce göre
kurulması gereken eşitlik bozulmuştur.
Diğer yandan 4962 sayılı Kanunla getirilen düzenlemede mükelleflerin mali güce göre
vergi ödemesi hususunun da gözetilmediği görülmektedir. Halbuki mali güce göre vergi
ödeme hususu göz önünde tutularak, 4962 sayılı Kanunda birtakım istisna ve muafiyetler

düzenlenmesi mümkündü. Örneğin, bu amaçla; 1994 ve 1999 yılındaki ek vergi
düzenlemelerinde yapıldığı gibi, münhasıran yolcu ve yük taşımasında kullanılan taşıtlar,
taşıtlar vergisi Kapsamı dışında bırakılabilirdi.
Aktifinde herhangi bir üretim veya iş aracı olan gelir vergisi mükellefinden ek vergi
alınmazken, aktifinde ticari araç bulunan ve hatta tek geçim kaynağı basit bir nakliye aracı
olan vergi mükellefinden ek vergi alınmaktadır.
Bu durum, taşıt vergisi mükellefleri ile diğer vergi mükellefleri arasında, vergi yükünün
dağılımı bakımından mali güce göre kurulması gereken eşitliği, taşıt vergisi mükellefleri
aleyhine bozmuş; aynı zamanda Anayasa’nın 10 uncu maddesinde yer alan kanun önünde
eşitlik ilkesine de aykırı bir görünüm yaratmıştır.
Anayasa’nın Başlangıç kısmında belirlenen esaslar ve 2 nci maddesi gereği, Türkiye
Cumhuriyeti bir “demokratik sosyal hukuk devleti”dir. Sosyal devlet; vatandaşlarının sosyal
ve ekonomik koşulları ile ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen
devlet olarak tanımlanır.
Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti, bütün işlem ve eylemlerinin
hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerlik koşulu sayan, her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına
egemen kılan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı
duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, Anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa
özen gösteren, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da uymak
zorunda olduğu temel hukuk ilkeleri ile Anayasa’nın bulunduğu bilinci olan devlettir.
Bu bağlamda yasaların Anayasa’ya uygun olmaları zorunluluğunu kabul eden hukuk
devletinde Anayasa’nın herhangi bir kuralına aykırı olan yasa kuralları doğal olarak hukuk
devleti ilkesine de aykırılık oluştururlar.
Anayasa’nın 10 uncu maddesine göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare bütün
işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
Anayasa’nın 10 uncu maddesindeki yasa önünde eşitlik ilkesine göre, yasaların
uygulanmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrılığı
gözetilmeyecek ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açılmayacaktır. Birbirlerinin aynı durumunda
olanlara ayrı kuralların uygulanması ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılması
engellenmektedir. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı
anlamına gelmez. Kimilerinin Anayasa’nın 13 üncü maddesinde öngörülen nedenlerle değişik
kurallara bağlı tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz. Durum ve konumlarındaki
özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları
gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı
tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.
4962 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemede; aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı
hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulmamıştır. Yılın ikinci yarısında motorlu taşıt
sahibi olanlar verginin aslı ve eki bakımından farklı kurallara tabi tutulmuştur.
Anayasa’nın 73 üncü maddesine göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, malîye
politikasının sosyal amacıdır.
Vergide genellik ve eşitlik ilkeleri geleneksel vergi adaleti ilkeleridir. Vergide genellik
ilkesi, fark gözetilmeksizin herkesin elde ettiği gelir, servet ve harcamalar üzerinden vergi
ödemesini amaçlar. Vergide eşitlik ilkesi de, ödeme gücü aynı olanların aynı vergiyi
ödemelerini ifade eder. Hukuk devleti kavramı açısından vergilendirmede genellik ilkesi ile
yasa önünde eşitlik ilkesi çakışmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası,
Anayasa’nın 10 uncu maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkesine, 73 üncü maddesindeki

verginin genelliği ilkesine, vergide eşitlik ilkesine ve mali güce göre vergilendirme ilkesine, 2
nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine ve Anayasa’nın 11 inci maddesindeki Anayasa’nın
üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesine aykırı olup, iptali gerekir.
Yürürlüğü durdurma isteminin gerekçesi : 30.07.2003 tarih ve 4962 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında
Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının uygulanması halinde, giderilmesi olanaksız
durum ve zararlar doğacaktır.
Bu durum ve zararları önleyebilmek için, söz konusu hükümlerin yürürlüklerinin
durdurulması gerekmektedir.
Sonuç ve istem : Yukarıda açıklanan gerekçelerle:
1. 30.07.2003 tarih ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara
Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının,
Anayasa’nın 2, 10, 11 ve 73 üncü maddelerine aykırı olduğu için iptaline,
2. 30.07.2003 tarih ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara
Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının açıkça
Anayasa’ya aykırı olduğu ve uygulanmaları halinde giderilmesi olanaksız zarar ve durumlar
doğacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesine ilişkin istemimizi saygı ile arz ederiz. 11.08.2003”
B - İtiraz Başvurusunun Gerekçesi
İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, Kanun’un 21. maddesi ile getirilen taşıt vergisinde,
31.12.2003 tarihine kadar taşıt sahibi olanlardan değişik isimlerde vergi alınmak istenmesinin
Anayasa’nın 2., 10. ve 73. maddelerine aykırı olduğunu, 3.4.2003 günlü ve 4837 sayılı
Kanun’un emsal nitelikte olan 1. maddesinin de Anayasa Mahkemesi’nin 23.7.2003 günlü,
E.2003/48, K.2003/76 sayılı Kararıyla iptal edildiğini, açıklanan nedenlerle 2949 sayılı
Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası da göz önüne alınarak Kanun’un 21. maddesinin iptali
gerektiğini ileri sürmüştür.
II - YASA METİNLERİ
A - İptali İstenilen Yasa Kuralı
30.7.2003 günlü, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un, iptali istenilen birinci fıkrayı da içeren 21.
maddesi şöyledir :
“MADDE 21.- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun
5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi
olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile
yine bu Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa
kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, anılan Kanundaki
tarifelerde ilgili taşıt cinsi için belirlenmiş olan 2003 yılı tutarları kadar, taşıt vergisine
tâbidir.
Taşıt vergisi; taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından bu
Kanunun yayımı tarihinde, bu tarihten 31.12.2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt
ve tescil edilecek olan taşıtlar için kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve
tebliğ edilmiş sayılır.
Taşıt vergisinin mükellefi, bu Kanunun yayımı tarihinde ve bu tarihten 31.12.2003
tarihine kadar adlarına taşıt kayıt ve tescil edilen veya bu Kanunun yayımı tarihinde noter
satış sözleşmesi ile bu taşıtın sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar,
taşıt vergisi için de uygulanır. Ayrıca, Bingöl merkez ve ilçelerinde depremin meydana
geldiği 1.5.2003 tarihi itibarıyla Bingöl trafik sicilinde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu
tarihte ikametgahının buralarda bulunduğunu tevsik edenler adına aynı tarih itibarıyla kayıt ve

tescilli olan taşıtlar da (bu tarihten sonra belirtilen yerler dışındakilere satışı yapılan taşıtlar
hariç) taşıt vergisinden müstesnadır.
Taşıt vergisi bir defada ödenir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve
tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin taşıt vergisi, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın
sonuna kadar, bu Kanunun yayım tarihi ile 31.12.2003 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa
kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin taşıt vergisi ise, kayıt ve tescilin yapıldığı ayı
izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Ödeme dönemi içerisinde ilişik kesme işlemi yapıldığı
takdirde; vergi bu işlemin yapılmasından önce ödenir.
3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Kanun hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisi
taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, ödenecek taşıt
vergisine mahsup edilmiş sayılır. Mahsup edilemeyen kısım iade olunur. Bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ise terkin edilir.
Bu maddeye göre tahsil edilen taşıt vergileri üzerinden, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı
Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.
Taşıt vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin olarak bu maddede hüküm
bulunmayan hallerde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Bu
maddeye göre ödenen taşıt vergisi, ticarî, ziraî ve meslekî kazançların tespitinde gider olarak
kabul edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”
B - Dayanılan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde ve başvuru kararında Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 73. maddelerine
dayanılmıştır.
III - İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca yapılan toplantılar sonucunda,
dosyalarda eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine karar verilmiştir.
IV - ESASIN İNCELENMESİ
Dava dilekçesi ve başvuru kararı ile ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen
Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
A - Birleştirme Kararı
30.7.2003 günlü, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 21. maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle
açılan 2003/83 Esas sayılı davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle, 2003/73 Esas sayılı
dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2003/73 Esas
sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
B - Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
Dava dilekçesi ve başvuru kararında, 197 sayılı Kanuna göre, yılın ikinci yarısında
iktisap edilen taşıtlar nedeniyle motorlu taşıtlar vergisinin sadece ikinci taksidinin ödenecek
olmasına rağmen, iptali istenilen kuralda, yılın ikinci yarısında ilk defa kayıt ve tescil edilen
taşıtlar için de 2003 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin tamamının taşıt vergisi olarak
alınmasının öngörülmesinin vergi mükellefleri arasında eşitsizliğe neden olduğu, iptali
istenilen kuralın, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devletinin gereği olan
“hukuk güvenliği ilkesi” ile 10. maddesindeki “yasa önünde eşitlik ilkesi” ve 73.
maddesindeki “malî güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde
dağılımı ilkesi”ne aykırılığı ileri sürülmektedir.

4962 sayılı Yasa’nın iptali istenen 21. maddesinin birinci fıkrasında, 197 sayılı Motorlu
Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı
tarifelere göre vergiye tâbi olan ve bu Kanun’un yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıt ve
tescilli bulunan taşıtlar ile yine bu Kanun’un yayımı tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar
ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere,
anılan Kanun’daki tarifelerde ilgili taşıt cinsi için belirlenmiş olan 2003 yılı tutarları kadar,
taşıt vergisine tâbi olacakları öngörülmüştür.
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen 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, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı
sayan, yargı denetimine açık, Anayasa’nın ve yasaların üstünde yasa koyucunun da
bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Anayasa’nın 73. maddesinde, herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne
göre vergi ödemekle yükümlü bulunduğu, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının,
maliye politikasının sosyal amacı olduğu, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin
kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı öngörülerek Anayasa’nın 2.
maddesinde nitelikleri belirtilen hukuk devleti ilkesi vergilendirme ilkeleri yönünden
somut biçimde dile getirilmiştir.
Buna göre, devletin vergilendirme yetkisinin sınırı, aynı zamanda kişilerin hak ve
özgürlüklerinin de sınırını oluşturduğundan, bu yetkinin keyfiliğe kaçacak biçimde
kullanılmasının önlenmesi, hukuk devleti olmanın gerekleri arasında öncelikli bir yere sahip
bulunmaktadır. Vergilendirme alanında olası keyfi uygulamalara karşı düşünülen ilk önlem,
kuşkusuz yasallık ilkesidir. Ancak vergilerin yasayla getirilmesi, yalnız başına vergilendirme
yetkisinin keyfi kullanılarak adaletsiz sonuçlar doğurmasını engelleyemeyeceğinden,
yasallık ilkesi yanında verginin genel ve eşit olması, idare ve kişiler yönünden duraksamaya
yol açmayacak belirlilik içermesi, geçmişe yürümemesi, öngörülebilir olması ve hukuk
güvenliği ilkesine de uygunluğunun sağlanması gerekir.
Vergide genellik ilkesi, herhangi bir ayırım yapılmaksızın malî gücü olan herkesin vergi
yüküne katılmasını ve vergi ödemesini ifade eder. Malî güce göre vergilendirme, verginin,
yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre alınmasıdır. Bu ilke, aynı zamanda
vergide eşitlik sağlanmasının uygulama aracı olup, malî gücü fazla olanın malî gücü az olana
göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir. Vergide eşitlik ilkesi ise malî gücü aynı
olanlardan aynı, farklı olanlardan ise farklı oranda vergi alınması esasına dayanır.
Vergi hukuku alanında kabul gören ve Anayasa ile de güvence altına alınan
vergilendirme esaslarından, beklenmedik doğal felaketler, savaş ve seferberlik hali, siyasi,
ekonomik ve sosyal krizler gibi toplumu temelden sarsabilecek olaylar nedeniyle farklı
düzenlemeler getirilmesi mümkün ise de, bunun dışındaki düzenlemeler, sosyal adaleti,
sosyal refahı ve sosyal güvenliği sağlamakla yükümlü olan hukuk devletinin bu niteliği ile
bağdaşmaz.
Öte yandan, Yasa’nın madde gerekçesinde, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin hükmün
iptali nedeniyle ortaya çıkan ve uygulanmakta olan ekonomik program hedeflerini tehlikeye
düşüren gelir kaybının telafisi amacıyla düzenleme yapıldığı açıklanmakta ise de bunun
olağanüstü koşulların zorunlu kıldığı bir neden olarak kabulü mümkün görülmemiştir.
Dava konusu düzenleme ile malî güç nazara alınmaksızın ve olağanüstü bir durum da
olmaksızın ikinci kez vergi tahakkuk ve tahsil edilmek suretiyle vergi yükü araç sahipleri
aleyhine ağırlaştırıldığından, 21. maddenin birinci fıkrası Anayasa’nın 2., 10. ve 73.
maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.
Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN ve Sacit ADALI bu görüşe kısmen
katılmışlardır.
Fulya KANTARCIOĞLU bu görüşlere ek gerekçe ile katılmıştır.

V - İPTALİN DİĞER KURALLARA ETKİSİ
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrasında, Yasa’nın belirli kurallarının iptali, diğer
kurallarının veya tümünün uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, bunların da Anayasa
Mahkemesi’nce iptaline karar verilebileceği öngörülmektedir.
4962 sayılı Yasa’nın 21. maddesinin birinci fıkrasının iptali nedeniyle uygulanma
olanağı kalmayan diğer fıkralarının da iptali gerekir.
VI - YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ
30.7.2003 günlü, 4962 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 21. maddesi iptal edildiğinde, bu maddenin
uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız zararların önlenmesi ve
iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 7.10.2003 gününde oybirliğiyle karar
verilmiştir.
VII - SONUÇ
30.7.2003 günlü, 4962 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun”un 21. maddesinin;
A - Birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Mustafa BUMİN,
Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN ile Sacit ADALI’nın “Kanun’un yayımı tarihinden
31.12.2003 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlar yönünden iptali gerektiği”
yolundaki karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
B - Birinci fıkrasının iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan diğer fıkralarının da
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29.
maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,
7.10.2003 gününde karar verildi.
[R.G. 20 Aralık 2005 – 26029]
—— • ——

Tebliğler

Maliye Bakanlığından:
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Genel Tebliği
( Seri No:25 )
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1[1], 3946 sayılı Kanunun2[2] 35 inci maddesi ile
değiştirilen “Yetki” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde,
“...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)”
hükmü ile aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun3[3] 36/7 nci maddesi ve 5035 sayılı Kanunun4[4] 48/7-b maddesi
ile değiştirilen son fıkrasında “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000
liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki
tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun5[5] 1 inci
maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi
Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.” hükmü ile aynı Kanunun 2 nci
maddesinde, “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000
TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası ( l YTL ) değişim oranı esas alınır.” hükmü yer almaktadır.
2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 353 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği6[6] ile ilan edilmiştir.
01/01/2006 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ
A. ( I ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre
vergilendirilecektir.
( I ) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11
12 – 15 16 ve yukarı yaş
yaş
yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı
305,00
213,00
121,00
91,00
36,00
1301 - 1600 cm3 e kadar
487,00
365,00
213,00
152,00
60,00
3
1601 - 1800 cm e kadar
854,00
670,00
396,00
243,00
96,00
3
1801 - 2000 cm e kadar
1.342,00 1.037,00
610,00
365,00
146,00
2001 - 2500 cm3 e kadar
2.013,00 1.464,00
915,00
549,00
219,00
3
2501 - 3000 cm e kadar
2.807,00 2.441,00 1.526,00
823,00
305,00
Motor Silindir Hacmi
(cm3)

23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3[3]
24/04/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4[4]
02/01/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
5[5]
31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6[6]
18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
1[1]
2[2]

3001 - 3500 cm3 e kadar
3501 - 4000 cm3 e kadar
4001 cm3 ve yukarısı
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar
251 - 650 cm3 e kadar
651 - 1200 cm3 e kadar
1201 cm3 ve yukarısı

4.273,00
6.715,00
10.988,00

3.845,00
5.799,00
8.241,00

2.318,00
3.418,00
4.883,00

1.159,00
1.526,00
2.197,00

427,00
610,00
854,00

60,00
121,00
305,00
732,00

48,00
91,00
182,00
487,00

36,00
60,00
91,00
305,00

24,00
36,00
60,00
243,00

12,00
24,00
36,00
121,00

B. ( II ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki ( II ) sayılı tarifeye
göre vergilendirilecektir.
( II ) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
/Azami Toplam Ağırlık
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
365,00
243,00
121,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
487,00
305,00
3
1901 cm ve yukarısı
732,00
487,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
915,00
549,00
26 - 35 kişiye kadar
1.098,00
915,00
36 - 45 kişiye kadar
1.220,00
1.037,00
46 kişi ve yukarısı
1.464,00
1.220,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar
329,00
219,00
1.501 - 3.500 kg’a kadar
658,00
384,00
3.501 - 5.000 kg’a kadar
988,00
823,00
5.001 - 10.000 kg’a kadar
1.098,00
933,00
10.001 - 20.000 kg’a kadar
1.317,00
1.098,00
20.001 kg ve yukarısı
1.647,00
1.317,00

182,00
305,00
243,00
365,00
487,00
732,00
109,00
219,00
329,00
439,00
658,00
768,00

C. ( III ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki ( III ) sayılı tarifeye göre
vergilendirilecektir.
( III ) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek
Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 - 20 BG’ne kadar
18,31
12,20
6,10
2,43

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü
(BG)

21 - 50 BG’ne kadar
51 - 100 BG’ne kadar
101 - 150 BG’ne kadar
151 BG ve yukarısı

24,41
30,52
36,62
54,94

18,31
24,41
30,52
42,73

10,98
14,64
18,31
24,41

4,87
6,10
8,54
12,20

D. ( IV ) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı
tarifeye göre vergilendirilecektir.
( IV ) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış
Ağırlığı
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar
1.151 - 1.800 kg.’a kadar
1.801 - 3.000 kg.’a kadar
3.001 - 5.000 kg.’a kadar
5.001 - 10.000 kg.’a kadar
10.001 - 20.000 kg.’a kadar
20.001 kg. ve yukarısı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3 yaş
6.104,00
9.157,00
12.209,00
15.262,00
18.314,00
21.367,00
24.419,00

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

4.883,00
7.325,00
9.767,00
12.209,00
14.651,00
17.093,00
19.535,00

3.662,00
5.494,00
7.325,00
9.157,00
10.988,00
12.820,00
14.651,00

11 ve yukarı yaş
2.929,00
4.395,00
5.860,00
7.325,00
8.790,00
10.255,00
11.721,00

Tebliğ olunur.
[R.G. 16 Aralık 2005 – 26025]
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Maliye Bakanlığından:
Veraset ve İntikal Vergisi
Genel Tebliği
(Seri No: 37)
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun1 istisnalar ile ilgili 4 üncü
maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak
istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul
Kanunu2 hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle
tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
Söz konusu Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise "Vergi tarifesinin matrah
dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim
tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz...." denilmektedir.
Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında
Kanunun3 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk
Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni

Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni
Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk
Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.
2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilerek,
353 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği4 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 1/1/2006 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü
maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 83.139 YTL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 166.375 YTL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.919 YTL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.919
YTL,
olarak dikkate alınacaktır.
————————
1 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişik 16 ncı maddesinde yer alan
vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2006
tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve
intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Veraset yoluyla İvazsız
intikallerde intikallerde
vergi oranı vergi oranı
Matrah
(yüzde)
(yüzde)
İlk
130.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 280.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 600.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.200.000 YTL için
7
25
Matrahın
2.210.000 YTL’yi aşan
bölümü için
10
30
Tebliğ olunur.
[R.G. 16 Aralık 2005 – 26025]
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Maliye Bakanlığından;
Tahsilat Genel Tebliği
Seri No: 437
Bilindiği gibi, 31.3.2005 tarihli ve 25772 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun bazı maddelerinin
uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

I - KANUN KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2 nci maddesi ile Kabahat; kanunun, karşılığında idari yaptırım
uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmış, 16 ncı maddesi ile de kabahatler karşılığında
uygulanacak idari yaptırımlar; idari para cezası ve idari tedbirler olarak tasnif edilmiştir. Anılan madde
idari tedbirleri mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirler olarak
tanımlamıştır. Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunun genel kanun niteliğinde olduğu belirtilerek,
Kanunun genel hükümlerinin diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, 1.6.2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan tüm Kanunlarda yer alan idari para
cezaları hakkında Kabahatler Kanununun genel hükümleri uygulanacaktır.
Örneğin, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususlar, kararların ilgililere tebliğ usulü,
yasal başvuru süreleri ve başvuru yolları, ödeme usulü, zamanaşımı, idari para cezalarının Devlet geliri
sayılması yönündeki düzenlemeler genel hükümler olup, ilgili Kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi
Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
1.6.2005 tarihinden önce işlenen kabahatler ile ilgili olarak bu tarihten sonra alınan idari yaptırım
kararları sonucunda verilen idari para cezaları bu Kanun hükümlerine tabi olacaktır.
1.6.2005 tarihinden önce idari yaptırım kararı alınmış kabahatler hakkında 5326 sayılı Kanun
hükümleri uygulanmayacak, ilgili mevzuatı çerçevesinde işlemler sürdürülecektir.
5326 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.6.2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren Kanunlarda, anılan
Kanunun genel hükümlerinden farklı düzenleme içeren hükümlerin bulunması halinde, bu hükümler
Kabahatler Kanunundan sonra düzenleme getirmiş olduğundan, özel hüküm olarak dikkate alınarak
uygulanacaktır.
II - İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLAN KAMU TÜZEL KİŞİLERİ
5326 sayılı Kanuna göre cezalandırılması öngörülen fiillerin tespitini ve ceza verilmesini
gerçekleştiren kamu tüzel kişileri ile bunların organlarının, haksızlığı tespit etme ve ceza verme yetkileri
kanunlardan kaynaklanmaktadır.
Kamu tüzel kişilerinin tamamı, görevleri gereği verecekleri idari para cezalarının uygulamasını, 5326
sayılı Kanunda yer alan genel esaslara bağlı kalarak yapacaklardır.
Kamu tüzel kişilerinin, görev alanları ve bütçe yapıları dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tasnif
edilmesi mümkündür.
a) Merkezi Yönetim (Devlet Tüzel Kişiliği): Devlet Tüzel Kişiliğini oluşturan daireler genel bütçeye
dahil dairelerdir.
b) İdari Kamu Kurumları: Devlet Tüzel Kişiliğinin öteden beri yürüttüğü kimi hizmet ve faaliyetleri
yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş olan kamu tüzel kişileridir. Bu tüzel kişiler temelde katma bütçeli
idareler olarak kurulmuş olan genel müdürlüklerdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
gibi kurumlar katma bütçeli idarelerdir.
c) Mahalli İdareler (Yerel Yönetim Birimleri): Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere
kurulmuş olan mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşmaktadır.
d) İktisadi Kamu Kurumları: İktisadi alanda faaliyette bulunmak için oluşturulan kamu tüzel kişileri,
iktisadi kamu kurumları olup bu kurumlara T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi, Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. örnek olarak verilebilir.
e) Sosyal Kamu Kurumları: Bu kurumlar, insanların sosyal haklarını ve güvenliklerini karşılamak ve
sağlamak üzere oluşturulmuş olan kamu tüzel kişileridir. Bu kurumlara, T.C. Emekli Sandığı, Sosyal
Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BağKur), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Basın-İlan Kurumu örnek olarak gösterilebilir.
f) Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları: Bu kurumlar, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda
faaliyette bulunmak üzere oluşturulmuş olan tüzel kişiliklerdir. Bu kurumlara üniversiteler, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü örnek olarak verilebilir.
g) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: Bu kurumlar, belli mesleklere mensup insanların

zorunlu olarak katıldıkları ve bağlı oldukları tüzel kişiliklerdir. Bu kurumlara, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Barolar Birliği, Eczacılar Birliği, Türkiye Tabipler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği örnek
olarak gösterilebilir.
h) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Serbest piyasa ekonomisinde faaliyette bulunan
işletmelerin, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, piyasanın düzenlenmesi, denetlenmesi,
piyasanın rekabet esasları çerçevesinde işler duruma getirilmesi, ve bu çerçevede denetleyici ve
gerekiyorsa yaptırımlar uygulayıcı bağımsız idari nitelikli kuruluşlardır. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumlardır.
Yukarıda yer verilen kamu tüzel kişiliği tasnifine dahil kamu tüzel kişileri ile bu tasnifte yer almayan
diğer kamu tüzel kişilerine idari para cezası verme yetkisi kanunla verilmiş olması halinde, bu tüzel
kişilerce verilecek idari para cezalarında 5326 sayılı Kanunla getiren genel esaslara uyulması
gerekmektedir.
5326 sayılı Kanun idari para cezası verme yetkisini Cumhuriyet Savcılarına ve Mahkemelere de
vermiş olup bu merciiler tarafından verilen idari para cezaları hakkında da bu Tebliğde yapılan
açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
III - İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLAN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE
YAPILACAK İŞLEMLER
Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım olarak idari para cezası uygulayan idarelerce aşağıdaki
açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
A - İdari Yaptırım Kararlarında Yer Alacak Bilgiler
5326 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre idari yaptırım kararlarında;
a) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresinin,
b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin,
d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliğinin,
e) Fiilin işlendiği yer ve zamanın,
bulunması zorunludur.
İdari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin yanı sıra idari para cezasının ödeme süresi, ödeme
yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu, mercii ve süresi, indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep
etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi bilgilerine yer verilmesi
gerekmektedir.
İdari yaptırım kararlarına; kararın ilgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması
halinde kararın verildiği esnada, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi halinde de
idarede kalan nüshalara tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır.
İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre kararın
kesinleşme tarihine yer verilecektir.
İdari yaptırım kararı uygulayan idarelerce hakkında idari para cezası verilen kişinin biliniyorsa T.C.
kimlik numarası ve vergi kimlik numarası da kararda gösterilecektir.
İdari yaptırım kararlarını tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idarelerce düzenlenecek tutanaklarda,
idari yaptırım kararlarında bulunması gereken ve yukarıda açıklanan tüm bilgilere yer verilmesi,
tutanakların seri ve sıra numaralarının birbirini takip eder şekilde bastırılması, görevli personele zimmetle
teslim edilmesi, tutanakların iptal edilmesi gerektiğinde, iptal işlemlerinin tutanağın üzeri çizilmek ve iptal
şerhi konulmak suretiyle gerçekleştirilmesi, tutanakların güvenliği konusunda gerekli özenin gösterilmesi
icap etmektedir.
B - İdari Yaptırım Kararlarının Tebliğ Usulü
5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde,
“(1) İdari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili

kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık
bir şekilde belirtilir.
(2) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus
açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak
bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum
tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.”
hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, idari yaptırım kararlarının ilgililere yukarıda belirtilen tebliğ usulüne göre tebliğ
edilmesi zorunlu olup ilgili mevzuatında tebliğ usulüne ilişkin özel hüküm yer alsa dahi
uygulanmayacaktır.
C - İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi
5326 sayılı Kanunun 27 ila 31 inci maddelerinde idari yaptırım kararlarına karşı başvuru yolu,
başvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve kabul ile masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
hususları düzenlenmiştir.
Söz konusu hükümlere göre, idari yaptırım kararları;
i) Kararın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine
başvurulmadığı takdirde bu sürenin bitiminde,
ii) Kanuni süresinde sulh ceza mahkemesine başvurulması halinde,
- Sulh ceza mahkemesinin kararına itiraz edilmemiş ise kararın taraflara tebliğini takip eden 7 nci
günün bitiminde,
- 2.000 YTL’ye kadar (bu tutar dahil) idari para cezalarına ilişkin sulh ceza mahkemesinin karar
tarihinde,
iii) Sulh ceza mahkemesi kararına karşı ağır ceza mahkemesine itiraz edilmesi halinde itiraz üzerine
verilen karar tarihinde,
kesinleşmektedir.
5326 sayılı Kanunla idari para cezalarına karşı başvurulacak yargı mercileri ve süreleri gibi
yargılamaya ilişkin düzenleme yapıldığından, idari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda bu
konuda hüküm bulunsa dahi bu hükümler uygulanmayacaktır.
D - İdari Para Cezalarının Tahsili
1 - Ödeme Zamanı ve Yeri
Ödeme Zamanı
5326 sayılı Kanunda idari para cezalarının ödeme süresine ilişkin herhangi bir hükme yer
verilmemiştir. Bu husus dikkate alındığında, idari para cezalarının ödeme süresi, ilgili kanunlarında
düzenlenen hallerde bu sürelerdir.
İdari para cezalarının ilgili kanunlarında ödeme zamanı gösterilmemiş ise 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37 nci maddesine göre ödeme süresinin tayini
gerekmektedir.
Buna göre, özel kanunlarında ödeme süresi belirtilmemiş idari para cezalarının, Kabahatler
Kanununun 26 ncı maddesine göre ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi
gerekmekte olup, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu
tebligatın, idari yaptırım kararını veren kamu tüzel kişilerince idari yaptırım kararlarında “ödemenin 1 ay
içinde yapılması gerektiği” hususu belirtilmek suretiyle yapılması uygun görülmüştür.
Ödeme Yeri
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde idari para cezalarının Devlet Hazinesine ödeneceği hükme
bağlanmıştır.
İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ve sonra olmak üzere ödeme yeri aşağıda
belirtilmiştir.
a) İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri
İdari yaptırım kararı veren idareler; idari para cezalarını, kanuni ödeme süresi içinde ya da idari

yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ödemek isteyen kişilerden tahsil edecek ve tahsil ettiği
tutarları Hazine hesaplarına aktaracaktır.
İdari yaptırım kararları genel bütçeye dahil daireler tarafından verilmiş ise söz konusu cezalar,
sayman mutemetleri ve saymanlıklar (merkez saymanlıkları, mal müdürlükleri ve Defterdarlık muhasebe
müdürlükleri) vasıtasıyla tahsil edilecektir. Genel bütçeye dahil dairelerin bankalar aracılığı ile tahsilat
yetkisi bulunması halinde bu dairelerin banka hesaplarına da ödeme yapılacaktır.
Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılıklarınca verilen idari para cezaları ile 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları kesinleşmeden önce sayman mutemetlerine
ve vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ödenecektir.
İdari yaptırım kararları katma bütçeli kuruluşlar tarafından verilmiş ise söz konusu idari para cezaları,
ilgili saymanlıklara veya görevlendirilen personeline ya da banka hesaplarına ödenebilecektir.
Mahalli idareler, sosyal kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları, bilimsel, teknik ve kültürel kamu
kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya diğer
kamu tüzel kişileri tarafından verilen idari yaptırım kararları da 5326 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup,
bu kurumlar idari para cezalarını, yasal ödeme süresi içerisinde, mevcut tahsilat sistemlerine göre tahsil
etmeye devam edeceklerdir.
5326 sayılı Kanundan önce yapılan düzenlemeler nedeniyle kanuni ödeme süresi içinde vergi
dairelerine ödenen para cezaları, bu bölümde belirtilenler hariç olmak üzere bundan böyle kanuni ödeme
süresi ve kararın kesinleşmesi süresi içerisinde idari yaptırım kararı veren idarelere ödenecektir.
b) İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Sonra Ödeme Yeri
İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesi üzerine ödemeler, ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu
bankalara veya vergi dairelerine yapılacaktır.
Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasına ilişkin idari yaptırım
kararları, kesinleşmesini müteakip tahsil için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş
merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz
vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere vergi dairesine gönderilen idari para
cezalarına karşılık idarelerce tahsilat yapılmayacak, tahsilat yapılmış ise önceden gönderilen idari yaptırım
kararı ile ilgisi sağlanmak suretiyle tahsil edilen tutarlar vergi dairesine bildirilecektir.
İdari yaptırım kararı veren idareler, kanuni ödeme süresi içerisinde ya da kararların kesinleşmesinden
önce yaptıkları tahsilatların dayanağı olan idari para cezası kararlarını/tutanaklarını vergi dairelerine
göndermeyeceklerdir.
2 - İndirim Uygulaması
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında “Kabahat dolayısıyla idari para
cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir.
İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin
ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm ile yapılan düzenleme;
1 - İdari para cezasını veren kamu görevlisine, para cezasının verildiği anda ödeyen kişilerin yaptığı
ödemelerde indirim uygulanacağı,
2 - İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişilerin indirim hakkından
yararlanacağı,
yönündedir.
İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeme ifadesi; 5326 sayılı Kanun uyarınca idari
yaptırım kararının tebliğ tarihinden itibaren geçecek 15 günlük başvuru süresini, mahkemeler tarafından
verilen idari yaptırım kararlarında ise kararın tebliğ tarihinden itibaren geçecek 7 günlük itiraz süresini
ifade etmektedir.
Bununla birlikte, idari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda 7 gün, 15 gün, 30 gün gibi ödeme
süreleri bulunmakta, ödeme süresi ilgili kanununda yer almayan idari para cezaları da 6183 sayılı Kanunun
37 nci maddesine göre yapılan tebligatı müteakip bir ay içinde ödenmektedir.
Peşin ödeme indirimi, amme alacağının kanuni ödeme süresi geçtikten sonra uygulanamayacağından,

15 günlük başvuru yolu (dava açma) süresinden daha az ödeme süresi olan para cezaları için indirim,
ödeme süreleri içerisinde yapılan ödemelerle sınırlı olacaktır. Buna karşın, kanuni ödeme süresi 15 günü
aşan para cezalarında ise peşin ödeme indirimi 15 günlük başvuru yolu süresi içerisinde yapılan ödemelere
uygulanacak, bu süreden sonra yapılan ödemelerde ise peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.
İdarelerce kanuni ödeme süresi içerisinde yapılan tahsilatlarda peşin ödeme indirimi uygulanıp
uygulanmayacağı yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilecek, tahsilat esnasında
düzenlenecek makbuzlarda idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.
Peşin ödeme indirimi, idari para cezasının tamamı üzerinden nakden veya ilgili mevzuatı gereği
kabul edilmiş olması şartıyla çekle yapılacak ödemelere uygulanacak, kısmi ödemelere uygulanmayacaktır.
3 - Taksitlendirme Uygulaması
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “İdari para cezası, Devlet Hazinesine
ödenir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının, ilk taksidinin peşin
ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin
zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Bu madde hükmüne göre, taksitlendirme başvurusu idari yaptırım kararının tebliğini müteakip kanuni
ödeme süresi içinde bu kararı veren idareye yapılacak ve talepler bu idareler tarafından değerlendirilerek
karara bağlanacaktır. Kanuni ödeme süresinden sonra yapılan taksitlendirme başvurularının
değerlendirilmeyeceği tabiidir.
Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; 4 eşit taksit halinde ve birinci taksit idari para cezasının
kanuni ödeme süresi içinde, kalan 3 taksit ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde
idarece belirlenecek sürelerde ödeyecektir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari
para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelecek ve tahsil için durum ilgili vergi dairesine bildirilecektir.
Diğer taraftan, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Kesinleşen karar,
derhal tahsil için mahallin en büyük mal memuruna verilir…” hükmü yer almakta olup idari yaptırım
kararlarının kesinleşmesi bu Tebliğin I-C bölümünde açıklanmıştır. Bu hususlar birlikte
değerlendirildiğinde, idari yaptırım kararları üzerine Kanunda düzenlenen başvuru yolu kullanıldığı
takdirde, 6183 sayılı Kanun uyarınca takibat yapılmayacaktır. Ancak, borçlu tarafından rızaen ödeme
yapılabileceği tabiidir.
Buna göre, 5326 sayılı Kanunda düzenlenen taksitlendirme uygulaması, Kanunda yer alan başvuru
yoluna gidilmemesi halinde yapılabilecektir.
Bununla birlikte, idari para cezasının kanuni ödeme süresi içerisinde yapılan başvuru üzerine
taksitlendirilmesinden sonra borçlu tarafından süresi içerisinde başvuru yoluna gidilmesi durumunda, idari
para cezasının takibi duracağından, taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi alacağın tamamını muaccel
kılmayacak, dava sürecinin bir yıllık taksitlendirme süresinden fazla olması halinde idarece verilecek bir
yıllık süre geçersiz sayılacaktır. Dava sürecinin idarece verilen taksitlendirme süresinden az olması halinde
ise geçmiş taksitlerin kalan taksit süreleri içerisinde, ödeme süresi gelmemiş taksit veya taksitler ile birlikte
ödenmesine müsaade edilecektir. Bu durumda da taksitlerin süresinde ödenmesi şartı aranılacak, taksitlerin
zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı takip ve tahsil için ilgili
vergi dairesine gönderilecektir.
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre yapılacak taksitlendirmelerde teminat ve tecil faizi
aranılmayacaktır.
Ancak, bu maddeye göre yapılan taksitlendirmeler, cebren takip ve tahsil muamelesini durduran
nitelik taşımakla birlikte, idari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda yer alan ek mali yükümlülükleri
kaldırmadığından, kanuni ödeme süresinde ödenmeyen idari para cezalarının taksitlendirilip
taksitlendirilmemesine, başvuru veya itiraz yoluna gidilip gidilmemesine bakılmaksızın ilgili kanununda
öngörülen ek mali yükümlülüğün uygulanması ve tahsili gerekmektedir.
E - İdari Para Cezasını Tahsil Eden Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Tahsil Edilen Tutarların
Hazine Hesaplarına Aktarılması
İdari yaptırım kararı uygulayarak kanuni ödeme süresi ya da kararların kesinleşme süresi içerisinde
tahsilat yapan genel bütçeye dahil daireler, tahsil ettikleri idari para cezalarını bu amaçla açılmış hesaplara

bütçe geliri kaydedeceklerdir.
Genel bütçeye dahil daireler dışında kalan idareler; tahsil ettikleri idari para cezalarını, tahsil ettikleri
ayı takip eden ayın 7 nci günü, bu tarihin resmi tatile rastlaması halinde tatili izleyen ilk iş günü, Aralık ayı
içerisinde tahsil edilen tutarı ise bütçe yılının son iş günü, mesai saati bitimine kadar; borçlunun vergi
kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, adı soyadı/unvanı, tahsilat tarihi, idari para cezası tutarı, tahsilat
tutarı, tahsilatın indirimli veya taksitle yapılması halinde bu durumu belirtir şerh ve tutar, tahsilata konu
makbuzların seri sıra numaraları, tahsilat sırasında ek mali yükümlülük tahsil edilmiş ise bu tutar, ayrı ayrı
belirtilmek suretiyle düzenlenecek listeler ile idarenin bulunduğu yerde; tek vergi dairesi varsa bu vergi
dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa süreksiz vergileri tahsil etmekle görevli vergi dairelerine
yatıracaktır. Bu idareler söz konusu tutarları nakden ödeyebilecekleri gibi vergi dairelerinin T.C. Ziraat
Bankası nezdindeki saymanlık hesabına da vergi tahsil alındısı karşılığında ödeyebileceklerdir.
Anılan idareler bu Tebliğde belirtilen sürelerde tahsil ettikleri tutarı, Hazine hesaplarına
aktarmadıkları takdirde, haklarında yapılacak cezai kovuşturma dışında süresinde aktarılmayan tutar, 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte anılan Kanun
hükümlerine göre aktarmada geciken idareden cebren takip ve tahsil edilecektir.
5326 sayılı Kanun 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu Kanun kapsamına giren idari para
cezalarından, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar ilgili idarelerce, tahsil edilmiş olan idari para cezaları,
Tebliğin yayımlandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Hazine hesaplarına yukarıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde aktarılacaktır.
IV - MAHKEMELER VE CUMHURİYET SAVCILARI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ
PARA CEZALARI
5326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun
anlaşılması halinde mahkemeler tarafından idari yaptırım kararı verileceği hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanunun diğer hükümleri ile birlikte konu değerlendirildiğinde, mahkemeler tarafından
verilen idari para cezalarına karşı itiraz mercii, ağır ceza mahkemeleri olup mahkemeler tarafından verilen
idari para cezalarına karşı ağır ceza mahkemelerine itiraz edilmemesi veya itiraz sonrası verilen karar
üzerine kesinleşen idari yaptırım kararı, tahsil edilmek için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni
veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde
süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.
Mahkemeler tarafından verilen idari para cezaları yine mahkemelerce ilgilisine tebliğ edileceğinden,
mahkemelerce kovuşturmalar sırasında tespit edilen kabahatlere yönelik olarak verilecek idari para
cezalarının hükmedildiği kararlarda, idari para cezalarının düzenlendikleri özel kanunlarda yer alan ödeme
sürelerine de yer verilmesi gerekmekte, bu yönde özel kanunlarda bir düzenlemenin yer almaması halinde
ise idari para cezalarının 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre bir ay içinde ödenmesine yönelik bir
hükmün kararda bulunması icap etmektedir. Bu itibarla, mahkemeler tarafından verilen kararlarda ödeme
süresine yönelik bir hükmün yer almaması halinde, vergi daireleri tarafından ilgili mahkemelerden ödeme
sürelerine yönelik bir açıklama talep edilmesi gerekeceği tabiidir.
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen peşin ödeme indirimi mahkeme kararına karşı
itiraz süresi olan 7 gün içinde yapılacak ödemelere uygulanacak, taksitlendirme uygulaması ise mahkeme
kararında yer aldığı takdirde, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tayin edilen ödeme süresi
içerisinde yapılan başvuru üzerine tahsilatla görevli vergi dairelerince yapılacaktır.
Ancak bu taksitlendirmenin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile ilgisi bulunmadığından vergi
dairelerince 5326 sayılı Kanuna göre yapılan taksitlendirmelerde teminat ve tecil faizi alınmayacağı
tabiidir.
5326 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde ise Cumhuriyet Savcısının; Kanunda açıkça hüküm
bulunması halinde bir kabahat dolayısıyla idari yaptırıma karar verme yetkisi bulunduğu düzenlenmiştir.
Cumhuriyet Savcıları tarafından verilen idari para cezaları ile ilgili olarak bu Tebliğin III’ üncü
bölümünde açıklanan esaslar çerçevesinde işleme tabi tutulacak ve idari para cezalarının ödeme süresi,
ödeme yeri ve taksitlendirilmesi işlemleri ise bu bölümde yer alan açıklamalara göre belirlenecektir.
V - İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL ZAMANAŞIMI

6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip
eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait
hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.
Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmü yer almaktadır.
5326 sayılı Kanunun7[1] “Yerine getirme zamanaşımı” başlıklı 21 inci maddesinde;
“(1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya mülkiyetin kamuya
geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç,
Yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine
getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.” hükmü bulunmaktadır.
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezalarının
tahsil zamanaşımı süresi, Kanunun 21 inci maddesine göre tespit edilecektir.
Ancak, 6183 sayılı Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerinde düzenlenen tahsil zamanaşımını kesen
haller ile tahsil zamanaşımının işlememesi halleri ayrıca dikkate alınacaktır.
5326 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “Kanun hükmü gereği
olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı
işlemez.” hükmü, idari para cezalarının kesinleşme sürecinde geçen sürede zamanaşımının işlemeyeceğini
ifade etmekte olup, bu hüküm de tahsil zamanaşımının işlemeyeceği haller olarak dikkate alınacaktır.
VI- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1) İdari para cezası uygulayan idarelerce, kanuni ödeme sürelerinde ya da kesinleşme süresi
içerisinde tahsil edilemeyen ve kesinleşen idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarının, 6183
sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere görevli vergi dairelerine gönderilmesi üzerine vergi
dairelerince;
- İdari yaptırım kararının kesinleşip kesinleşmediği kontrol edilecek, kesinleşmeden önce tahsil için
intikal ettirilmiş kararlar bulunması halinde işleme alınmayarak ilgili idareye geri gönderilecektir.
- İdari para cezalarının takibine, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme
emrinin tebliğiyle başlanacaktır.
2) İdari yaptırım kararının kesinleşme tarihi, idari para cezasının zamanaşımının başlangıç tarihi
olduğundan, kesinleşme tarihi vergi dairesi kayıtlarında ayrıca izlenecektir.
3) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre kesilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanununa göre kesilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarının tebliği, 5326
sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili idarelerce yapılacaktır.
Söz konusu cezaların, peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenmek istenmesi halinde, cezanın
verildiği anda kamu görevlisine yapılacak ödemelerdeki indirim uygulamasının yanı sıra, vergi dairelerine
ve bankalara yapılan ödemelerde de bu Tebliğin I/D-2 bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde peşin
ödeme indirimi uygulanacaktır.
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili
gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarının peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenmek istenmesi
halinde, indirimin geçiş ücreti hariç idari para cezası tutarına uygulanmasına özellikle dikkat edilecektir.
5326 sayılı Kanuna göre taksitlendirme talebi, belirtilen idari para cezaları için ilgili vergi dairesine
yapılacak ve talep vergi dairesince sonuçlandırılacaktır. Taksitlendirme uygulamasında bu Tebliğin I/D-3
bölümünde yapılan açıklamalara uyulacaktır.
7[1]

Kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca Kanunda yer alan “Türk Lirası” ibareleri “Yeni Türk Lirası”nı ifade etmektedir.

4) Vergi daireleri idari para cezalarının tamamını tahsil ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde durumu
ilgili idarelere bildireceklerdir.
VII - RED VE İADE İŞLEMLERİ
Tahsil edilmiş idari para cezalarının herhangi bir sebeple iadesi gerektiği takdirde, red ve iade
işlemleri; genel bütçeye dahil dairelerin yaptığı tahsilatlarda, tahsilatı yapan saymanlık tarafından, diğer
idarelerin tahsil ettiği idari para cezalarında ise idarenin, para cezasını yatırdığı vergi dairesi tarafından
yerine getirilecektir.
Diğer taraftan, idari para cezalarının Hazine hesaplarına aktarılmadan önce iade edilmesinin gerektiği
durumlarda, red ve iade işlemlerinin tahsilatı yapan idareler tarafından yerine getirileceği tabiidir.
VIII - DİĞER HUSUSLAR
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunda adli ve idari para cezalarının amme borçlusunun ölümü halinde
terkin edilip edilmeyeceği hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ancak, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında “Ceza
sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır.
Anayasanın bu hükmü ile şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli gerekse
idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği hüküm
altına alınmaktadır.
Diğer taraftan, 12.10.2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1.6.2005 tarihinde
yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
“Ceza sorumluluğunun şahsîliği” başlıklı 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında “(1) Ceza
sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” hükmü,
“Sanığın veya hükümlünün ölümü” başlıklı 64 üncü maddesinde de “(1) Sanığın ölümü hâlinde kamu
davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler
hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir.
(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak,
müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur.”
hükmü,
yer almaktadır.
Öte yandan, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 96 ncı maddesinde de 5237 sayılı Kanunun 64
üncü maddesine paralel hüküm yer almakta idi.
Bu itibarla, Anayasanın 38 inci maddesi hükmü ile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununda yer verilen hükümler nedeniyle, cezaya muhatap kişinin ölümü halinde
mahkemeler tarafından verilen adli para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ancak,
müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş olan mahkeme kararlarının
infazı gerektiğinden, bu tutarlar ve eşyalar gerek terekeden gerekse mirasçılardan aranılacaktır.
Öte yandan, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince, çeşitli
kanunlardaki hükümlere dayanılarak tatbik edilmesi öngörülen ve idarelerin düzenleme yapma ve ceza
verme yetkileri gereğince verilen idari para cezalarının, özel kanunlarda belirlenen sürelerde ödenmemesi
ve bu cezaların kesinleşmesi halinde, takip ve tahsil işlemlerinin 6183 sayılı Kanun çerçevesinde yerine
getirileceği hüküm altına alınmıştır.
İdari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda, cezaya muhatap olan kişilerin ölümü halinde
idari para cezalarının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde ayrıca bir
hüküm bulunmaması koşuluyla, Anayasanın 38 inci maddesinde yer verilen “Cezaların Şahsiliği” ilkesi
gereğince, bu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir.
Örneğin, trafik para cezalarının düzenlendiği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, trafik para
cezası verilen amme borçlusunun ölümü halinde bu amme alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından
takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmadığından, kendisine trafik para cezası verilen
amme borçlusunun ölümü halinde bu alacak, borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin tahsilinden
vazgeçilecektir.
Tüzel kişilere yönelik olarak verilen adli veya idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından

tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sorumlu tutulan ortaklar ve/veya
kanuni temsilcilerin ölümü halinde, cezaya tüzel kişilik muhatap olması nedeniyle, mirası reddetmemiş
mirasçılarından bu alacakların takibine devam edilecektir.
Tebliğ olunur.
[R.G. 16 Aralık 2005 – 26025]
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Maliye Bakanlığından:
Değerli Kağıtlar Kanunu
Genel Tebliği
Seri No : 23
Bilindiği üzere, 210(1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343(2) sayılı Kanunla
değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli
kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli
kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların
bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281(3) sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar
Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi
1- Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı
b) Beyanname
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet
2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)
3- Pasaportlar
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)
6- Nüfus cüzdanları
7- Aile cüzdanları
8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan
çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)
9- Sürücü belgeleri
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
11- Motorlu araç trafik belgesi
12- Motorlu araç tescil belgesi
13- İş makinesi tescil belgesi
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

Bedel (YTL.)
2,50
2,50
5,00
70,00
70,00
2,50
24,00
30,00
30,00
30,00
24,00
24,00
1,60

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2006 tarihinden itibaren
saymanlıklar, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar
tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda
mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet
Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebliğ olunur.
(1) 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 17 Aralık 2005 – 26026]
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Maliye Bakanlığından:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 354)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında;
“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile
ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had
ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle
tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki
katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye
yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232,
252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 maddelerinde yer alıp 2005
yılında uygulanan miktarların, 2005 yılı için %9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilen
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren
uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.
Tebliğ olunur.
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
MADDE NO – KONUSU

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde
yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden

2006 Yılında
Uygulanacak
Miktar (YTL)
1.200
1.200-120.000
120.000 ve aşması

birinde ayrıca
yapılması

halinde

MÜKERRER
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme

14

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma
hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının
toplamı

96.000
130.000
52.000
96.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

520

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,50

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve
peştemallıklar

520

MADDE 343- En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde

6
12,90

MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf
tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf

70
46
23
11,80
6
2,90

İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf
tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname

40
23
11,80

usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf

6
2,90
1,
60

MADDE NO – KONUSU

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve
alınmaması ile diğer
şekil usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,
serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine
ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz
fişi, giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca
düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,
kullanılmaması veya
bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir
tespit için toplam ceza

2006 Yılında
Uygulanacak
Miktar(YTL)

129
60.000

129
6.000
60.000

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı
içinde kesilecek toplam
ceza
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe
kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin;
bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz
edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen
hesap planına ve

129

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin
kural ve standartlara
uyulmaması

2.900

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen
vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara

150

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini
tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine

460

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik
numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları
işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve
zamanda yerine
getirmeyenlere

600

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye
Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen
durmayan aracın sahibi
adına

460

MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve
MADDE 355mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek
erbabı hakkında
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile
kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar
dışında kalanlar hakkında
[R.G. 17 Aralık 2005 – 26026]
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Maliye Bakanlığından:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 49)

1.290
600
290

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138
inci maddesinde,
".....
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit
ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara
alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz)
olarak tespit edilmiş ve (353) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerde yer alan ve 46 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen
maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil),
yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2006 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi
birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç
tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler
arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
————————
(1)
17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2)
31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3)
18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(1) SAYILI TARİFE
Yargı harçları:
A) Mahkeme harçları:
Hukuk ve ticaret davalarıyla,
idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati
haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik
mercilerinde
2.Asliye mahkemelerinde, idare
mahkemelerinde
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay
ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde
(Mahkemenin yetkisizlik veya
görevsizlik kararı vermesi sebebiyle
yetkili veya görevli mahkemeye yeniden
başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
II- Celse Harcı:

(5,80 YTL)
(12,20 YTL)

(18,60 YTL)

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen
celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili
davalarda dava konusu miktardan
(7,10 YTL’den aşağı olmamak üzere)
b)Belli bir değer bulunmayan
davalarda
2.Asliye mahkemelerinde, idari
yargı mercilerinde (12,20 YTL’den
az olmamak üzere)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan
anlaşmazlık konusu değer üzerinden
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri
itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak
üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a
kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar
arasında satış suretiyle şuyuun izalesine
dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış
bedeli üzerinden)
c) Gayrimenkulün hissedarlar
arasında taksimine dair olan hükümler
(Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli
üzerinden)

(Binde 1,8)
(7,10 YTL)
(Binde 1,8)

(Binde 54)

(Binde 9)

(Binde 3,6)

(Binde 9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,
Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve
Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm
altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
Nispi harçlar (12,20 YTL’den)
aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fıkra dışında kalan
davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki
kararlarla, davanın reddi kararı ve icra
tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında
kalan kararlarında
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü

(12,20 YTL)

maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
(a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk
eden veya tashihi karar taleplerinin reddine
dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi kararlarında
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,
Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz
ve ihtiyati tedbir kararlarında
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı
2.Değeri belli olmayan icra
takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği
üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
b)Hacizden sonra ve satıştan önce
ödenen paralardan
c)Haczedilen veya rehinli malların
satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil
olunan paralardan
d)Resmi ve özel müesseseler memur
ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik
ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle
tahsil olunan paralardan
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen
paralardan
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin
tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine
tahliye olunduğu takdirde
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine
teslim halinde
bb)İcra marifetiyle teslim halinde
4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin
idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi
ve hesap tutulması için)
II. İflas harçları:

(25,10 YTL)

(19,90 YTL)
(19,90 YTL)
(12,20 YTL)
(12,20 YTL)

(Yüzde 3,6)
(Yüzde 7,2)
(Yüzde 9)

(Yüzde 3,6)

(Yüzde 1,8)

(Yüzde 1,8)
(Yüzde 3,6)
(Yüzde 1,8)
(Yüzde 3,6)
(8,60 YTL)

1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato
isteği ve masaya katılma harcı
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden
C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari
işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının
tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
3. Ticaret siciline tescil edilmiş
olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar
dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere
ait işletmelerde
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme
rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait
işletmelerde
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca
aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil
esas defterindeki kayıtların tamamının
veya bir kısmının veya memurlukta saklanan
bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili

(19,90 YTL)
(Yüzde 3,6)
(Binde 9)

(88,90 YTL)
(254,80 YTL)
(573,80 YTL)

(44,20 YTL)
(63,30 YTL)
(139,80 YTL)

(44,20 YTL)
(63,30 YTL)
(139,80 YTL)

(17,40 YTL)
(25,10 YTL)
(44,20 YTL)

(4,60 YTL)

Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri
ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler
dahil)
d)Sulh hakimi tarafından tasdik
edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli
fotokopiler dahil)
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden
alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan
kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,
muhafaza olunan değer üzerinden:
a)Bir yıla kadar
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler
için
III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir
işlerinde (7,10 YTL’den) az
olmamak üzere deftere kaydolunan değer
üzerinden
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde,
bunların konusunu teşkil eden değerler
üzerinden
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine
göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen
resmi vasiyet senetleri:
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler

(14,90 YTL)

(1,00 YTL)
(1,00 YTL)
(2,10 YTL)
(2,10 YTL)

(Binde 9)
(Binde 4,5)

(Binde 3,6)

(Binde 3,6)
(18,60 YTL)
(18,60 YTL)

(Binde 3,6)

(Binde 0,90)
(25,10 YTL)

(2) SAYILI TARİFE
Noter Harçları
I. Değer veya ağırlık üzerinden
alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden
her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan
beher imza için
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (25,10 YTL’den)
az, (12.759,90 YTL’den )
çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi
edilen değeri belli emanetlerden
Harç miktarı (2,10 YTL’den)
az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için
ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri
tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin
idaresi harcı:
Harç yıllık olarak hesaplanır,
bir yıldan fazla olan her yıl için ilave
olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
Gayrimenkullerin değerleri belli değilse
değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her
gayrisafi tonundan
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu
maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen
ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı
Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce
muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar,
ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ
edilecek beher nüsha için
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher
imza için
b)Genel vekaletnamelerde beher
imza için
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik
ve şerhleri (Beher defter için):

(Binde 0,90)

(Binde 1,8)

(Binde 3,6)

(0,22 YTL)

(4,00 YTL)

(7,10 YTL)
(3,50 YTL)
(5,20 YTL)

aa)İşletme defteri ve diğer her
türlü defterler
bb)Serbest meslek kazanç defteri
cc)Bilanço esasına göre tutulan
defterler
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların
mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004)
Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak
defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere
verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi
olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle
vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri
tam sayılır)
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı
kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin
hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet
ve ifadelerinin tespiti
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:
Davet üzerine piyango ve hususi
müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri
değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere
ait beyannamelerden beher imza için
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir
taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname,
ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri,
ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile
vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri,

(9,80 YTL)
(12,20 YTL)
(12,20 YTL)
(3,40 YTL)
(3,40 YTL)

(1,00 YTL)
(2,10 YTL)

(7,10 YTL)

(7,10 YTL)

(127,20 YTL)

(1,60 YTL)

(1,60 YTL)

miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi
ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter
tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan
(3) SAYILI TARİFE
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi
Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde
ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
b)Danıştaya başvurma
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine
vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge
idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (12,20 YTL’den) az
olmamak üzere
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık
konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (25,10 YTL’den)
az olmamak üzere
(Binde 7,2)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan
tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare
mahkemesi kararlarında
b)Danıştay kararlarında
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin
her sayfasından (Fotokopiler dahil)

(25,10 YTL)

(12,20 YTL)
(25,10 YTL)

(Binde 3,6)

(12,20 YTL)
(25,10 YTL)
(25,10 YTL)

(0,70 YTL)

(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro işlemlerinden
alınacak harçlar:
I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan
değer üzerinden
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında
izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden
3.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup
mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya
piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında
kayıtlı değer üzerinden
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında,
kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından
kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat
edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre
dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair
tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı
üzerinden
6.a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden
b)Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında
aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile
imar parselasyon planları uygulama sonucu
şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında
rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer
üzerinden
c)Yukarıdaki fıkralar dışında
kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların
rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında
aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer
üzerinden
7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı
üzerinden
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı
üzerinden
c)Mevcut ipotek derecelerinin son-

(Binde 9)

(Binde 1260)

(Binde 9)

(Binde 54)

(Binde 54)
(Binde 9)

(Binde 9)

(Binde 3,6)
(Binde 3,6)

(Binde 3,6)

radan istenilen değişikliklerinde borç miktarı
üzerinden
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921'inci maddesi
(22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
9.Mal birliği ve mal ortaklığının,
mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa
haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil
ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden
veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele
mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
11.Teferruatın tapu siciline kaydında
beyan olunan değeri üzerinden
12.Satış vaadi sözleşmeleriyle,
irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin
tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı
bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından,
bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden
13.a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci
maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998)
Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak
bina vesair tesislerin tescilinde Emlak
(Bina) Vergisi değeri üzerinden
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit
ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi
evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki
meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri
üzerinden
Yukarıdaki iki fıkra gereğince
hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun
6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002)
Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye
Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname
ile beyan edilir ve beyanname verme süresi
içinde ödenir.
Tapu siciline tescil yapılmaması
halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar
dahilinde yürütülür.
b)Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi
tarafından ilama müsteniden iktisabında,
kayıtlı değer üzerinden
c)(4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi
ile değişen fıkra. Yürürlük:3.7.2001)(a) fıkrası
dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde

(Binde 1,8)

(Binde 1,8)

(Binde 5,4)

(Binde 5,4)
(Binde 3,6)

(Binde 5,4)

(Binde 15)

(Binde 7,5)

(Binde 18)

emlak vergisi değeri üzerinden
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele
ait kopya için
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler
dahil)
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer
üzerinden
20.a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine
dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C
maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002)
gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap
bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi
değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde
takdir edilen bedel üzerinden) devir eden
ve devir alan için ayrı ayrı
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile
devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme
süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:24.04.2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir
alan için ve gayrimenkul devir hallerinde
devir eden için
c)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir
yoluyla iktisabında tesis ve devir için
ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen

(Onbinde 5)
(8,60 YTL)
(Binde 1,8)
(17,40 YTL)

(3,40 YTL)
(Binde 9)
(Binde 108)

(Binde 15)

(Binde 15)

zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten
ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli
beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin
20 misline eşit sayılır) devir alan için
d)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği
gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin
yarısından aşağı olamaz) devir alan için
e)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve
devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa
göre yapılan kat irtifakları hariç olmak
üzere) tesis ve devir için ödenen bedel
üzerinden devir alan için
f)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)
İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında
devir bedeli üzerinden devir eden ve devir
alan için ayrı ayrı
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan
intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan
kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü
maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan
miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri :
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına
kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara
ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya
tapulanmasında,
b)Tapuda murisi veya kendisi adına
kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması
veya tapulanmasında,
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin
zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte
hazır bulunanlardan,
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin
zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte
hazır bulunmayanlardan,

(Binde 15)

(Binde 15)

(Binde 15)

(Binde 15)

(Binde 5,4)

(Binde 9)

(Binde 7,2)

(Binde 10,8)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince
ödenecek harç miktarı her parsel için
7,10 YTL’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de
nispi harçların en az miktarı
(7,10 YTL) ‘dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004) Kadastro
işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
Bu tarifenin 13 numaralı bendinin
(a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) emlak vergisi
bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim
verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi
halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.
(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk harçları :
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare
ve tasfiyesinden
b) Tereke, mahallin memurları
tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye
olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan
murakabeden
2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a)0,05 YTL’ye kadar
olan kısmından (0,05 YTL dahil
b)0,05 YTL’den sonra gelen
kısmından ilaveten
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve
büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli
eşyanın ilgililere tesliminde
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki
gerekenlerden
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden
alınacak harçlar:
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek
bayrak şahadetnameleri :
Beher rüsum tonilatosundan
2.Ticaret eşyası manifestolarının
tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya
vizesi, beher rüsum tonilatosundan
III. Maktu harçlar:
1.Gemi jurnalinin tasdiki:

(Binde 18)

(Binde 9)

(Binde 36)
(Binde 9)

(Binde 5,4)
(Binde 1,8)

(0,45 YTL)
(0,22 YTL)
(0,22 YTL)

a)Jurnalin tasdiki
b)Jurnala sayfa ilavesi
2.Vizeye tabi olan yabancı hava
ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
3.İmza ve mühür tasdiki:
a)Bulunulan yabancı memleketteki
yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına
veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı
makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt
ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne
şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak
üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
4. Yabancı memlekette usulüne uygun
olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette
yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun
tasdiki (Fotokopiler dahil)
5.İdari hususlara ait beyanname,
ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a)Birinci sayfa için
b)Birinci sayfadan sonraki her
sayfa için
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği
üzerine:
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç
maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa
için)
b)Bunların tercümesinin tasdiki
(Beher sayfa için)
7. Terekenin mühürlenmesi
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi
raporlarının tasdiki
9. Bu tarife ile noter harçlarına
ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk
işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt
ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

(37,80 YTL)
(14,90 YTL)
(152,70 YTL)

(14,90 YTL)
(30,00 YTL)

(14,90 YTL)
(14,90 YTL)
(7,10 YTL)

(25,10 YTL)
(50,70 YTL)
(37,80 YTL)

(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi,
Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları:
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

(22,50 YTL)
(14,90 YTL)
(37,80 YTL)

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar
(88,70 YTL)
1 yıl için olanlar
(126,70 YTL)
2 yıl için olanlar
(213,70 YTL)
3 yıl için olanlar
(305,50 YTL)
3 yıldan fazla süreli olanlar
(433,00 YTL)
Umuma mahsus münferit ve müşterek
pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi
için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı
7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.
Süre uzatımları da aynı miktarda
harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun
18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit
ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar
aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren
pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı,
bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş
(152,40 YTL)
b) Müteaddit giriş
(509,90 YTL)
2. Transit vizeleri
a) Tek transit
(152,40 YTL)
b) Çift transit
(305,50 YTL)
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için
1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004)
Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat
harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı
alınması gerektiği ile harç tutarlarının
tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit
pasaportlara ait dönüş vizeleri
(254,60 YTL)
III- Yabancılara verilecek ikamet
tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1.1.2004)
1 aya kadar her gün için
(6,00 YTL)
(Bu tutar ilk ay için tezkere başına
10.90 YTL’ dan az, 54,90YTL ‘den çok olamaz.)
1 aydan sonraki her ay için
(36,50 YTL)

İlk aydan sonraki aylara ait harcın
hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30.12.2001)
(İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin
uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife
itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini
engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve
gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası
ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22.6.2002)
İkamet tezkeresi harçlarının tespitine,
mütekabiliyet esası göz önünde tutularak,
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzin
Belgeleri:(4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi
ile eklenen bölüm.Yürürlük:6.9.2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)
Süre uzatımları da aynı miktarda
harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi
Çalışma izin belgesi harçlarının
tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz
önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları
I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum
(76,00 YTL ‘den az 5.103,80 YTL ‘den
çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin
ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa
yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde
satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel
üzerinden
(Belge mevcut olmaması veya belgede
bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden
küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden
harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi
zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye
kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli
üzerinden
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı

(88,70 YTL)

(78,20 YTL)
(235,10 YTL)
(392,00 YTL)
(784,40 YTL)

(0,09 YTL)

(Binde 18)

(Binde 4,5)

tesisinde, bedeli üzerinden
(Binde 4,5)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler
üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden
(Onbinde 9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli
toplamı üzerinden
(Onbinde 9)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin
terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını
aşamaz)
(7,10 YTL)
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
(7,10 YTL ‘den az 127,20 YTL’den
çok olamaz.)
(0,09 YTL)
9. İstek üzerine verilen ve gemi
siciline atıf yapılmış olan belge suretleri
ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler
dahil)
(3,40 YTL)
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az (25,10 YTL)
maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye
göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
(0,29 YTL)
Sonra gelen 350 tonilato için beher
rüsum tonilatosundan
(0,16 YTL)
500 tonilatodan yukarı beher rüsum
tonilatosundan (Harç tutarı 765,30 YTL’den
çok olamaz.)
(0,07 YTL)
2. Ölçme Belgesi:
En az (50,70 YTL)
maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye
göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
(0,38 YTL)
Sonra gelen 350 tonilato için beher
rüsum tonilatosundan
(0,38 YTL)
Sonra gelen 2.500 tonilato için
beher rüsum tonilatosundan
(0,29 YTL)
3.000 tonilatosundan yukarısı için
beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı
2.041,20 YTL ‘den çok olamaz)
(0,16 YTL)
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
(14,90 YTL)
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
(25,10 YTL)
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
(50,70 YTL)
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
(63,30 YTL)
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak
şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
(0,29 YTL)

(37,80 YTL’den az
1.275,70 YTL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki
(5,80 YTL)
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035
sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen
fıkra.Yürürlük:1.1.2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/
Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol
İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti,
Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz
Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve
Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
(37,80 YTL)
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz
Kılavuz Kaptanı
(25,10 YTL)
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist,
Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,
Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam,
1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam
Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
(14,90 YTL)
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist,
Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti,
Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı
(10,90 YTL)
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)(5035 sayılı Kanunun
38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004)
Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası
Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları
ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri
(7,10 YTL)
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük
gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi
telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf
emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı
olmak üzere)
En az (12,20 YTL)
maktu harca ilave olarak beher rüsum
tonilatosundan
(0,03 YTL)
Her belgenin harç tutarı
(127,20 YTL)’den çok olamaz.
b) Muafiyet belgesi
(25,10 YTL)
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin
konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de
aynı miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile
eklenen fıkra Yürürlük:1.1.2005)
En az (25,10 Yeni Türk Lirası )maktu harca ilave olunarak

aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
(Harç tutarı 765,30 Yeni Türk lirasından çok olamaz.)

(0,29 YTL.)
(0,16 YTL.)
(0,07 YTL.)”

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile
eklenen fıkra Yürürlük:1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
(5,40 YTL.)
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden
(10,90 YTL.)
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
(21,90 YTL.)
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
(43,90 YTL.)
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
(54,90 YTL )
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.”
(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların
ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca
verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup
ithal edilenler
(510,00 YTL)
b)Memleket içinde imal olunanlar
(254,80 YTL)
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak
tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler
(254,80 YTL)
-Memleket içinde imal olunanlardan
(127,20 YTL)
2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı
Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:31.7.2004)
a) Başvuru harcı
(8,80 YTL)
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan
hakkı talepleri(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tabidir.) (8,80 YTL)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı (43,10 YTL)
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı
(43,10 YTL)
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi
suret harcı
(43,10 YTL)
f) Sınai mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra
geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)
(43,10 YTL)
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı
model belgeleri üzerinden tasarruf işlemleri;
-Devir
(43,10 YTL)
-Veraset
(43,10 YTL)
-Lisans
(49,30 YTL)
-Rehin
(43,10 YTL)
-Mevki fiil
(43,10 YTL)
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı
(49,30 YTL)

3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı
(13,60 YTL)
b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı
(35,50 YTL)
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı ( 7,60 YTL)
d) Tasarım tescil harcı
(14,30 YTL)
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)
(84,50 YTL)
f) Süre uzatımı ile yenileme (6’şar aylık her bir
süre uzatımı ile yenileme)
(127,00 YTL)
g) Devir şerhi tescil
(43,10 YTL)
h) Lisans işlemi kayıt harcı
(84,50 YTL)
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı
(24,50 YTL)
i) Birleşme kayıt harcı
(63,30 YTL)
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı
(49,30 YTL)
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil
sureti verilmesi
(14,30 YTL)
l) Menşei memleket belgelerinden
(49,30 YTL)
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı (305,20 YTL)
4.Markalar:
a) Marka başvuru harcı (İlk üç sınıf için)
(35,50 YTL)
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki
her sınıf için ek olarak)
(35,50 YTL)
c) Marka yenileme harcı
(92,00 YTL)
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı(122,60 YTL)
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı
(74,60 YTL)
f) Marka devir işlemi kayıt harcı
(68,40 YTL)
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı
(122,60 YTL)
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı
(45,10 YTL)
ı) Rehine işlemi kayıt harcı
(70,80 YTL)
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı
(49,30 YTL)
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti
düzenleme harcı
(35,50 YTL)
k) Öncelikli başvuru harcı
(571,30 YTL)
l) Uluslararası başvuru harcı
(35,50 YTL)
5.Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı
(8,80 YTL)
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı (8,80 YTL)
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi
ve sicil sureti düzenleme harcı
(8,80 YTL)
6.Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı
(122,60 YTL)
b) Sicil yenileme harcı
(122,60 YTL)
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı
(122,60 YTL)
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve
İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri,
işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden

(152,70 YTL)

2. Maden arama ruhsatnameleri
(Her yıl için)
(382,40 YTL)
3. Önişletme ruhsatnameleri
(Her yıl için)
(1.339,30 YTL)
4. Maden işletme ruhsatnameleri
(Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil)
işletme ruhsatnameleri
(2.296,50 YTL)
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil)
işletme ruhsatnameleri
(2.679,10 YTL)
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil)
işletme ruhsatnameleri
(3.827,70 YTL)
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil)
işletme ruhsatnameleri
(5.818,50 YTL)
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre
verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları
(Her yıl için)
(7.655,80 YTL)
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)
(254,80 YTL)
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden
(191,00 YTL)
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme,
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına
alınması taleplerinden
(956,50 YTL)
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme
ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme
ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı
maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması
taleplerinin devir ve intikalleri sırasında,
bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar
yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri,
kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin
tescilinden
(191,00 YTL)
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri,
kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden
(229,20 YTL)
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde
ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden
(114,50 YTL)
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile
belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,
diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı
tanınmasının tescilinden
(191,00 YTL)
e)Diğer hususların tescilinden
(76,00 YTL)
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları
(510,00 YTL)

b)Arama ruhsatnameleri
(765,30 YTL)
c)İşletme ruhsatnameleri
(6.379,80 YTL)
d)Belgeler
(765,30 YTL)
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile
belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki
(127,20 YTL)
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi
ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus
sayımına göre):
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde
(9,80 YTL)
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde
(25,10 YTL)
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde
(50,70 YTL)
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri
toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat
harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat
işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi
maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri
açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan
mahallerde
(254,80 YTL)
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında
olan mahallerde
(510,00 YTL)
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında
olan mahallerde
(765,30 YTL)
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında
olan mahallerde
(1.275,70 YTL)
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı
olan mahallerde
(2.551,60 YTL)
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere,
vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller
için
(25,10 YTL)
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında
olan mahaller için
(50,70 YTL)
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında
olan mahaller için
(127,20 YTL)
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında
olan mahaller için
(203,80 YTL)
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında
olan mahaller için
(305,90 YTL)
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında

olan mahaller için
(408,00 YTL)
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında
olan mahaller için
(510,00 YTL)
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan
mahaller için
(765,30 YTL)
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a)Programlarının Türk yüksek mühendis
ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına
muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek
mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden
diploma almış olanlara usulüne göre verilecek
ruhsatnameler
(254,80 YTL)
b)Programlarının Türk Teknik Okulu
mühendis kısmı programlarına muadil olduğu
kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar
eğitim müessesesinden diploma almış olanlara
usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler
(152,70 YTL)
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk
hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
(254,80 YTL)
b)Yabancı memleketlerde ihtisas
yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas
vesikaları
(254,80 YTL)
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti
hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
(254,80 YTL)
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan
Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas
vesikaları
(254,80 YTL)
b)Yabancı memleketlerde ihtisas
yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek
ihtisas vesikaları
(254,80 YTL)
c)Yabancı memleketler mektep
veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere
verilecek mezuniyet vesikaları
(254,80 YTL)
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep
veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek
mezuniyet vesikaları
(254,80 YTL)
6. Veterinerlere ait mezuniyet
vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya
fakültelerinden mezun olan veterinerlere
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek
mezuniyet vesikaları
(101,70 YTL)
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak
olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek

ruhsatnameler
(76,00 YTL)
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden
mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık
memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı
sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler
(76,00 YTL)
c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler
(76,00 YTL)
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni
gözlükçülük ruhsatnameleri
(382,40 YTL)
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere
verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar
(509,90 YTL)
20-50 yataklıya kadar olanlar
(765,30 YTL)
50-100 yataklıya kadar olanlar
(1.275,70 YTL)
100 yatak veya daha yukarı olanlar
(2.041,20 YTL)
(Son nüfus sayımına göre nüfusu
200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak
hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle
teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler
(510,00 YTL)
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:
Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller
yapılan ve misli teamüller aranılan umuma
mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları
açmak için verilecek ruhsatnameler
(254,80 YTL)
11.Avukatlık ruhsatnameleri:
Hususi Kanunu mücibince verilecek
avukatlık ruhsatnameleri
(254,80 YTL)
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama
ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj
ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek
hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)
(50,70 YTL)
b)Eski eser araştırmaları için verilecek
sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)
(25,10 YTL)
c)Define araştırmaları için verilecek
ruhsatnameler (Beher iki ay için)
(127,20 YTL)
14.Gümrük müşavirlerine verilecek
izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi
(1.020,50 YTL)
Gümrük müşavir yardımcısı izin
belgesi
(510,00 YTL)
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı
Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:31.7.2004):

Hususi Kanunu gereğince verilecek
avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil
olanlardan
(67,00 YTL)
b) Avcı derneklerine dahil
olmayanlardan
(73,20 YTL)
16. Silah taşıma ve bulundurma
vesikaları:(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1.1.2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek
kişilere verilecek silah taşıma müsaade
vesikaları (Her yıl için)
(305,20 YTL)
b)Bulundurma vesikaları
(488,30 YTL)
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004)
Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek
ruhsatnameleri
(12,10 YTL)
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve
82'nci maddeleri ile değişen bent.
Yürürlük;29.7.1998) Özel okul ve özel
dersane işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan
(Her yıl için)
(510,00 YTL)
b)Lise seviyesindeki özel okullardan
(Her yıl için)
(1.020,50 YTL)
c)Özel dersanelerden (Her yıl için)
(1.020,50 YTL)
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi
ile eklenen bent.Yürürlük:31.12.2003)
Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü
kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek
okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde
(345,10 YTL)
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde
(690,30 YTL)
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde (1.035,40 YTL)
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel
eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri:
Merkez turizm komitesinin kararı ve
Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
(76,00 YTL)
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
(127,20 YTL)
c)İkinci sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
(152,70 YTL)
d)Birinci sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
(203,80 YTL)

e)Lüks sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
(305,90 YTL)
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
(76,00 YTL)
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
(127,20 YTL)
h)İkinci sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
(152,70 YTL)
i)Birinci sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
(203,80 YTL)
j)Lüks sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
(305,90 YTL)
Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri:
Karnede yazılı değer üzerinden
(Geçerlilik süresi sonuna kadar)
(Binde 0,18)
Ancak, bu miktar
(5.103,80 YTL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle
kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve
enstitülerinden mezun olacaklara verilecek
diplomalar
(3,40 YTL)
3. Üniversite haricinde kalan yüksek
okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek
okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar
(5,20 YTL)
VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun
7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması
ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek
Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden
(Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden
(765,30 YTL)
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden
(1.530,80 YTL)
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden
(3.062,50 YTL)
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı
ihtiva eden sistemlerden
(4.465,60 YTL)
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil
edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin
belgelerinden:
-Açma
(13.397,90 YTL)
-İşletme (Her yıl için)
(4.465,60 YTL)
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya
satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
(8.931,90 YTL)
-İşletme (Her yıl için)
(4.465,60 YTL)
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük
hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
(8.931,90 YTL)
-İşletme (Her yıl için)
(4.465,60 YTL)
d) Yat limanlarında gümrük hattı
dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
(8.931,90 YTL)
-İşletme (Her yıl için)
(4.465,60 YTL)
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış
mağazası açma izin belgelerinden
(2.232,60 YTL)
f) Gümrük hattı dışı eşya satış
mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden
(2.232,60 YTL)
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma
(6.698,60 YTL)
-İşletme (Her yıl için)
(3.317,30 YTL)
3- Geçici depolama yeri izin
belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma
(13.398,00 YTL)
-İşletme (Her yıl için)
( 4.465,60 YTL)
b) Eşya sahibine ait geçici depolama
yeri izin belgelerinden:
-Açma
( 6.698,60 YTL)
-İşletme (Her yıl için)
( 3.317,30 YTL)
XI- Finansal faaliyet harçları(5035 sayılı
Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen şekli.)
1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak
bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de
açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine
ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)
(104.081,00 YTL)
b) Serbest bölgelerde faaliyet
göstermek üzere kurulacak bankalar ve

açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin
belgeler (Her banka ve şube için)
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler
(Her şube için)
2- Özel Finans Kurumları Kuruluş
izin belgeleri:
a) Özel finans kurumları kuruluş
izin belgesi (Her yıl için)
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
(Her şube için)
3- Sermaye piyasasında aracılık
yapan kurumlara verilen yetki belgeleri
(Her belge için ayrı olmak üzere)
(Her yıl için)
4- Yatırım ortaklığı kurma ve
faaliyet izin belgeleri
5- Finansal kiralama şirketleri
kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri
kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak
üzere açacakları şubeler için düzenlenen
belgeler (Her şube için)
6- Faktoring şirketleri kuruluş
izin belgeleri:

(104.081,00 YTL)

(20.815,90 YTL)

(104.081,00 YTL)

(20.815,90 YTL)

(20.815,90 YTL)
(20.815,90 YTL)

(20.815,90 YTL)

(10.407,90 YTL)

a) Faktoring şirketleri kuruluş
izin belgeleri (Her yıl için)
(20.815,90 YTL)
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
(Her şube için)
(10.407,90 YTL)
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri)
kuruluş izin belgeleri:
a) Yetkili müesseseler (Döviz
büfeleri) kuruluş izin belgeleri
(Her yıl için)
(20.815,90 YTL)
b) Yetkili müesseselerin (Döviz
büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
(10.407,90 YTL)
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri
(Her yıl için)
(52.040,30 YTL)
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin
belgeleri (Her yıl için)
(36.629,20 YTL)
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin

belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş
ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
(20.815,90 YTL)
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda
belirtilen kurumların dışında kalan, ancak
finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya
faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin
iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin
belgeleri (Her şube için)
(10.407,90 YTL)
10. (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan
iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet
kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları
ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan
tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler
üzerinden (%50)
9 SAYILI TARİFE
Trafik Harçları
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1.1.2005)
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir
defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
(54,90 YTL)
b) B sınıfı sürücü belgesinden
(164,70 YTL)
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
(54,90 YTL)
d) Uluslararası sürücü belgelerinden
(109,80 YTL)
e) Diğer sürücü belgelerinden
(274,50 YTL)
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:1.1.2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları:(5281 sayılı Kanunun
11 inci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1.1.2005)
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize
işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen
harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin
asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer
sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu
fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent.

Yürürlük:1.1.2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek
izin belgelerinden
(152,40 YTL)
b) 16 ncı maddesine göre verilecek
izin belgelerinden (Her yıl için)
(305,50 YTL)
c) 17 nci maddesine göre verilecek
izin belgelerinden (Her yıl için)
(612,00 YTL)
d) 33 üncü maddesine göre verilecek
her izin belgesinden
(305,50 YTL)
e) 35 inci maddesine göre verilecek
işletme belgesinden (Her yıl için)
(1.530,70 YTL)
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden
(892,50 YTL)
bb) Diğerlerinden
( 88,70 YTL)
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen
araçlara verilen izin belgesinden
(101,50 YTL)
[R.G. 18 Aralık 2005 – 26027]
—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont
işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 23, avans işlemlerinde uygulanacak faiz
oranı ise yıllık % 25 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G. 20 Aralık 2005 – 26029]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
Çerkezköy Asliye Hukuk Mahkemesine ait 1973/269 Esas ve 1975/160 Karar sayılı dava
dosyasının su baskını neticesinde zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylap 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. 22 Aralık 2005 – 26031]

